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V Gánovciach, v priestoroch 
ANNOGALLERY v Hôrke, počas 
plenéra v obci Vernár, ale aj na výs- 
tave v čase konferencie venovanej 
30. výročiu Národného parku Slo-
venský raj v Spišskej Novej Vsi boli 
nielen tvorené, ale aj prezentova-
né diela umelcov, ktoré sa zrodili  
v dedinách, nachádzajúcich sa  
v blízkosti národných parkov. 
Umelci z Ruska, Poľska, Ukrajiny 
a Slovenska využili svoju kreatívnu 
tvorbu aj na podporu miestneho 
rozvoja turizmu, ochranu prírody  
a kultúrneho dedičstva. 6. ročník 
medzinárodného sympózia, ktorý 
začal 11. júna v Gánovciach, tak opäť 
prispel k výmene medzinárodných 
skúsenosti a propagácii krás vidieka 
cez vytvorené umelecké diela. Tie 
nadviazali na päť predchádzajúcich 
úspešných sympózií, počas ktorých 
sa vytvorili drevené umelecké inšta-
lácie v priestore Národnej prírodnej 
pamiatky Hrádok, známej nájde-
ním výliatku mozgu Neandrtálca, 
starého 105 tisíc rokov. Umelecký 
priestor sa vytvoril aj v parku kaštie-
ľa v Gánovciach, kde sú umiestnené 
travertínové sochy, diela z keramiky 
a betónu. Diela, zhotovené počas 

V Gánovciach opäť tvorili umelci z Európy
Príroda - múza inšpirácie

Slávnostná vernisáž  v rámci šiesteho medzinárodného umelecké-
ho keramicko-maliarskeho sympózia sa uskutočnila 22. júna v parku 
kaštieľa v Gánovciach. Medzinárodné sympózium horúceho emailu  
s názvom Príroda – múza inšpirácie organizovali obec Gánovce, 
Združenie pre ochranu prírody Machaon International a Občianske 
združenie Neandertal v rámci projektu Teritória inšpirácie. Práve 
tento projekt je zameraný na vytvorenie siete umeleckých rezidencií  
a slúži na oživenie kultúrneho života na vidieku.

maliarskeho plenéru v roku 2014, sú 
umiestnené v minigalérií obecného 
úradu. 

Ako povedal v úvode vernisáže 
riaditeľ združenia Machaon Inter-
national Dr. Jozef Bednár, projekt 
Teritória inšpirácie sa konajú okrem 
Slovenska v štyroch krajinách Eu-
rópy. „Maliari tvorili aj na Mora-
ve v Českej republike, v Estónsku, 
kde bude aj záverečná časť projektu  
v Národnom parku Lahemaa a NGO 
Muusa Kapriis, v Rakúsku Euro- 
pean Wilderness Society a na Ukraji-
ne Museum Tustan a Národný park 
Synevir,“ povedal riaditeľ združenia 
a doplnil, že prínosom týchto sym-
pózií je aj to, že umelci žijú v rodi-
nách občanov obce. „Občania sa  
o nich príkladne starajú, pozerajú, 
ako jednotlivé diela vznikajú a vy-
tvárajú im podmienky na kreatív-
nu, tvorivú prácu. Veľmi dôležitým 
komponentom je aj práca s deťmi.  
V rámci tohto sympózia sa uskutoč-
nili tri tvorivé dielne, ktoré boli veno-
vané deťom v Gánovciach, v Tatran-
skej galérii v Poprade a v Hôrke“.

Starostka obce A. Čekovská po-
vedala, že je to veľmi krásne podu-
jatie a je veľmi rada, že sa do tohto 

medzinárodného projektu zapoji-
li. „Myslím si, že keď je to už šiesty 
rok, stane sa tradíciou  aj v ďalších 
rokoch. Keď nám vyjde ešte jeden 
projekt, budeme mať priamo v obci 
krásnu galériu a vlastné miesto, kde 

sa môžu umelci, ktorí nás navštevu-
jú, aj prezentovať. Rovnako aj park 
je veľmi vhodným miestom na pre-
zentáciu diel, ktoré umelci vytvori-
li,“ doplnila.

Zľava: A. Čekovská, J. Bednár, M. Seliščev, S. Belová a M. Beketov. 

 Pokračovanie na 2. strane

Slávnostným odovzdávaním Cien 
mesta a Cien primátora začali dvoj-
dňové Dni mesta vo Svite plné kul-
túry a zábavy. 

Pod taktovkou moderátora veče-
ra Jozefa Šimonoviča boli v Dome 
kultúry vo Svite 22. júna odovzda-
né Ceny mesta PaedDr. Rudolfovi 
Abrahámovi za inovatívny rozvoj 
mesta vo funkcii primátora mesta  
s dôrazom na jeho významné ži-
votné jubileum, Ing. Ladislavovi 
Jaššovi za významný osobný prínos 

Vo Svite slávnostne odovzdali Ceny mesta a Ceny primátora

pre hospodársky a kultúrny rozvoj 
mesta a rozvoj spoločnosti Chemo-
svit, a. s., Mgr. Miroslavovi Jurčá-
kovi za celoživotné tvorivé výsledky  
v oblasti verejno-prospešnej čin-
nosti a publicistiky. Ďalej boli Ceny 
mesta udelené RNDr. Eve Nebuso-
vej za dlhoročnú aktívnu prácu vo 
výchove, vzdelávaní a rozvoji stred-
ného odborného školstva a šírenie 
dobrého mena mesta aj v zahrani-
čí a Ľudovej hudbe Slovenského 
olympijského domu za významný 

spôsob pričinenia sa o kultúrny 
rozvoj a reprezentáciu mesta doma  
a v zahraničí.

Cenu primátora si prevzali  Mária 
Diczháziová, Magdaléna Dvornic-
ká, Mária Heldáková, Stanislava 
Lajčáková  a Ing. Pavol Sadloň. Po-
slanci mestského zastupiteľstva ude-
lili Čestné občianstvo mesta Svit 
prezidentovi družobného mesta 
Knurów Adamovi Ramsovi, ktorý 
si ocenenie prebral počas slávnost-
ného večera. 

Vzácne chvíle nielen ocenených, 
ale aj divákov umocnil svojimi vys- 
túpeniami operný spevák Martin 
Babjak. 

Zábavnejšia časť Dni mesta najmä 
pre deti pokračovala v sobotu. Dets- 
ké atrakcie, remeselné minitrhy, 
dobrá hudba, ale aj zaujímaví inter-
preti, jarmočné divadlo o hľadaní 
šťastia a medzi tým úsmevné vstupy 
Joža Pročka vyvolávali na tvárach 
detí pobavenie, hurónsky smiech  
a neraz i neistotu, čo tým komik, 

zabávač a moderátor vlastne mys-
lel. Dôležité ale bolo, že zábava bola 
dobrá a na svoje si prišli i tí skôr na-
rodení pri piesňach Dušana Grúňa, 
Heleny Vrtichovej a zabávača a imi-
tátora Štefana Hruštinca. Sviťanom 
a návštevníkom Svitu sa predstavili 
i hudobná skupina Castelans Revi-
val Band so známymi „elánovkami“, 
Sima Martausová a večer vyvrcho-
lil zábavnou show Rico Sancheza  
v rytme flamenca, latina, rumby  
s jeho najznámejšími hitmi.  (red)

Ceny mesta pre Rudolfa Abraháma... ... a Ladislava Jašša.
Čestným občanom Svitu sa stal 
Adam Rams.

Pozývame 
na EĽRO 2018

Už v piatok 6. júla začína v Kež-
marku 28. ročník festivalu Európs- 
keho ľudového remesla, ktorý 
bude tentokrát venovaný cechu 
krajčírov a farbiarov. Ako prvým 
budú môcť návštevníci o 12.50 h 
tlieskať účastníkom Sprievodu 
mestom, v ktorom budú zastúpené 
divadelné, folklórne a tanečné sú-
boru, skupiny historického šermu, 
sokoliari a ďalší a ďalší účastníci 
festivalu. Po scénickom otvorení 
vstupnej brány je pripravené do-
býjanie hradieb areálu remesiel  
v podaní skupín historického šer-
mu JAGO a ARAMIS a o 13. h za-
čínajú ukážky remeselnej výroby 
v priestoroch areálu na Hlavnom 
a Hradnom námestí a na nádvorí 
hradu.

Okrem desiatok zaujímavých 
stánkov budú kulisu festivalu re-
mesiel tvoriť kultúrne vystúpenia 
rôznych súborov, spevákov, di-
vadelníkov a ďalších európskych, 
ale aj ruských, gruzínskych a číns- 
kych umelcov na štyroch javiskách 
– pri radnici, pri hrade, na hrad-
nom nádvorí a na malom javisku  
v areáli. 

Večerný program prvého dňa 
ukončí Helena Vondráčková so 
skupinou Charlie Band a koncert 
českej rokovej legendy HS Katapult 
z Prahy so začiatkom o 19. h.

V sobotu 7. júla začína program 
už o 9. h a opäť budú umelci vystu-
povať na Hlavnom a Hradnom ná-
mestí a na nádvorí hradu.

Večerný program začína o 20. h 
vystúpeniami rockovej skupiny 
GLADIATOR, skupiny POLE-
MIC, OHŇOSTROJ, raper a spe-
vák  KALI a INE KAFE. Program 
m o d e r uj e  J U R AJ  „ Š OKO“ 
TABAČEK. 

 Pokračovanie na 2. strane 



2 Júl 2018 SPRAVODAJSTVO

V Gánovciach opäť tvorili umelci z Európy

K prítomným sa prihovo-
ril aj Michail Beketov z Ja-
roslavľi, hlavný koordinátor 
medzinárodného sympózia 
a jeden zo spoluautorov pa-
mätníka hokejistom z Jaro-
slavľi, ktorí zahynuli pri páde 
lietadla, medzi ktorými bol aj 
náš Pavol Demitra. 

„Pred rokom sme začali 
hovoriť o novej technike - ho-
rúcom emaile, alebo horúcom 
smalte. Tak sme sa rozhodli 
prizvať si tu svojich priateľov  
a ďalších skvelých umelcov, 
aby sme sa s týmto štýlom 
tvorby podelili s ostatnými. 
Gánovce sú veľmi dobrým 
miestom a preto sme tu,“ konš- 

tatoval Beketov a doplnil, 
že ich múzou je prekrásna 
príroda, a veľmi dôležitý je 
aj veľmi pekný vzťah ľudí k 
umelcom. A práve táto srdeč-
nosť ich inšpiruje. V závere 
svojho príhovoru predsta-
vil päť umelcov, ktorí tvorili  
v Gánovciach a vo Vernári. 

Ďalším umelcom, ktorý sa 
venuje horúcemu emailu, je 
koordinátor celého projektu 
Teritória inšpirácie Michail 
Seliščev z Rostova Velikého, 
ktorý pochválil celkovú or-
ganizáciu projektov a pomoc 
všetkých zainteresovaných. 
„Je za tým veľa práce, nie 
je to len o umelcoch, ale aj  

o podpore rôznych ľudí rôz-
nou formou,“ pripomenul M. 
Seliščev a v Gánovciach, kde 
už viacerí umelci boli, je to už 
tradícia a všetci sa tu radi vra-
cajú. „Stále tu nachádzame in-
špiráciu a teraz akoby sme išli 
do ďalšieho rozmeru. Máme 
tu medzinárodné sympózium 
a aj techniku, ktorá umožňuje 
iné postupy, ako boli tie prvé 
drevené sochy. Projekt bude 
ďalej pokračovať na Ukrajine 
a budú ďalšie, iné podujatia. 
Mnohé diela budú vystavené 
aj v európskych metropolách 
– Frankfurte, Viedni a Bruseli, 
čo zase prispeje k propagácii 
nášho krásneho kraja.“ 

Peter Smik zase predstavil 
umelcov, ktorí tvorili v Hôrke 
a ako povedal, verí, že ume-
lecké diela, ktoré títo ľudia 
vytvorili, potešia oči i dušu 
všetkých prítomných. Okrem 
toho si návštevníci  mohli po-
zrieť i dielka, ktoré vytvorili 
deti v rámci tvorivých dielni. 

V ďalšej časti riaditeľ 
združenia Machaon Inter-
national Dr. Bednár spolu  
s výkonnou riaditeľkou Svet-
lanou Belovou odovzdali všet-
kým umelcom ďakovné listy  
s upomienkou na tohtoročné 
sympózium a starostom obcí 
Gánovce a Hôrka certifikáty 
pre organizátorov. 

Sprievodným podujatím 
sympózia bola aj výstava  
s názvom Chránená príro-
da Ruska, ktorá formou 43 
profesionálnych fotografií 
predstavuje unikátne prírod-
né bohatstvo Ruska, pezen-
tujúce jeho rôzne jedinečné  
a človekom takmer nedotk- 
nuté územia a ich biodiver-
zitu. Okrem toho bol v prvý 
deň sympózia pripravený 
koncert folkloristu a mul-
ti inštrumentalistu Michala 
Smetanku, uskutočnili sa 
večerné koncerty, spievanie  
s gitarou pri ohni, ale aj jed-
noduché stretnutia s umelca-
mi pri káve či čaji.  (reš)

Popradské kultúrne leto 
2018 spolu s letnou turistic-
kou sezónou otvorili v polo-
vici júna v Spišskej Sobote, 
kde sa konal trojdňový me-
dzinárodný farmársky festi-
val FARM FEST a DOBOVÝ 
JARMOK. V historickej časti 
Popradu si prišli na svoje 
nielen milovníci dobrých 
a  férových potravín, ale aj 
dobových remesiel, jedál či 
kultúry. „Folklórne vystúpe-
nia, sokoliari, šermiari, reme-
selníci, dobré jedlo a bohatý 
sprievodný program dokázali 
vytvoriť  v centre historickej 
Spišskej Soboty tú správnu 
atmosféru. Sme veľmi radi, 
že sme aj takýmto spôsobom 
mohli nadviazať na úžasnú 
históriu Sobotských trhov 
a takto veľkolepo otvoriť Po-
pradské kultúrne leto,“ uvie-
dol primátor Popradu Jozef 
Švagerko. Úspešnú premiéru 
má za sebou FARM FEST, 
ktorý pripravilo združe-

Popradské kultúrne leto vo veľkom štýle
Popradské kultúrne leto prinesie Po-

pradčanom a návštevníkom mesta spolu 
120 predstavení a 1 500 účinkujúcich. 

Samospráva opäť stavila na tradíciu 
a dianie letného kultúrneho festivalu roz-
ložila tak, aby štvrtkové večery v centre 

mesta patrili divadelným vystúpeniam, 
piatky koncertom, sobotňajšie dopolud-
nia rozprávkam pre deti a večery open-
-air filmovým premietaniam, nedeľné 
popoludnia folklóru a promenádnym 
koncertom.  

nie SLOW FOOD TAT-
RY v  spolupráci s  mestom 
Poprad. „Akciu hodnotím 
pozitívne, podľa mojich od-
hadov si ju za tri dni prišlo 
pozrieť viac ako 12 tisíc náv-
števníkov. Dôležitá je spätná 
väzba od producentov, ktorí 
potvrdili, že ľudia majú záu-
jem o dobré potraviny, zau- 
jímajú sa o to, čo jedia a od-
kiaľ to pochádza. Boli radi, že 
to má hlavu a pätu a nemali 
sme tam komerčných predaj-
cov,“ uviedol Ladislav Raček 
zo združenia SLOW FOOD 
TATRY. 

Po úspešnom otvorení 
bude Popradské kultúrne 
leto pokračovať ďalšími zau-
jímavými podujatiami, ktoré 
prinesú príjemné chvíle Po-
pradčanom i návštevníkom 
mesta. Spolu 56 dní púta-
vého programu prinesie do 
centra Popradu i do jeho čas-
tí kultúru a zábavu v najrôz-
nejších podobách. Poprads- 

ké kultúrne leto vyvrcholí 
v  Matejovciach Matejov-
skými Scholtzovými dňami 
v polovici septembra. 

Okrem festivalu Poprads- 
ké kultúrne leto sa v Popra-
de uskutočnia ešte ďalšie 
dva festivaly VIVA ITALIA 
a  MADE IN SLOVAKIA, 
ktoré organizuje združenie 
PRE MESTO v  spolupráci 
s  mestom Poprad a  OOCR 
Región Vysoké Tatry.  (mga)

Pozývame na EĽRO 2018

Program v nede-
ľu 8. júla začína opäť  
o 9. h a festival vyvr-
cholí o 15. h koruno-
váciou Kráľa remesla 
2018 s následným 
ukončením festivalu a 
žrebovaním tomboly 
Koleso šťastia.

Okrem toho sa náv- 
števníci tohtoroč-
ného EĽRO môžu 
tešiť na galakoncert 
Kráľovských sláčikov  
a Kataríny Knechtovej 
6. 7. o 17. h v Drevenom ar-
tikulárnom kostole. 

Pripravené sú tiež rozpráv-
ka Modrý vták 7. 7. a 8. 7.  
v priestoroch Kežmarského 
hradu, tvorivé dielne ÚĽUV 
za vstupnou bránou do areá- 
lu, na hrade nebudú chýbať 
ani Krvavé dejiny XVI. Pos- 
ledná láska od 4. 7. do 7. 7. 
od 20. h či podkúvanie koňa 
v kováčskej vyhni pred 
hradom 6. 7. o 15. h, 7. 7.  
o 11. h a o 15. h. Okrem toho 
sa budú premietať aj filmy  
v kine Iskra, premávať budú 
historický parný vlak 7. 7.  
na trase Svit – Poprad – Kež-

marok a späť, od 6. 7. do 8. 7. 
každú hodinu aj vláčik Ma-
guráčik. Počas troch dní 
si môžete prezrieť výsta-
vy a expozície v Barónke,  
v Meštianskych domoch  
na  Hlavnom námest í ,  
v priestoroch Kežmarského 
hradu a v Galérii u Anjela. 

Vstupné na tri dni: do-
spelí 10 €, predpredaj 8 €, 
v nedeľu dospelí 5 €, mlá-
dež a deti do 140 cm 3 €. 
Dospelí  nad 62 rokov  
a ŤZP-S majú vstup zadarmo. 

Viac informácii o progra-
me nájdete na https://elro.
kezmarok.sk/program/ 

Dokončenie z 1. strany

Platí nová smernica na 
ochranu údajov, známa 
pod skratkou GDPR, ktorá 
má zabezpečiť, aby  orga-
nizácie, verejné orgány aj 
súkromné spoločnosti pou- 
žívali naše osobné údaje 
transparentne a spravodli-
vo. Osobný údaj je každá 
informácia, ktorá nás môže 
identifikovať, teda nielen 
meno, adresa či e-mail, ale 
napríklad aj história nášho 
internetového prehliadača, 
online identifikátory ako 
IP adresa alebo súbory 
cookies, ktoré prezradia, 
aké zariadenia a služby 
používame.

Naše emailové schránky 
sa zaplnili výzvami typu – 
ostaňme v kontakte, aby 
nás rôzne subjekty mohli aj 
naďalej informovať o svo-
jej činnosti. A na čo máme 
právo my – spotrebitelia? 
Jasným a zrozumiteľným 
spôsobom musíme byť in-
formovaní, ako, kým a na 
čo budú naše údaje pou-
žívané. Máme mať prís- 
tup k údajom, ktoré o nás 
organizácia má, môžeme 
žiadať ich kópiu, opravu 
alebo ich nechať vymazať 
natrvalo. Máme právo žia-
dať, aby subjekt naše úda-
je nepoužíval vôbec alebo 
len dočasne a musíme byť 
informovaní, ak dôjde k ich 
odcudzeniu. Naše údaje 
musia byť chránené hneď 
ako začneme služby pou- 
žívať a GDPR sa týka aj 
predvolených nastavení. 
Musíme detailne vopred 
vedieť, na aký účel sa od 
nás povolenie žiada a  mať 
slobodu voľby odmietnuť.  

Naše údaje majú obrovs- 
kú cenu pre spoločnosti, 
ktoré vďaka nim zarábajú 
a sú tak motivované ich 
nielen zhromažďovať, ale 
aj zneužívať. Preto auto-
maticky nedôverujte spo-
ločnostiam, že konajú vo 
vašom najlepšom záujme. 
A aj keď máte dojem, že 
ich služby sú zadarmo, vy 
a vaše údaje sú v skutoč-
nosti produktom, ktorý sa 
predáva.

Obchodníci o nás vďaka 
zhromažďovaniu a analýze 
údajov vedia naozaj veľa 
a následkom môže byť 
okrem personalizovaných 
ponúk aj diskriminácia či 
manipulácia nášho slobod-
ného rozhodovania, vďaka 
čomu platíme za niektoré 
služby viac. Na základe 
nášho profilu a správania 
sa môže spoločnosť poz- 
nať naše záujmy i potreby 
a sledovať všetky aktivity, 
aby nás zaujala správnou 
ponukou v správny čas.

Internet sám od seba 
nezabúda a dôsledky zne-
užitia údajov môžu mať 
ďalekosiahle následky pre 
jednotlivca i spoločnosť. 
Naše údaje môžu byť pou- 
žité na ovplyvnenie nášho 
rozhodovania sa vo voľ-
bách alebo spôsobiť prob-
lémy pri podaní žiadosti 
o prijatie do zamestnania. 
Je na nás, aby sme sa 
k vlastným dátam začali 
správať ako k cenine, ktorá 
je na predaj len keď sami 
chceme.  P. Vargová

Nepredávajte
dáta lacno
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Tohtoročným Vernárskym 
folklórnym slávnostiam 
prialo nielen počasie. Azda 
aj najviac divákov v doteraj-
šej jedenásťročnej histórii 
festivalu okúzlili autentické 
horehronské kroje, piesne  
a tance z Rejdovej, z Telgár-
tu, zo Šumiaca a z Vernára, 
vhodne doplnené muzikou  
a spevmi Martinky Bobá-
ňovej z Terchovej, sestier 
Uhlárových zo Žakoviec či 
speváckou skupinou Jaš-
čurečky z Ľubice. Už podľa 
zloženia je jasné, že prím 
tento rok hralo Horehronie, 
ale zastúpenie mal i Gemer 
a čo možno najviac vyzdvih-
núť bolo po dlhých rokoch 
vystúpenie najmenších 
škôlkarikov z Vernára, pre 
ktorých boli tieto folklórne 
slávností vlastne premiérou. 

Zabudnúť nemožno ani na 
vynikajúceho moderátora 
Jána Jankova Šefránika a je- 
ho oddanosť slovenskému 
folklóru a tradíciám. Aj vďa-
ka jeho znalostiam, ale aj 
svojskému dobromyseľnému 
humoru sa divák vždy dozvie 
niečo nové, ale aj úsmevné, 
čo takýmto slávnostiam dáva 
originálnu príchuť.

Zlatým klincom programu 
bolo určite vystúpenie Ho-
rehronských chlopov, kto-
rých už pozná celé Slovensko  
a boli vlastne predskokanmi 
Folklórneho súboru Partizán 
z Banskej Bystrice. Tí zase 
navodili tu najlepšiu atmo-
sféru pred ľudovou veselicov, 
na ktorej vyhrávala Ľudová 
hudba Pokošovcov. 

„Čo sa týka tohtoročných 
slávností je potrebné pove-

dať, že sa niesli v duchu zá-
pisu horehronského viachlas-
ného spevu do nehmotného 
kultúrneho dedičstva UNE-
SCO. Z tohto dôvodu bolo 
Horehronie resp. speváci  
a skupiny z tejto oblasti za-
stúpené silnejšie ako po iné 
roky. Avšak nezabudli sme 
ani na iné regióny a súbory 
z Gemera a Spiša, pretože 
Vernár v predchádzajúcich 
historických obdobiach bol 
ich súčasťou,“ povedal nám 
Vladimír Ondruš, starosta 
obce Vernár. Doplnil, že ho 
teší aj stúpajúca návštev-
nosť, hoci aj v okolí bolo 
dosť rôznych kultúrnych 
podujatí, ale tohto roku bola 
najvyššia  zo všetkých roční-
kov. „Určite nám pomohlo aj 
dobré počasie, ale myslím si, 
že je to skôr tou jedinečnou 

rodinnou atmosférou, akú si 
tento folklórny festivalík za-
chováva...,“ konštatoval Vla-
dimír Ondruš.

K tejto jedinečnej rodin-
nej atmosfére určite prispe-
lo i varenie guľáša priamo  
v amfiteátri, ale aj vernárske 
dobroty z kuchyne našich 
starých mám, okrem iného 
vynikajúce langoše či šišky 
s lekvárom, ktoré Vernárky 
pripravili v stovkách. Vôňa 
týchto dobrôt šteklila chuťové 
bunky každého, kto prešiel 
okolo a zastavil sa pri ženách, 
ktoré ponúkali vernárske 
„fajnotky“. 

„Veľmi sa mi páči, že že-
ničky z klubu seniorov už 
tradične ponúkajú aj naše 
originálne vernárske pirohy  
s miatkou (mätou), ktoré 
majú každý rok veľký úspech,“ 

pochválil starosta.
Tento ročník sa od ostat-

ných odlišoval ešte jednou 
novinkou. Obec Vernár bola 
zaradená do projektu Teritó-
rium inšpirácií, ktorý organi-
zuje obec Gánovce a keďže aj 
Vernár leží v lone prekrásnej 
prírody Slovenského raja, šty-
ria umelci z Ruska a Ukrajiny 
predchádzajúci týždeň tvorili 
svoje diela vo Vernári. Krás-
ny vernársky kroj sme mali 
možnosť obdivovať nielen  
v reále, ale po pôsobení rus-
kých umelcov aj na krásnom 
obraze počas vernisáže v Gá-
novciach a na výstave v Spiš-
skej Novej Vsi, ktorá bola in-
štalovaná v čase medzinárod-
nej konferencie k 30. výročiu 
Národného parku Slovenský 
raj. Aj návštevníci si tvor-
bu umelcov mohli pozrieť 

v rámci sprievodných akcií 
v základnej škole, kde boli 
okrem obrazov inštalovaná aj 
retro výstava Vernárska škola, 
výstava mincí a bankoviek či 
poľovníckych trofejí. 

Samozrejme, nechýbali ani 
stánky s ostatným občerstve-
ním, suvenírmi, ale aj nafu-
kovací hrad, z ktoré mali naj-
väčšiu radosť deťúrence. 

„Chcem poďakovať všet-
kým organizátorom, účin-
kujúcim, sponzorom, ale aj 
návštevníkom za vydarenú 
akciu. Celkovo možno kon-
štatovať, že náš malý folklór-
ny festival má dobré meno  
a kvalitou programov, návš- 
tevnosťou, ako aj autentickos-
ťou, prerástol za hranice obce 
a nadobúda regionálny cha-
rakter,“ zhodnotil na záver 
starosta Ondruš.  (red)

Festival s dobrým menom, kvalitným programom a autentickosťou

Tohoto roku sa konali 
v Poprade–Spišskej Sobote, 
v  Športovom  areáli Zák-
ladnej školy. Športové hry 
organizovala Okresná or-
ganizácia Jednoty dôchod-
cov na Slovensku v Poprade  
a Mestská organizácia JDS 
v Poprade.

Seniori súťažili v disciplí-
nach streľba zo vzduchovky 
na terč, hod granátom na 
cieľ, vrh guľou, hod kriketo-
vou loptičkou, kop na brán-
ku cez prekážku, behy na 50 
a 60 metrov.

Pri sledovaní súťažiacich, 
ich nasadenie a vôľa stiera-
la vek, ktorý  bol uvedený  
v ich rodnom liste.

Týchto 72 súťažiacich  len 
potvrdilo, že pohyb, šport 
a  kolektív utužuje zdravie, 
rieši problémy denného ži-
vota a vnáša radosť do života 
aj v  pokročilom veku. Me-
dzi športujúcimi seniormi 

nechýbali sedemdesiatnici 
a starší.

Zvíťazili reprezentanti 
Svidníka, zástupcovia okresu 
Poprad obsadili 8. miesto.

V  závere hodnotila túto 
akciu Mgr. Anna Petričo-
vá, predsedníčka Krajskej 
organizácie JDS z  Prešova, 
ako vydarenú a hlavne dob-
re zorganizovanú. Predseda 
Okresnej organizácie JDS 
v Poprade Ján Surmík poďa-
koval predstaviteľom mes-
ta Poprad, Svit, starostovi 
obce Nová Lesná, vedeniu 
Základnej školy v  Spišskej 
Sobote, sponzorom, firme 
CVI, s.r.o. a Perkins, a. s. za 
účinnú pomoc pri technic-
kom zabezpečení športovísk 
a pri samotnej realizácii tejto 
akcie.

Podľa ohlasov súťažiacich, 
ale aj divákov, bola akcia 
hodnotená veľmi pozitívne. 
 (red)

Seniori Jednoty dôchodcov na Slovensku v kraji športovali
Slávnostným nástupom deviatich 8-členných zmie-

šaných družstiev (štyria muži a štyri ženy)  z deviatich 
okresných organizácii Jednoty dôchodcov na Slovensku 
21. júna 2018 o 10. h zahájili X. Krajské športové hry se-
niorov Prešovského samosprávneho kraja. 

Súčasťou podujatia bol aj kultúrny program.

Už na 2. júla je v Novom 
Smokovci pripravený kon-
cert miešaného speváckeho 
zboru UP Manila Chorale, 
4. júla v Tatranskej Kotline 
koncert country dua We-
teráni a v Tatranskej Lom-
nici, v hoteli Titris, koncert 
mládežníckeho orchestra z 
Poľska Symphony orches-
tra. 5. júla začína 3. ročník 
multižánrového hudobného 
festivalu Altanfest, v ktorom 
účinkujú Fanatik, Deja Vu, 
Romantika a Fest. 7. júla je 
v Tatranskej Lomnici kon-
cert jazzovej kapely  The Fats 
Jazz Band a 8. júla v Novom 
Smokovci, v areáli Kúpeľov, 
Retro Music Band. V rov-
naký deň a na rovnakom 
mieste vystúpi aj swingo-
vá kapela Swing Time For.  
10. júla v Tatranskej Lomnici,  
v evanjelickom kostole, je 
pripravený komorný kon-
cert, v ktorom účinkujú Li-
dia Parra Avila, husle (Mexi-
ko) a Chan Yuk Fan, gitara 
(Hong Kong). 11. júla si 
môžete v Tatranskej Kotline 
vypočuť populárne melódie 
v podaní gitarového dua GM 
Dirds a 13. júla zase v Tat-

Tatranské kultúrne leto          
V rámci Tatranského 

kultúrneho leta sa väčšina 
akcií bude konať v letnom 
kine, mestskom parku  
v Tatranskej Lomnici (piat-
ky), v areáli Kúpeľov v No-
vom Smokovci (soboty),  
v Mestskom parku v Tat-

ranskej Lomnici (nedele) a v areáli Sanatória v Tatranskej 
Kotline (stredy).

ranskej Lomnici pôvodnú 
slovenskú operetu Vy krás-
ne Tatry malebné. 14. júla  
v Tatranskej Lomnici je na 
programe divadelná komé-
dia Dva tucty červených ruží 
a 15. júla divadelná rozpráv-
ka O Jankovi a Marienke.  
18. júla sa Tatranskej Kot-
line uskutoční koncert zo-
stavený zo známych sloven-
ských hitov v podaní Petra 
Pavlička a Zuzany Gállyovej 
Duo Chills. 21. júla v No-
vom Smokovci bude kon-
cert spievajúcej huslistky so 
sprievodnou kapelou Mi-
riam Kaiser Band a komor-
ný koncert Sobotné soireé, 
v ktorom účinkujú Tereza 
Novotná, Zulfizar Zázrivá, 
Pavol Huško a Filip Šperka.

V mestskom parku v Tat-
ranskej Lomnici sa uskutoč-
ní 22. júla jazzový koncert  
s hosťom Erichom Bobošom 
Procházkom Gero Quarter 
a koncert country-rockovej 
skupiny The Colt. V Tatrans- 
kej Kotline to bude 25. júla 
komorný koncert Českoslo-
venské duo a v Tatranskej 
Lomnici 27. júla český film 
Špunti na vode.  (red)
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Právna poradňa
Na otázky našich čitateľov odpovedá JUDr. Silvia Bobko-

vá, notárska koncipientka.

Odmietnutie dedičstva je 
jednostranný právny úkon, 
ktorým dedič vyhlasuje, že 
sa nechce stať dedičom. Zá-
kon predpisuje pre tento in-
štitút osobitnú formu a leho-
tu. Čo sa týka formy, zákon 
upravuje dve formy a to úst-
ne vyhlásenie na súde alebo 
písomné vyhlásenie zaslané 
súdu. Vyhlásenie o odmiet-
nutí dedičstva môže dedič 
urobiť len do jedného mesia-
ca odo dňa, keď bol súdom  
o práve dedičstvo odmietnuť 
a o následkoch odmietnutia 
upovedomený. Vyhlásenie  
o odmietnutí alebo neod-

email: judr.bobkova@gmail.com
miriam.breznoscakova@notar.sk

tel. 057 446 25 88, mobil 0905 345 501

Dobrý deň, mohli by ste vysvetliť, aký je rozdiel medzi od-
mietnutím dedičstva a vzdaním sa dedičského podielu? 

mietnutí dedičstva sa vzťa-
huje na celé dedičstvo, teda 
aj na novoobjavený majetok. 
Ak dôjde k odmietnutiu de-
dičstva, vznikne právny stav, 
ako keby tu dedič vôbec ne-
bol. Nastupuje dedičská pos- 
tupnosť pre ďalšie subjekty. 
Ak osoba po poučení súd-
nym komisárom dedičstvo 
platne odmietne, vylučuje 
sa z dedenia po poručiteľo-
vi. Dedičstvo nemôže platne 
odmietnuť maloletý dedič. 
Dedičstvo za maloletého 
môže odmietnuť jeho zá-
konný zástupca a len so sú-
hlasom súdu. Odmietnutie 

dedičstva vo vzťahu k dlhom 
znamená, že keďže dedič 
nededí ani nezodpovedá za 
dlhy poručiteľa.

Čo sa týka vzdania dedičs- 
kého podielu, je to jedna  
z foriem dispozície s už pri-
jatým dedičstvom, ktorá 
môže byť výsledkom dohody 
dedičov o vyporiadaní de-
dičstva. Dedič sa teda môže 
vzdať v dedičskom konaní 
svojho dedičského podielu 
v prospech určitého dediča, 
alebo všetkých dedičov, a to 
z celého dedičstva alebo len  
z nejakej jeho časti, majet-
ku, či podielu. Tento dedič 
má práva dediča, zostáva 
dedičom aj naďalej. Vzdať 
sa svojho podielu môže bez-

odplatne alebo s právom 
výplaty voči dedičom, čo 
je opäť výsledkom dohody  
o vyporiadaní dedičstva. Ak 
by dedičstvo nadobúdal len 
jediný dedič, vzdanie by ne-
prichádzalo do úvahy, lebo 
k platnému vzdaniu môže 
dôjsť len v rámci dohody  
o vyporiadaní dedičstva. Ak sa 
v budúcnosti objaví ďalší ma-
jetok po poručiteľovi, osoba, 
ktorá sa v pôvodnom dedičs- 
kom konaní vzdala svojho 
podielu, dedí. Notárovi je 
potrebné oznámiť, že osoba 
neodmieta dedičstvo, ale že 
sa vzdáva svojho dedičského 
podielu a v prospech koho, 
pritom predloží súdnemu ko-
misárovi splnomocnenie.

Dom dôchodcov Senires, n. o., 
v Poprade, Scherfelova 16 

Senires, n. o., 
Poprad-Veľká

ponúka voľné miesta 
pre dôchodcov. 

Zabezpečujeme 24-hodinovú 
starostlivosť, ubytovanie 
stravovanie 5x denne.

Viac info na: 
www.senires.com

Mobil: 0918 303 533 
          0917 937 463

Ponúkame vaòový kúpe¾
v minerálnej vode /úèinný pri

lieèbe pohybového ústrojenstva/,
rôzne masáže, zábaly

Otvorené: pondelok - nede¾a 10:00 hod. - 19:00 hod.

Kontakt: 052/ 7733617, 0917 123 453

viac info na www.aquaspaganovce.sk

projektovanie a realizácie záhrad  
záhradné centrum    
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VÁŠ PARTNER DO ZÁHRADY

Švajčiarska spoločnos-
ti Mubea Engineering AG, 
plánuje v priemyselnom 
parku v Kežmarku postaviť 
nový závod na výrobu auto-
mobilových a  náhradných 
dielov,  inžinierske centrum  
a centrum na náhradné die-
ly. Majiteľ spoločnosti Tho-
mas Muhr a  za slovenskú 
stranu premiér Peter Pelle-
grini, minister hospodárstva 
Peter Žiga a primátor mesta 
Kežmarok Ján Ferenčák sláv-
nostne poklepali základný 
kameň pri príležitosti oficiál-
neho začiatku výstavby závo-
du. Pôjde o investíciu, ktorá 
bude rozložená na obdobie 
rokov 2018 – 2023. Od roku 
2015, kedy vstúpil do plat-
nosti zákon o podpore naj-
menej rozvinutých okresov, 
ide o najväčšiu investíciu do 
jedného z najmenej rozvinu-
tých okresov. Spoločnosť po-
žiadala o  investičnú pomoc 
takmer 15 miliónov eur. 

Premiér P. Pellegrini vy-
hlásil, že „investíciu spo-
ločnosti Mubea v  Kežmar-
ku považuje za významný 
úspech v snahe o znižovanie 
regionálnych rozdielov.“ Pod-

V Kežmarku vyše 500 nových pracovných miest
Do Kežmarku prichádza švajčiarska spoločnosť Mu-

bea, ktorá je  jedným zo svetových lídrov vo výrobe vyso-
ko výkonných pružín a ďalších produktov pre automobi-
lový priemysel. Investícia má dosiahnuť 51 miliónov eur 
a spoločnosť požiadala vládu o investičnú pomoc vo výške 
takmer 15 miliónov eur. Kežmarok spolu so susednými 
okresmi Sabinov a Levoča patria k najmenej rozvinutým 
okresom. Investovanie do týchto regiónov podporuje aj 
vláda, ktorá má prioritu znižovať regionálne rozdiely.

ľa šéfa vládneho kabinetu 
je nepochybné, že „vytvore-
nie viac ako 500 pracovných 
miest a ďalších, ktoré vzniknú 
v nadväznosti na túto investí-
ciu, bude pre mesto Kežma-
rok, celý tento okres, ale aj 
susedné okresy predstavovať 
významný impulz.“ 

Príchod tejto spoločnosti 
podľa ministra hospodár-
stva P. Žigu „spĺňa všetky 
kritéria novej filozofie posky-
tovania investičnej podpory 
na Slovensku. Ide o  investí-
ciu do výroby ale aj činností 
s vyššou pridanou hodnotou 
a zároveň do jedného z naj-
menej rozvinutých okresov.“ 
Pripomenul, že práve v Kež-
marku bola jedna z prvých 
výjazdových vlád, na ktorej 
sa hovorilo o  potrebe prí-
chodu investorov do naj-
menej rozvinutých regiónov 
a  dnešným dňom sa tento 
prísľub pre Kežmarok stáva 
realitou. Majiteľ a konateľ 
spoločnosti Thomas Muhr 
vyzdvihol fakt, že nový zá-
vod na Slovensku bude hrať 
dôležitú úlohu v  ich glo-
bálnej dodávateľskej sieti. 
„Okrem toho bude slúžiť ako 

centrum vývojových a  inži-
nierskych činností pre ďal-
šie podniky Mubea,“ dodal. 
Kežmarský primátor Ján Fe-
renčák ocenil, že „sa podari-
la dobrá vec pre podtatranský 
kraj a že do regiónu prichá-
dza silný partner.“ 

Začiatok výroby je naplá-
novaný v prvej polovici bu-
dúceho roka.  V  roku 2025, 
kedy sa počíta s využitím 
plnej kapacity výroby, by mal 
kežmarský závod ročne vyrá-
bať 24 mil. liniek stabilizáto-
ra a 30 mil. automobilových 
svoriek. Na export v  rámci 

EÚ bude určených 100 % 
kapacity výroby, čo bude mať 
pozitívny vplyv na obchod-
nú bilanciu Slovenska.

Mubea má 39 výrobných, 
obchodných a  vývojových 
pobočiek po celom sve-
te a  zamestnáva približne 
13 000 pracovníkov. V roku 
2017 dosiahla celkový obrat 
vyše 2 mld. eur. Medzi hlav-
ných zákazníkov skupiny 
patria výrobcovia áut Audi, 
BMW, Kia, Hyundai, Jaguar-
LandRover, PSA, VW, Ford, 
Mazda, Daimler, Renault, 
FIAT a GM.  (pkr)

Na snímke zľava primátor Kežmarku Ján Ferenčák, premiér 
SR Peter Pellegrini (Smer-SD), majiteľ spoločnosti Mubea 
Thomas Muhr a minister hospodrástva Peter Žiga (Smer-
-SD) počas slávnostného poklepania základného kameňa 
novej investície v kežmarskom priemyselnom parku 23. 
júna 2018.  Snímka: TASR, Adriana Hudecová

Kedy: Termín kurzu a čas je možné dohodnúť 
individuálne                     

Kde:  ATELIÉR POPPRAT v pasáži ALFA na Nám. sv. 
Egídia v Poprade

Cena za jeden kurz 90 min.: 20 EUR  dospelí, 15 EUR  
deti a študenti.  Kontakt: 0903 608 499

V cene je zahrnutý základný materiál, t. z. keramická hli-
na  a výpal keramiky, v nasledujúcom kurze glazúry a výpal.

Letné kúzlenie s keramikou

KURZ 
KERAMIKY
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V spoločnosti Schüle Slo-
vakia v Poprade okrem ve-
domostí, získaných v škole, 
kladú dôraz na odborné 
školenia a preškoľovanie za-
mestnancov, či rôzne team- 
buildingy, počas ktorých za-
mestnanci riešia problémy 
výroby z pohľadu ich zara-
denia, s ktorými sa môžu  
v práci stretnúť a musia ich 
čo najefektívnejšie vyriešiť. 
Takými sú napríklad rôz-
ne odborné a  manažérske  
školenia, zdokonaľovanie sa 
v nemeckom,  anglickom ja-
zyku a veľmi obľúbené team-
buildingové akcie.

Okrem odbornosti práve 
takéto stretnutia umožňujú 
bližšie sa spoznať, pochopiť 
myslenie iných, naučiť sa 
byť empatickí a riešiť prob-
lémy s nadhľadom. Dôleži-
tým predpokladom úspechu 
je hlavne poznať víziu firmy  
a jej budúcnosť, v ktorej by si 
mali nájsť svoje miesto a ísť 
za svojim cieľom.

To je priestor, kde môžu 
hlavne mladí zamestnanci 
nadobudnúť praktické skú-
seností nielen z výroby, ale 
aj zo spoznávania iných úse-

Aj v dnešnej dobe, keď rôzne firmy hľadajú kvalitných 
zamestnancov, pričom platy sú v určitých profesiách  
v podstate podobné, je vybrať si tú „správnu“ dosť zložité. 
Neraz sa človek rozhoduje napríklad aj na základe toho, 
aké benefity firmy svojim budúcim zamestnancom ponú-
kajú, ako vedenie vychádza v ústrety zamestnancom aj pri 

zvyšovaní si kvalifikácie, ale aj aké sú vzťahy v kolektíve,  
v ktorom budú pracovať. Najmä pre mladých ľudí, ktorí 
si hľadajú svoju prvú prácu, je okrem mzdy dôležitá hlav-
ne postupom času nadobudnutá prax, ale aj zvyšovanie si 
kvalifikácie, čo  môže zabezpečiť postup na lepšie platené 
pracovné pozície.

kov výroby, celej spoločnosti  
a výhod spolupráce. Úsilie 
zamestnávateľa je však za-
merané aj na to, aby zamest-
nanci boli hrdí na svoju prácu  
i na svoju firmu a vzájomne 
si pomáhali vytvárať tvorivý  
a kreatívny kolektív, v ktorom 
budú spokojní oni sami. Veď 
spokojný zamestnanec je po-
lovica úspechu spoločnosti,  
v ktorej pracujú, ale aj samot-
nej rodiny, ktorá je najdôleži-
tejšou súčasťou nášho života. 

Aj preto sú pre spoločnosť 
Schüle Slovakia dôležité i mi- 
mopracovné stretnutia za-
mestnancov. Nielen na rôz-
nych kultúrnych, spoločen-
ských či športových akciách, 
ktoré môžu navštevovať za-
mestnanci spolu s rodinný-
mi príslušníkmi, ale aj počas 
firemných dní. Takým bol na-
príklad Winter Day v Lopuš-
nej doline na začiatku tohto  
roka. Bol venovaný lyžova-
niu, sánkovaniu, behom na 
lyžiach či korčuľovaniu a tr-
val až do neskorého popolud-
nia. Hlavne pre najmenších 
sú nezabudnuteľné stretnutia 
na Mikuláša, na ktorých vy-
rástlo už nejedno „schüleov-

ské dieťa“ a z nich sú dnes už 
slečny a mládenci...

Mnohí z nich sa dokonca 
už zamestnali v spoločnosti, 
kde trávili detské chvíle na 
firemných akciách a  letných 
brigádach s rodičmi. Rodičia 
sú ich spolupracovníkmi, 
deti idú v  šľapajach svojich 
rodičov.

Nedávno zorganizovali 
Familly Day, ktorý bol veno-
vaný deťom pri ich sviatku 
a uskutočnil sa v areáli ZŠ 
v Poprade–Veľkej. Najkraj-
šie na týchto spoločných fi-
remných dňoch je to, že ich 
môžu prežiť rodičia a starí 
rodičia spolu so svojimi deť-
mi, vnukmi či vnučkami. 

Hoci sa sobota 9. júna kvô-
li zamračenej oblohe nezdala 
celkom ideálna, už pri prí-
chode do areálu začalo vykú-
kať slniečko a kým kuchári  
z Bufetu na splave varili faj-
nový guláš, slnko poriadne 
pripekalo. Kým ho dovarili, 
deti sa veru nenudili. Ani-
mátori z Detského raja Lien-
kovo v Poprade povymýšľali 
množstvo športových aktivít, 
do ktorých sa mohli zapojiť 
aj rodičia a starí rodičia. Sa-

mozrejme, k veľkým športo-
vým súťažiam ako už tradič-
ne, deti dostávali zaujímavé 
darčeky. Veľkej pozornosti 
sa tešili šikovné dievčatá  
z Lienkova s rôznymi trblie-
tavými „tetovačkami“, ktoré 
deti priam okúzlili a nie-
ktoré to „otočili“ i viackrát.  
S prázdnym žalúdkom sa 
veru nebehá dobre a tak 
sa všetci spoločne posilnili 
dobrým gulášom a vyrazili 
za ďalšími zážitkami. Tým 
bola piesková zoologická 
záhrada s africkými zvie-
ratami, ktorej „autorom“ je 
Adam Bakoš, známy z Ľado-
vého domu na Hrebienku. 

Ako nám povedala Zuzana 
Ševčíková, na tohtoročný Fa-
milly Day sa prihlásilo okolo 
150 ľudí, z toho viac ako 50 
detí. Veková kategória detí 
bola od 4 mesiacov po 15 ro-
kov. „Poslaním aj tohto dňa je, 
aby naši zamestnanci zrelaxo-
vali, zabavili sa spolu so svoji-
mi deťmi, ale navzájom sa aj 
porozprávali a lepšie spoznali. 
Dúfame, že všetci sme prežili 
krásny deň, na ktorý budeme 
spomínať len v dobrom,“ za-
končila Z. Ševčíková. (red)

Zamestnanci spoločnosti riešia počas teambuldingov rôzne 
kreatívne úlohy.

V spoločnosti Schüle Slovakia Poprad idú deti v šľapajách rodičov

Koľko z  dotácií sa ušlo 
žiadateľom z  nášho okre-
su?, pýtame sa Pavla Gašpe-
ra, poslanca PSK a mestské-
ho zastupiteľstva v Poprade.

V programe Šport sa na-
šim žiadateľom ušlo 30 146 
eur, v  programe kultúra to 
bolo 46 094 eur a v progra-

Prešovský kraj rozdeľoval dotácie a navyšoval investície
Na základe výzvy Prešovského samosprávneho kraja si 

podalo žiadosť o dotáciu viac než 600 žiadateľov z celého 
kraja. O rozdelení necelých 600 000 eur rozhodlo v ponde-
lok 25. 6. 2018 krajské zastupiteľstvo. Ďalšie peniaze boli 
pridané na dofinancovanie rozpracovaných investičných 
akcií.

me Sociálne služby 960 eur. 
Najviac bolo schválených pre 
Združenie Nádej na pomoc 
ľuďom s  mentálnym posti-
hom v  Poprade na projekt 
Svetielko nádeje.

Okrem toho došlo k ďal-
šiemu navýšeniu prostried-
kov na dofinancovanie in-

vestičných akcií. A to o ďal-
ších cca 300 tisíc eur. Je to 
v poriadku?

Už to začalo byť akýmsi 
folklórom zastupiteľstiev – 
mestských, obecných i kraj-
ských, že neustále treba 
doplácať na rozpracované 
stavby. To sa deje aj v  súk-
romnej sfére, ale zďaleka nie 
v takom rozsahu. Dôvod vi-
dím v tom, že tam si investo-
ri podstatne lepšie zadefinu-
jú, čo vlastne chcú. Od toho 
sa odvíja projekt a potom aj 
stavba. Navyše profesionálny 
stavený dozor si svoju prá-
cu koná zodpovednejšie a je 
patrične zainteresovaný na 
dodržaní rozpočtu.

Ak sa vie ako na to, prečo 
sa takýto systém nezavedie 
aj do komunálnej sféry?

Dobrá otázka. Zavede-
nie systému založeného na 
zodpovednosti za projekt, 
realizáciu a dozor bola jed-
na z prvých a hlavných vecí, 
o ktorú som sa snažil pri ná-
stupe na funkciu viceprimá-
tora. Žiaľ, odozva bola pozi-
tívna len vo verbálnej úrov-
ni. V praxi sa nič podstatné 
neudialo. Okrem navyšova-

nia rozpočtov stavieb. Po-
dobnú pomoc som ponúkol 
aj predsedovi kraja, pretože 
skúseností z  riadenia sta-
vebných zákaziek mám cel-
kom dosť. Tu nebola odoz- 
va vôbec žiadna – aspoň za-
tiaľ. Natíska sa teda ďalšia 
otázka: Nie je takýto spôsob 
financovania úmyselný? 

V krajskom zastupiteľstve 
je navyšovanie nákladov na 
dofinancovanie stavieb čoraz 
ostrejšie kritizované a  čo-
raz viac poslancov sa čoraz 
silnejšie domáha zlepšenia 
celého investičného procesu 
a transparentnejšieho pride-
ľovania peňazí do okresov 
podľa ich lokálnych potrieb.

Čo by sa prakticky malo 
zmeniť?

Mala by sa vytvoriť od-
borná poslanecká komisia, 
ktorá by dohliadala na jasné 
definovanie zadania projek-
tantovi a potom by sledovala 
vývoj stavby. Toto môže byť 
trochu problém, lebo ľudia 
často volia lekárov, učiteľov 
a umelcov ...

Ďalej sa navrhuje, aby sa 
peniaze do okresov prideľo-
vali podľa vopred stanove-

ného kľúča. Teraz si najsil-
nejší politický klub doslova 
uchmatne najväčší koláč 
a ostatní sú v pozícii štatis-
tu. Ak by sa jasne stanovi-
lo, koľko peňazí do ktorého 
okresu „natečie“ za volebné 
obdobie, bol by celý systém 
podstatne adresnejší.

Ako to teda bude ďalej?
Keď si zoberieme fakt, že 

na Slovensku máme jed-
ny z najdrahších diaľnic na 
svete, zrejme treba uvažovať 
o tom, či takýto systém prá-

ce s verejnými financiami je 
neschopnosť, alebo zámer ... 
Odpoveď na to je na úrovni 
morálky národa. Je na nás, 
ako sa staviame k tým, kto-
rí pekne rozprávajú a reálne 
robia málo. Už aj malé deti si 
všimli, že o 4 mesiace budú 
ďalšie komunálne voľby. Ako 
obvykle, môžeme sa tešiť, 
že aspoň niečo sa urobí pre 
ľudí. Aspoň pre oči efektné. 
Bude si treba správne vybrať.

 Ďakujeme za rozhovor   
 (reš)

Pôvodná ponuka na výstavbu Work-out parku na ulici 
L. Svobodu od výrobcu náradia bola na úrovni 30  000,- 
eur. Skutočná cena je o niekoľko desiatok tisíc eur vyššia.  

Navýšenie ceny na rekonštrukciu Podtatranského múzea 
predstavuje stovky tisíc eúr z krajskej pokladnice.
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Letná akcia na kosačky - ceny už od 47€.
Tešíme sa na Vašu návštevu...

Ceny platia od 23.6.2018 do vypredania zásob.
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Cestný most na Francisci-
ho ulici v širšom centre Po-
pradu bude od 27. júna pre 
dopravu úplne uzatvorený. 
Dôvodom sú nevyhnutné 
práce pri rekonštrukcii toh-
to cestného objektu.  V tejto 
súvislosti dôjde k dočasným 
úpravám v trasovaní liniek 
MHD č. 4 a 7 v termíne od 
27. 6. 2018 (streda) až do od-
volania nasledovne:

Linky č. 4 a č. 7
smer Nové mesto, JUH 

III autobusová stanica - do-
časné zrušenie zastávky PP, 
NC Forum. Spoje v uvede-
nom smere budú vedené od 
zastávky PP, nemocnica ku 
zastávke PP, Dom kultúry 
po ulici Joliota Curie, Fran-
cisciho, Levočská a Štefáni-
kova. Ďalej budú pokračovať 
podľa platného cestovného 
poriadku. 

Linky č. 4 a č. 7
smer Matejovce, resp. 

autobusová stanica Nové 
mesto, JUH III - dočasné 
zrušenie zastávky PP, NC 
Forum. Spoje v uvedenom 
smere budú vedené od zas- 
távky PP, dom kultúry ku za-
stávke PP, nemocnica po ul. 
Štefánikova, Levočská, Fran-
cisciho a Joliota Curie. Ďalej 
budú pokračovať podľa plat-
ného cestovného poriadku.

Parkovisko obchodného 
centra, ako aj školské za-
riadenia, budú prístupné  
z Francisciho ulice v sme-

Úplná uzávierka mosta 
na Francisciho ulici v Poprade

re od veľkej kruhovej kri- 
žovatky.  

Rekonštrukciu mosta si 
vyžiadal jeho technický stav.  
Kvôli bezpečnosti cestnej 
premávky a zníženiu zaťaže-
nia bol tento most už v roku 
2013 uzatvorený pre náklad-
nú dopravu. „Ide o strate-
gicky dôležitý cestný objekt v 
širšom centre mesta, ktorého 
technický stav si vyžaduje 
rekonštrukciu. Naším cieľom 
je rekonštrukcia mosta a zvý-
šenie bezpečnosti samotnej 
cestnej premávky,“ uviedol 
pri začiatku prác primátor 

Popradu Jozef Švagerko. Po 
schválení investičnej akcie 
MsZ mesta Poprad začala  
v polovici mája 2018 samot-
ná rekonštrukcia. Cestná 
premávka bola od začiatku 
prác pri čiastočnej uzávierke 
riadená prenosným zvislým 
dopravným značením. 

S  prácami sa začalo 16. 
mája 2018 a doba výstavby 
je 120 dní od odovzdania 
staveniska. Zhotoviteľom je 
spoločnosť SLOV-VIA, s. r. o. 
Poprad.  Cena diela predsta-
vuje sumu 195 256,65 eur.
 (mga)

LETNÁ 
PONUKA

AKCIA

Akcia trvá od 20. 6. do 11. 7. 2018

Krovinorez HUSQVARNA 525RX
Ľahký a výkonný krovinorez s pohodlným 
ovládaním. Motor X-Torq, nastaviteľné rukoväte. 
Dodávaný s nosným popruhom Balance 35, 
strunovou hlavou a trávnym nožom.

 ■ Výkon 1 kW, objem valca 25,4 cm³, hmotnosť 
bez príslušenstva 4,9 kg.

Akciová cena: 395 €
Bežná cena: 425 €

Vyžiadajte si bližšie informácie o všetkých výrobkoch v letnej akciovej ponuke.

Reťazová píla HUSQVARNA 565
Vysoko výkonná píla s optimalizovaným sys-
témom chladenia a vysoko účinnou fi ltráciou, 
vybavená funkciami AutoTune™ a Air Injection™.

 ■ Výkon 3,7 kW, dĺžka lišty 18", hmotnosť bez 
lišty a reťaze 6,5 kg.

Akciová cena: 869 €
Bežná cena: 945 €

Reťazová píla HUSQVARNA 450
Výkonná píla druhej generácie na všestranné 
použitie, vybavená motorom X-Torq so zníženou 
spotrebou paliva a nízkymi emisiami.

 ■ Výkon 2,4 kW, dĺžka lišty 33–50 cm / 13"–20", 
hmotnosť bez lišty a reťaze 4,9 kg.

Akciová cena: 445 €
Bežná cena: 485 €

Robotická kosačka
HUSQVARNA Automower® 315
Zvláda náročné plochy s užšími priechodmi 
a mierne svahy. Vhodná pre stredne veľké 
záhrady s menším počtom prekážok.

 ■ Plocha: 1500 m² +/– 20 % 

 ■ Sklon: až 40 %

Akciová cena: 1 985 €
Bežná cena: 2 135 €

Kosačka HUSQVARNA LC 347V
Kvalitná a odolná kosačka s variabilným 
pojazdom, skladacou rukoväťou a ľahko 
nastaviteľnou výškou kosenia pre zníženie 
námahy zaisťuje vynikajúce výsledky.

 ■ Motor Briggs & Stratton, objem valca 
163 cm³, šírka kosenia 47 cm, výška kosenia 
20–75 mm, objem zberného koša 60 l. 

Akciová cena: 529 €
Bežná cena: 569 €
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Akciová cena: 869 €
Bežná cena: 945 €

Reťazová píla HUSQVARNA 450
Výkonná píla druhej generácie na všestranné 
použitie, vybavená motorom X-Torq so zníženou 
spotrebou paliva a nízkymi emisiami.

 ■ Výkon 2,4 kW, dĺžka lišty 33–50 cm / 13"–20", 
hmotnosť bez lišty a reťaze 4,9 kg.

Akciová cena: 445 €
Bežná cena: 485 €

Robotická kosačka
HUSQVARNA Automower® 315
Zvláda náročné plochy s užšími priechodmi 
a mierne svahy. Vhodná pre stredne veľké 
záhrady s menším počtom prekážok.

 ■ Plocha: 1500 m² +/– 20 % 

 ■ Sklon: až 40 %
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Bežná cena: 2 135 €

Kosačka HUSQVARNA LC 347V
Kvalitná a odolná kosačka s variabilným 
pojazdom, skladacou rukoväťou a ľahko 
nastaviteľnou výškou kosenia pre zníženie 
námahy zaisťuje vynikajúce výsledky.
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163 cm³, šírka kosenia 47 cm, výška kosenia 
20–75 mm, objem zberného koša 60 l. 

Akciová cena: 529 €
Bežná cena: 569 €

Kovospol PP s.r.o.,
Hraničná 4715, 058 01 Poprad

Tel: 052/772 17 63

LETNÁ 
PONUKA

AKCIA

Akcia trvá od 20. 6. do 11. 7. 2018
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ovládaním. Motor X-Torq, nastaviteľné rukoväte. 
Dodávaný s nosným popruhom Balance 35, 
strunovou hlavou a trávnym nožom.
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V Kežmarku sa na piatom 
polojubilejnom ročníku ga-
lakoncertu predstavia slo-
venskí umelci úspešne etab-
lovaní na medzinárodných 
operných scénach. Baryto-
nista Richard Šveda, rodák 
zo Svidníka, je v súčasnosti 
sólistom Deutsche oper am 
Rhein v Düsseldorfe. Na za-
hraničných javiskách často 
znie aj mezzosoprán ďalšej 
účinkujúcej speváčky – ro-
dáčky z Matejoviec pri Po-
prade Zuzany Šveda. Štafetu 
mladých talentov tento rok 
prevezme sopranistka Sláv-
ka Zámečníková, študentka 
Hochschule für Musik Hanns 

Operné gala v Kežmarku
Exkluzívny interiér Dreveného evan-

jelického artikulárneho kostola v Kež-
marku sa opäť 19. 8. o 17. h rozozvučí 
príbehmi o láske a zrade. Koncert Oper-
né gala je nielen symbiózou majstrovstva 
renomovaných slovenských operných 

sólistov a sviežeho umenia mladých vý-
nimočných talentov, ale jeho benefič-
ný charakter spája operné umenie so 
silnými ľudskými príbehmi. Umeleckú 
záštitu nad koncertom prevzala sve-
toznáma operná diva Edita Gruberová. 

Eisler v Berlíne a členka 
Operného štúdia v Berlínskej 
Staatsoper Unter den Lin-
den pod vedením svetozná-
meho dirigenta a klaviristu 
Daniela Barenboima. Mladá 
sopranistka taktiež získala 
ocenenia na viacerých me-
dzinárodných súťažiach a je 
víťazkou obnovenej spevác-
kej súťaže M. Schneidera-
-Trnavského v roku 2017. 
Umelci vystúpia s klavírnym 
sprievodom korepetítorky 
Opery Štátneho divadla v Ko- 
šiciach Júlie Grejtákovej.

Repertoár galakoncertu 
ponúkne lahôdky velikánov 
svetovej opernej literatúry 

od Saint-Saënsa, Wagnera, 
Offenbacha, Charpentiera, 
Masseneta, Pucciniho, Mo-
zarta, Bizeta či Gounoda. 
Súčasťou budú aj piesne slo-
venských skladateľov, kto-
rých výročia si v tomto roku 
pripomíname – B. Urbanca, 
M. Schneidera-Trnavského, 
E. Suchoňa.

Výťažok z koncertu venuje 
tento rok organizátor Ope-
ra Slovakia, o. z. na kúpeľnú 
liečbu pre ťažko zdravot-
ne postihnutú Vierku (22) 
z  Tvarožnej pri Kežmarku, 
ktorá sa od detstva pasuje  
s infantilnou spinálnou atro-
fiou I. typu.  (pkr)

11. 8. 2018 o 20.00
areál ISKRA ARÉNA Svit

2018 Vstupné: 5,- €

Víťazmi vedomostnej súťaže Putovná sova, 
ktorú už po štrnásty raz usporiadali Štátne 
lesy TANAP-u, sa stali školáci z Oravy. V ka-
tegórii mladších žiakov dosiahli najvyšší počet 
bodov piataci z Vitanovej, spomedzi starších 
žiakov sa tentokrát najviac darilo ôsmakom 
z obce Liesek. Víťazi oboch kategórií si tak od-
niesli drevenú sošku Putovnej sovy. 

O čo najlepšie umiestnenie v  priestoroch 
Múzea TANAP-u v Tatranskej Lomnici bojo-
valo dokopy 18 trojčlenných súťažných druž-
stiev zo základných škôl od Oravy až po Pieni-
ny. Desať sa ich predstavilo v kategórii mlad-
ších žiakov, zvyšných osem v kategórii starších 
žiakov. Znalosti školákov najprv preveril 
vedomostný test s otázkami zameranými na 

témy ako živočíšne endemity, glaciálne relikty, 
lykožrút či horopis Tatier. Vzápätí ich čakali 
„poznávačky“ drevín, živočíchov a hornín, ku 
ktorým tento rok pribudol aj opis požerku ly-
kožrúta. Na záver porotcom prostredníctvom 
prezentácií priblížili, čo sa počas školského 
roka naučili o Tatrách na vyučovacích hodi-
nách so svojimi lesnými pedagógmi. Zatiaľ čo 
mladší žiaci vytiahli postery, starší sa spoľahli 
na počítače. 

V kategórii mladších žiakov druhí skončili 
piataci zo Zuberca a tretie miesto patrilo tre-
tiakom a štvrtákom z Vyšných Hágov. V ka-
tegórii starších žiakov druhé miesto obsadili 
siedmaci z Trstenej a tretie šiestaci z Veľkej 
Lomnice.  (map)

Obe sovy putujú na Oravu

Správa mestských komu-
nikácií (SMK) v Poprade 
vstupuje do letnej turistickej 
sezóny so zmenou režimu 
na vybraných spoplatnených 
parkoviskách. 

„V čase do 14. septembra 
budú tri parkoviská v blíz-
kosti námestia s bezobsluž-
ným parkovacím systémom 
(Námestie sv. Egídia, Ul. 
Joliota Curie - OTP banka, 
Ul. Dominika Tatarku - pri 
súde) spoplatnené v skráte-
nom režime. V dňoch pon-
delok – štvrtok budú spop- 
latnené v čase 8. h – 14. h (pô-
vodne do 16. h), v piatok bude 
parkovanie na týchto par-
koviskách bezplatné po celý 
deň,“ uviedol riaditeľ SMK 
Peter Fabian. 

Centrum Popradu bude 
v lete žiť Popradským kultúr-
nym letom a zvýhodnený re-
žim v zmysle platného VZN 
je tak ústretovým krokom 
k  jeho návštevníkom i  pri-
chádzajúcim turistom. Na 
ostatných parkoviskách bude 
parkovanie v pôvodnom re-
žime. Bližšie informácie  
o parkovacom režime v Po-
prade sú k dispozícii na 
stránke www.smkpp.sk.

Letný  režim 
parkovania
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INZERCIA

  rýchle, bezpečné a kvalitné realitné služby
  ohodnotenie Vašej nehnuteľnosti
  servis pri vybavení najvýhodnejšej hypotéky alebo úveru

Adriana Vanková 
Realitný a úverový špecialista
adriana.vankova@century21.sk 
0905 489 826 
Nám. Sv. Egídia 95, Poprad

POSKYTNEME VÁM:

HĽADÁME BYTY - DOMY - POZEMKY PRE NAŠÍCH KLIENTOV

Reality a úvery pod 
jednou strechou

 

 



TATRY

Predaj    Kúpa    Prenájom

V Jánskom blate až po uši
V sobotu 26. júna sa na 

štart  5. ročníka Jánskeho bla-
ta postavilo viac ako 500 nad-
šencov – od detí, cez juniorov, 
ženy, mužov a zmiešaných 

družstiev, ktorí zdolali viac 
ako 30 prekážok extrémneho 
behu. Po jeho absolvovaní si 
každý z nich dokázal, že aj  
v nie celkom dobrom po-

časí vyhral sám nad sebou  
a spoločne tak prežili krásny 
deň plný športu a zábavy. Me-
dzi súťažiacimi bolo aj druž-
stvo Ultra Profi Ski Team zo 
Športového strediska deti 
a mládeže Poprad-Tatry  
v zložení: Tomáš Sarnovský, 
Jerguš Trgiňa, Jozef Sarnovs- 
ký, Peter Puchala, Martin 
Jurčo, Andrej Kalik, Ján Ma-
reček a Terezka Trgiňová.

4.8.2018
od 10.00 hod.

Disciplíny:

rýchlostné ródeové,
práca s dobytkom
 
elektrický býk
(otvorené majstrovstvá republiky)

19.00 Vetrofka
20.30 Nirvana revival band
22.00 elan tribute

MENGUSOVSKE RODEO
I I

Memoriál Jána Galla

Partneri: 

PD 
Mengusovce

KULTÚRNY
PROGRAM: 

Účasťou na tomto podujatí udeľujete svoj súhlas na  vyhotovenie audio vizuálnych záznamov z tohto podujatia pre Obec Mengusovce, ktoré môžu byť použité 
na propagačné účely v elektronickom prostredí (www, email, Facebook a pod.), alebo v tlačenej podobe (noviny, reklamné brožúrky a pod.), a to po dobu 10 rokov.

4.8.2018


