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Vyprodukovali sme dve desiatky ton odpadu
Počas sviatkov toho ľudia veľa 

spotrebujú a  vytvárajú tým pádom 
aj viac odpadu. V Poprade sa za toto 
obdobie vyviezlo približne 20 ton 
odpadu. Mnohé rodiny sa v  týchto 
dňoch zbavujú aj vianočných strom-
čekov. Pozor na to, kam ich vyhodíte!

„Čo sa týka separovaného zberu a ko-
munálneho dopadu, tak ako každý rok 
počas vianočných sviatkov je odpadu 
viac. Tento rok sme vyviezli približne 
20 ton. Pohotovosť vývozu sme zvýšili 
počas mimoriadneho vývozu 23. de-

cembra,“ uviedol vedúci strediska od-
vozu odpadov spoločnosti Brantner 
Juraj Hvizdoš, ktorý skonštatoval, že 
išlo primárne o objemný odpad a zne-
hodnotený kartón po daždi.

Po Vianociach sa mnohé rodiny 
zbavujú živých vianočných stromče-
kov. Firma Brantner zabezpečuje ich 
odvoz v  tomto roku v  termíne od 2. 
januára do 31. januára a  v  prípade 
potreby aj dlhšie. „Občania sú povin-
ní zhromaždiť stromčeky pri stano-
višti kontajnerov do hniezd, odkiaľ sa 

plynule trikrát týždenne 
odvážajú na sklad biologic-
ky rozložiteľného odpadu 
v Kvetnici. Tam sa podrvia 
a  putujú na recykláciu,“ 
vysvetľovala vedúca stre-
diska verejnej zelene a čis-
tenia mesta spoločnosti 
Brantner Klára Gallíková.

Vianočné stromčeky 
nie je možné pohadzovať 
len tak, kam nás to na-
padne. Sú na to jasne sta-

novené predpisy. „Občania by si mali 
uvedomiť, že vyhodením vianočného 
stromčeka mimo stojiska kontajnerov 
sa dopúšťajú priestupku na úseku ži-
votného prostredia, za ktorý im môže 
byť na mieste uložená bloková pokuta 
do výšky 33 eur a v  správnom konaní 
až do výšky 165 eur,“ upozornil ná-
čelník Mestskej polície Poprad Štefan 
Šipula a  na záver zdôraznil: „Služby 
spojené s  vývozom vianočných strom-
čekov sú na celom teritóriu mesta bez-
platné. Chceme upozorniť občanov, aby 
nereagovali na prípadné ponuky na 
likvidáciu vianočných stromčekov súk-
romnými osobami a v žiadnom prípade 
im za ich likvidáciu neplatili!“  (mav)

Podľa demografických údajov 
počet obyvateľov mesta Poprad 
klesá, čo sa však deje aj v ostatných 
veľkých mestách. Ku koncu decem-
bra 2017 bolo Popradčanov 50 416. 
Ak by takéto tempo pokračovalo, 
o pár rokov môže mesto spadnúť 
pod hranicu 50 tisíc, čím by sa ocit-
lo v inej kategórii miest. 

Primátor Popradu Jozef Švagerko 
konštatoval: „Klesajúca tendencia 
sa však zmierňuje a okrem toho po-
čet obyvateľov Popradského okresu 
neklesá. Domnievam sa, že z mesta 
ľudia odchádzajú do okolia za lac-
nejšími pozemkami a bývaním, mož-
no kvôli výške poplatkov. Cítime ale, 
že v meste žije a pracuje veľa ľudí, 

ktorí tu nemajú trvalý pobyt a býva-
jú v podnájmoch. Byty v Poprade sú 
dosť drahé a nie sú voľné.“ Primátor 
je presvedčený, že jedným z riešení 
je výstavba vhodných, najmä štar-
tovacích a nájomných bytov hlav-
ne pre mladých. Viceprimátor Igor 
Wzoš verí, že sa podarí zastaviť po-
kles demografickej krivky: „Mesto 
v minulom roku prijalo aktualizá-
ciu územného plánu, čím vytvorilo 
priestor, aby developeri mohli jednak 
súkromne investovať, ale zároveň aj 
mesto pristúpilo k zámeru postaviť 
vlastné nájomné byty. V prvom rade 
potrebujeme nájomné byty a prácu, 
aby tu ľudia zostali.“

V sobotu sa diváci na radnici v 
mestskej časti Stráže zabávali na di-
vadelnej fraške Starý zaľúbenec ale-
bo štyri svadby na jednom pohrebe 
v Kocúrkove. Obnovenú premiéru 
tejto veselohry po pätnástich rokoch 
pripravil pre svojich priaznivcov di-
vadelný súbor Ozvena, ktorý v Strá-
žach znovuoživili pred 21 rokmi.

Láska je
večnou témou

(Pokračovanie na str. 4)

(Pokračovanie na str. 2)

Na Mestský úrad v Poprade prichádzajú v tomto čase aj občania kvôli poda-
niu priznania dane z nehnuteľností. Viac o daňových povinnostiach na str. 3.
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Stručne
• OZNÁMENIE o vypracovaní 
správy o  hodnotení strategického 
dokumentu: „Program odpadového 
hospodárstva Prešovského kraja na 
roky 2016 - 2020“  je zverejnené na 
internetovej stránke Ministerstva ži-
votného prostredia SR. Do oznáme-
nia môžu záujemcovia nahliadnuť aj 
na Mestskom úrade Poprad, počas 
úradných hodín, v kancelárii A 404.
• NA PIATKOVOM stretnutí s no-
vinármi primátor Popradu odpove-
dal aj na otázku k jeho augustovému 
prípadu alkoholu za volantom. Vyšet-
rovanie stále pokračuje a nechce ho 
nijakým spôsobom ovplyvňovať. Verí 
v spravodlivosť a je pripravený znášať 
plnú zodpovednosť.
• NA letisku v Poprade a Košiciach 
pribudnú nové röntgenové zariade-
nia na kontrolu batožiny a  zásielok 
pri nelegálnom dovoze tabakových 
výrobkov. 
• FOTOGRAFICKÁ výstava význam-
ného slovenského astronóma z  As-
tronomického ústavu SAV Vojtech 
Rušina bude sprístupnená verejnosti 
zajtra 18. januára o 17. hod. v Galérii 
Scherfelov dom vo Veľkej. 
• 25. ročník súťaže v  prednese po-
vestí Šaliansky Maťko sa bude konať 
dnes 17. januára od 9. hod. v Podtat-
ranskej knižnici v Poprade na sídlisku 
Západ. 
• ZAJTRA 18. januára o 19. hod. sa 
v Kostole sv. Cyrila a Metoda na síd-
lisku Juh v  Poprad uskutoční video-
projekcia o misii na ďalekom východe 
Ruska v  Jakutsku. Misiu predstavia 
Popradčania Mária a Pavol Jarkovskí, 
ktorí tam pôsobili v  období štyroch 
rokov.
• PODTATRANSKÁ knižnica v Po-
prade pozýva na besedu o  alkoho-
lizme s  bývalým moderátorom Fun 
rádia Johnym Peťkom, ktorá sa usku-
toční zajtra 18. januára o 16.30 hod. 
v priestoroch knižnice na sídlisku Zá-
pad. Predstaví na nej svoju prvotinu 
s názvom Démon chľast I. 
• V lyžIARSKyCh strediskách vo 
Vysokých Tatrách sú s návštevnosťou 
počas vianočných sviatkov, Silvestra 
až po Troch kráľov spokojní. Domino-
vala najviac domáca klientela, potom 
nasledovali Poliaci a Česi. Na svahoch 
bolo počuť aj rôzne iné národnosti. 
Zimu si k nám prišli užiť napr. aj Ma-
ďari, Angličania, Nemci, ale aj náv-
števníci z  rôznych exotických krajín 
ako Bangladéš či Pakistan.
• NA webovej stránke mesta Po-
prad www.poprad.sk je uverejnený 
presný zoznam odberných miest, 
v  ktorých bude v  týchto dňoch pre-
rušená distribúcia elektriny z dôvodu 
plánovaných prác na zariadení nízke-
ho napätia.   (ppš)

Novú mobilnú turistickú 
aplikáciu s názvom Poprad 
sprístupnila popradská samo-
správa od minulého štvrtka aj 
pre operačný systém iOS, to 
znamená pre všetky najpou-
žívanejšie operačné systémy v 
rámci mobilných telefónov a 
tabletov. Pre systém Android 
môžu návštevníci a obyvatelia 
mesta využívať novú aplikáciu už 
od konca minulého roka.

„Aplikácia je zaujímavá tým, že 
po stiahnutí dokáže pracovať aj v of-
fline režime. Návštevníci v nej nájdu 
všetky dôležité a zaujímavé body ako 
galérie, pamiatky, atrakcie, turistic-
ké a cyklistické trasy v meste a okolí a 
ďalšie potrebné informácie, dokonca 
aj s krátkymi audionahrávkami. V 

prípade zapnutého GPS dokáže tiež 
navigovať používateľa priamo na kon-
krétne miesto. Aplikáciu chceme v pra-
videlných intervaloch aktualizovať, v 
súčasnosti je k dispozícii v slovenskom 
jazyku, pracuje sa však aj na anglickej 
mutácii, ktorá by mala slúžiť ešte pred 
letom“ vysvetlil komunikačný mana-
žér mesta Marián Galajda. Náklady na 
zriadenie novej aplikácie, ktorú rad-

nica pripravovala aj v spolupráci 
s Mestskou informačnou kancelá-
riou, dosiahli viac ako 1800 eur a 
financovala ju zo svojho rozpočtu 
Oblastná organizácia cestovného 
ruchu Región Vysoké Tatry. 

„Od novej mobilnej turistickej 
aplikácie očakávame lepšiu infor-
movanosť obyvateľstva a návštev-
níkov mesta, lepšiu propagáciu 

podujatí a zariadení, tiež zvýšenie 
bezpečnosti, využívania mestskej 
hromadnej dopravy a ďalšie. Je to 
nástroj, ktorým dokážeme ešte lepšie 
šíriť informácie. Chceme byť v tomto 
lídrom na Spiši a v súvislosti s touto 
aplikáciou chceme spolupracovať aj 
s inými samosprávami i samotným 
krajom,“ uviedol popradský pri-
mátor Jozef Švagerko.  (mar)

Nová mobilná turistická aplikácia
ešte skvalitní šírenie informácií

Primátor mesta Poprad Jozef 
Švagerko zvolal 1. neplánované za-
sadnutie Mestského zastupiteľstva v 
Poprade. Uskutoční sa vo štvrtok 18. 
januára 2018 o 10. hod. v zasadačke 
MsÚ v Poprade.

Hlavným bodom programu budú 
investičné akcie na rok 2018. Do 
programu je zaradený aj návrh na 
schválenie dotácie pre TV Poprad a 
Pohrebno-cintorínske služby Poprad 
a návrh na zmenu rozpočtu mes-
ta Poprad.   (ppp)

Doplnil, že v tomto roku poprad-
ská samospráva predpokladá výstav-
bu 300-400 bytov rôznymi investor-
mi, ktorým chce vytvoriť priaznivé 
podmienky. Pôjde o lokalitu na Juhu 
IV, kde by mohlo vyrásť 80 bytov, v 
blízkosti OC Max okolo 200 bytov, 
ďalšou lokalitou bude bytový dom 
Ursus na Ul. 29. augusta s približne 
90 bytmi, pripravuje sa výstavba by-
tovky aj namiesto Koliby pri rieke 
Poprad na Štefánikovej ul. s približ-
ne 80 bytmi, v budúcich rokoch by 
mala ísť bytová výstavba aj v areáli 
bývalých kasární na sídlisku Západ a 
očakáva sa tiež množstvo individuál-
nej výstavby v Matejovciach, Veľkej, 
Kvetnici a v ďalších lokalitách. Dôle-
žité je však vysporiadanie pozemkov, 
preto sa radnica v minulom roku 
výrazne venovala jednoduchým po-
zemkovým úpravám vedúcim k sce-
ľovaniu pozemkov, ako aj aktualizá-
cii Územného plánu mesta Poprad, 

ktorá má priniesť nové možnosti pre 
výstavbu bytov a domov. Riešením 
sú i tzv. stabilizačné byty, ktoré by 
postavili rôzne firmy a podniky. Ako 
podčiarkol primátor, proces zjedno-

Pokles môže zastaviť bytová výstavba

tenia vlastníckych práv k pozemkom 
do veľkých celkov mal byť spustený 
už minimálne pred 15 rokmi, aby 
Popradčania získali viac možností 
na bytovú výstavbu.  (mar)

(Dokončenie zo str. 1)

Zastupiteľstvo
o investíciách

Mesto opäť ocení najlepších pedagógov
Mesto  Poprad  vyhlasuje 4. roč-

ník ankety NAJ PEDAGÓG 2018. V 
rámci nej chce pri príležitosti  Dňa  
učiteľov  oceniť  najaktívnejších  a   
najúspešnejších pedagogických za-
mestnancov (učitelia MŠ, ZŠ, SŠ, 
ZUŠ a vychovávateľky ŠKD) zo škôl 
pôsobiacich na území mesta. Pôsob-
nosť ankety NAJ PEDAGÓG teda 
naďalej zostáva v rozsahu od mater-
ských škôl až po školy stredné.   

„Školstvo a vzdelávanie sú pre nás 
dôležitou prioritou. Prácu a poslanie 
pedagógov chceme preto opakovane 
oceniť aj prostredníctvom tejto ankety, 
ktorá je výrazom vďaky učiteľom za 

ich prácu pre naše mesto,“ uviedol vi-
ceprimátor Popradu Igor Wzoš.  

Školy môžu po internom hlasovaní 
alebo výbere s možnosťou zapojenia 
pedagógov, žiakov a rodičov nomino-
vať do ankety NAJ PEDAGÓG 2018 
pedagogických zamestnancov v tých-
to kategóriách:

1. Akčný / tvorivý  učiteľ / peda-
gogický  zamestnanec. 2. Učiteľ  s   
mimoriadnymi  výsledkami. 3. Za-
slúžilý  učiteľ.

Školy môžu nominácie zaslať odbo-
ru školstva, mládeže a športu MsÚ v 
Poprade najneskôr do 28.2. 2018 na 
adresu najpedagog@poprad.sk.   (mag)
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Krátke správyDaňové povinnosti občanov na rok 2018
• VO Svite spustili začiatkom roka 
ďalšie Integrované obslužné miesto 
občana (IOMO), ktoré má obyvate-
ľom uľahčiť vybavovanie úradných 
záležitostí. IOMO ponúka prístup 
k elektronickým službám štátu na 
jednom asistovanom mieste. Pra-
covisko sa nachádza v priestoroch 
Matričného úradu na Mestskom 
úrade vo Svite na Hviezdoslavovej 
ulici.

• VO štvrtok 18. januára o 18. hod. 
sa v  Galérii Tatranský šperk v  Sta-
rom Smokovci uskutoční prezentá-
cia Pavla Hurajta o jeho láske k Tat-
rám.

• SPIŠSKÉ osvetové stredisko v 
Spišskej Novej Vsi pripravuje výsta-
vu Štetec verzus objektív, na ktorej 
predstaví výtvarné diela a fotografie, 
ktoré vznikli na plenéroch Krajina a 
jej premeny a Myšlienka v objektíve. 
Oba sa uskutočnili ešte v septembri 
minulého roka. Autormi diel a fo-
tografií sú neprofesionálni umelci. 
Vernisáž výstavy sa uskutoční zajtra 
18. januára o 16.30 hod. a potrvá do 
18. februára 2018.

• VySTAVIŤ poklad mincí z 
Hniezdneho, rekonštrukciu historic-
kej návštevy poľského kráľa Jána III. 
Sobieskeho na hrade Ľubovňa, ale 
aj ďalšie výstavy a koncerty plánuje 
ponúknuť svojim návštevníkom v 
tomto roku Ľubovnianske múzeum. 
Atraktívny program bude opäť aj v 
skanzene pod hradom.

• NADÁCIA SOV podporí sumou 
8000 eur ďalších 16 talentovaných 
športovcov. Medzi šestnástkou 
úspešných sú krasokorčuliari, atléti, 
lyžiari, ale aj zástupca taekwonda. 
Dotáciu vo výške 500 eur dostane aj 
Marco Havran z Kežmarku, ktorý sa 
venuje bežeckému lyžovaniu.

• VÝChODOSlOVENSKÍ ener-
getici plánujú preinvestovať 40 mi-
liónov eur. Objem investícií by sa tak 
mal pohybovať na úrovni minulých 
rokov. Investície pôjdu najmä do re-
konštrukcie a rozvoja distribučnej 
sústavy. Pôjde najmä o elektroener-
getickú infraštruktúru súvisiacu s 
vysokým a nízkym napätím. Medzi 
najväčšie projekty patrí aj moder-
nizácia veľkých elektrických staníc 
v Poprade, Spišskej Novej Vsi a Pre-
šove.
• UMElECKÁ agentúra Bell Canto 
z  Popradu uvedie  15. februára 2018 
o  19. hod. v  dome kultúry v  našom 
meste špeciálny valentínsky koncert 
v podaní dvadsať členného orchestra 
Bratislava Hot Serenaders s hosťom - 
hercom Milanom Lasicom.  (ppš)

Mesto Poprad ako správca dane 
upozorňuje občanov mesta Poprad 
na daňové povinnosti, týkajúce sa 
dane z nehnuteľností, ktoré ich ča-
kajú v roku 2018.

Ak v priebehu roka 2017 nedošlo 
k   žiadnym zmenám vo vlastníctve 
nehnuteľností, daň z  nehnuteľnos-
tí na rok 2018 správca dane vyrubí  
rozhodnutím podľa údajov z posled-
ného podaného priznania k  dani z 
nehnuteľností.

Ak v  priebehu roka 2017 došlo 
k  zmene vlastníctva nehnuteľnosti 
alebo k zmene druhu, alebo výmery 
pozemku, účelu využitia stavby, bytu 
alebo nebytového priestoru, daňov-
níkovi vzniká povinnosť podať pri-
znanie k  dani z  nehnuteľností na 

Mestskom úrade v  Poprade najne-
skôr v termíne do 31. januára 2018. 
K vyplnenému priznaniu je potreb-
né doložiť fotokópie dokladov, ktoré 
preukazujú tieto zmeny, napr. roz-
hodnutie o povolení vkladu z okres-
ného úradu - katastrálneho odboru, 
kolaudačné rozhodnutie, stavebné 
povolenie, osvedčenie o  dedičstve 
a i.

Daňovník (fyzická osoba star-
šia ako 62 rokov, držiteľ preukazu 
fyzickej osoby s  ŤZP alebo s ŤZP 
so sprievodcom), ktorému vznikol 
k 1. januáru 2018 nárok na zníženie 
dane z nehnuteľností podľa platné-
ho všeobecne záväzného nariade-
nia, si uplatní tento nárok v prizna-
ní k dani z nehnuteľností najneskôr 

v  lehote na podanie priznania na 
rok 2018, t. j. do 31. januára 2018. 
Ak si daňovník nárok na zníženie 
dane v  uvedenej lehote neuplat-
ní, nárok na príslušné zdaňovacie 
obdobie mu zaniká. V  uvedenej 
lehote daňovník, okrem fyzickej 
osoby staršej ako 62 rokov, pred-
loží aj doklady preukazujúce nárok 
na zníženie dane. Daňovníkovi, 
ktorému správca dane  poskytol  
zníženie dane v  predchádzajúcom 
zdaňovacom období a  nenasta-
li u  neho zmeny, ktoré majú vplyv 
na zánik nároku na zníženie dane, 
správca dane automaticky zníži 
daň v  rozhodnutí. Výška sadzieb 
dane z  nehnuteľností sa oproti 
roku 2017 nezmenila.  (mpp)

Z ulíc mesta bolo vlani odstránených 25 autovrakov
Počas uplynulého roka 

bolo z  ulíc mesta Poprad 
odstránených 25 automo-
bilov nespôsobilých pre 
premávku na pozemných 
komunikáciách.  Spolu 23 
takýchto vozidiel  odstráni-
li majitelia po výzve Správy 
mestských komunikácií 
(SMK) v  Poprade, ďalšie 
dva automobily boli od-
tiahnuté externou firmou, 
s  ktorou má SMK podpí-
sanú zmluvu o odstraňovaní vozi-
diel. 

„Pri automobiloch bez platnej STK 
a  EK musíme posudzovať aj to, na 
akom mieste sú odstavené. Boli prípa-
dy, kedy občania požadovali odstráne-
nie vozidla zo súkromných pozemkov, 
na ktoré však samospráva v  takýchto 
prípadoch nemá dosah. Stretli sme sa 
aj so situáciou, kedy bol automobil/
vrak predmetom dedičského konania 
a jeho odstránenie bolo ešte kompliko-
vanejšie a časovo náročnejšie,“ uviedol 
riaditeľ SMK Poprad Peter Fabian.  

Po nahlásení vozidla pracovní-
ci SMK najprv preverujú platnosť 
príslušných dokladov. V  prípade, 
že vozidlo nemá platnú technickú 
a  emisnú kontrolu resp. nemá EČV, 
vyzvú majiteľa na jeho odstránenie 
na vlastné náklady. Ak sa tak nesta-
ne v zákonnej lehote, SMK sa obráti 
na zmluvnú spoločnosť a požiada ju 
o odťah vozidla a náklady s tým spo-
jené je povinný uhradiť majiteľ auta/
vraku. 

Pri autách, ktoré emisnú a technic-
kú kontrolu síce nemajú, ale dispo-

nujú platným EČV, sú ma-
jitelia opäť vyzývaní, aby 
automobil buď odstránili 
alebo ho uviedli do stavu 
spôsobilosti pre premávku 
na pozemných komuniká-
ciách.  

Existujú aj prípady, kedy 
vozidlá majú platné všetky 
potrebné doklady, avšak sú 
poškodené/havarované, na-
rúšajú estetický vzhľad obce 
a môžu byť rizikom pre ži-

votné prostredie. Aj v takýchto prípa-
doch sú následne majitelia vyzývaní 
na ich odstránenie.  

Autovraky patria medzi nebez-
pečné odpady a ich likvidáciu môžu 
zabezpečovať iba autorizované pra-
coviská. 

Správa mestských komunikácií 
(SMK) v Poprade sa odstraňovaniu 
automobilov nespôsobilých pre pre-
mávku na pozemných komunikáciách 
venuje od roku 2014. Do roku 2016 
bolo z  ulíc mesta odstránených 63 
takýchto automobilov.  (mag)

Po roku činnosti Popradskej energetickej spoloč-
nosti, ktorá je spoločnosťou so 100-percentnou kapi-
tálovou účasťou mesta,  viceprimátor mesta Poprad 
Igor Wzoš informoval o predbežných výsledkoch: „Od 
začiatku sme verili, že to bude úspešný projekt. Podľa 
doterajších údajov to vychádza tak, že Popradčania za 
uplynulý rok znížili náklady na dodávku tepla o približ-
ne 831 tisíc eur, pričom množstvo vyrobeného tepla bolo 
približne na rovnakej úrovni ako rok predtým. V prie-
mere bude predpokladaná úspora 50 eur na domácnosť 
oproti roku 2016. V predchádzajúcej spoločnosti, ktorá 
spravovala teplo v Poprade, malo mesto podiel 25 perc., 
teraz sto. Predpokladaný zisk PES za rok 2017 sa oča-
káva približne 460 tisíc eur pred zdanením. Ďalších 300 
tisíc zaplatila PES mestu za prenájom technologických 

zariadení. Vo vnútri firmy sa podarilo znížiť náklady na 
opravy, odovzdalo sa  niekoľko desiatok odovzdávacích 
staníc a realizovali ďalšie investície.“ Podľa viceprimá-
tora sa Popradskej energetickej spoločnosti podarilo 
výhodne nakúpiť plyn, ktorý je základnou surovinou 
na výrobu tepla v Poprade, čo umožnilo znížiť varia-
bilnú zložku ceny tepla a tým PES dosiahla úspory v 
prospech každej domácnosti v meste. 

Primátor Jozef Švagerko považuje úspešné fungovanie 
PES za veľké víťazstvo. Dodal: „Spätná väzba od odbera-
teľov je veľmi dobrá. Musíme ešte popracovať na alterna-
tívnych zdrojoch tepla. Sme veľmi radi, že prvé výsledky 
našich strategických rozhodnutí sa dostavili a môžeme sa 
venovať ďalším systémovým opatreniam vedúcim k udr-
žateľnému a stabilného rozvoju nášho mesta.“  (mmm)

Popradčania na teple ušetrili
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hľadali možnosti lyžovačky aj korčuľovania

Pomáhali pri páde z koňa
V  nedeľu 14. januára krátko predpoludním zasahovali le-

teckí záchranári v  Mengusovciach. Ich pomoc potrebovala 
46-ročná žena, ktorá si po páde z koňa vážne poranila chrb-
ticu. Privolaná rýchla zdravotná pomoc pacientku priviezla 
k záchranárskemu vrtuľníku. Po ošetrení a preložení na palu-
bu bola leteckými záchranármi prevezená na urgentný príjem 
Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach.   (zuh)

lomnický štít privítal 
minulý týždeň vo štvrtok 
ľadových sochárov z Tatry 
Ice Master 2018, aby aj na 
najvyššom navštevovanom 
mieste na Slovensku vznik-
la unikátna socha z ľadu.  

Od skorého rána prichá-
dzali na vrchol Lomnického 
štítu, druhého najvyššieho 
vrchu Tatier, Slovenska a 
celých Karpát, do nadmor-
skej výšky 2634 m.n.m. tímy 
sochárov z  desiatich krajín, 
ktoré od piatka do nedele 
12. – 14. januára predviedli 
na Hrebienku svoje ľadové 
umenie na šiestom ročníku 

Tatry Ice Master. Tím USA 
v zložení Stephan A. Koch 
a Stan Kolonko, v priebehu 
dvoch hodín premenil na 
štíte dva veľké ľadové blo-
ky na unikátny monument. 
Dych berúci výsledok vzni-
kol v náročných podmien-
kach, pri teplote -7 °C a 
priemernej rýchlosti vetra 
10km/hod. Dvadsať umel-
cov sa tak spoločne stretlo 
ešte pred samotným podu-
jatím a prvým nesúťažným 
dňom. Pre niektorých z 
nich, to bol prvý kontakt so 
slovenskou mrazivou krásou 
Lomnického štítu.  (ppš)

Socha z ľadu zdobí i lomničák

Prelom rokov býva v na-
šich končinách spojený s 
prílevom rusky hovoria-
cich turistov. Aj v Mestskej 
informačnej kancelárii v 
Poprade zaznamenali v mi-
nulých dňoch takýchto, ale 
aj ďalších hostí. 

Silvia Bujňáková z MIK 
konštatovala: „Prišli aj takíto 
turisti, ale myslíme si, že nie 
v takom počte, ako po mi-
nulé roky.  Zrejme ich odra-
dila slabá zima - keď je málo 
snehu a na miestach, kde sa 
dá lyžovať alebo sánkovať je 
veľmi veľa ľudí. Boli sme však 
prekvapení, že medzi sviat-
kami sa objavilo veľa maďar-
ských turistov, ktorí do Tatier 
doteraz chodievali málo. 
Prichádzali tiež po anglicky 
hovoriaci hostia, dosť bolo aj 
Poliakov. Čechov sa vyskytlo 
menej, pretože skôr chodia v 
lete. Najviac vyhľadávanými 
informáciami boli možnosti 
lyžovačky v lokalitách, kde 
nie je tak veľa turistov a ve-
rejné korčuľovanie.“

V týchto dňoch už nastal 
útlm, do MIK najviac pri-
chádzajú domáci obyvate-
lia predovšetkým kupovať 
vstupenky do kina Tatran a 
na kultúrne, športové či iné 
podujatia, alebo pre rôzne 
informácie. 

Štatistické údaje za rok 
2017 ešte MIK nemá kom-
pletne spracované, ale oča-
káva, že čísla návštevnosti 
sa budú pohybovať približne 

na úrovni predchádzajúceho 
roka. V priebehu roka patrili 
k najvyhľadávanejším infor-
mácie o Vysokých Tatrách, 
Slovenskom raji aj o meste 
Poprad. Z ponuky suvenírov 
sa výrazne zvýšil záujem o 
nákup magnetiek. „Takis-
to vo veľkom nám narástol 
predaj pohľadníc a poštových 
známok. Dokonca ich kupujú 
aj Popradčania. Stále je tiež 
záujem o turistické mapy a 
pod. Vlani sme vydali ako 
novinku Bedeker - sprievod-
ca mestom, ktorý informuje 
o možnostiach výletov, do-
minantách Popradu a okolia 
atď.  Všetky informácie náj-
du záujemcovia i na našej 
webovej stránke www.Visit-

Poprad.sk alebo na faceboo-
kovom profile MIK,“ zhrnula 
S. Bujňáková. Podotkla, že 
napriek využívaniu moder-
ných technológií, stále sa 
veľkej obľube tešia tlačené 
programy alebo propagačné 
materiály „do ruky“. Takis-
to návštevníci MIK kvitu-
jú možnosť kopírovania. 
Najmä zahraniční turisti si 
chodia vytlačiť letenky, pre-
tože v Poprade je minimum 
internetových kaviarní. S 
úspechom sa v minulom 
roku stretávala sprievodcov-
ská služba s prehliadkami 
námestia, Kostola sv. Egídia i 
evanjelického kostola, čo za-
čali využívať v hojnejšej mie-
re takisto školy.  (mar)

Množstvo návštevníkov využíva v MIK možnosť zakúpenia 
lístkov na kultúrne a športové podujatia. Mladá mamička 
kupovala vstupenky na nedeľňajšie divadielko v poprad-
skom Dome kultúry.         FOTO - Marta Marová

Režisér Rudolf Kubus nepochyboval, 
že námet predstavenia má čo povedať aj 
dnešnému divákovi. Veď láska kvitne v 
každom čase a v každom veku. Akurát 
doba sa od čias autora hry Janka Cha-
lupku zmenila. „Ide o to, že starý maliar 
Ignác Pomazal, len čo mu zomrela žena, 
už si robí zálusk na mladé dievča, ktoré 
má svojho milého. Napokon však dobro 

vyhrá nad zlom.“ Vtipný dej osviežili 
všetci účinkujúci, ktorí podali bravúr-
ne výkony. Hlavnú postavu si po 15 ro-
koch s rovnakou chuťou zopakoval Ján 
Majzel. Podotkol: „Zobral som tú rolu, 
aj keď mi rôčky pribúdajú a sily a ener-
gie ubúda, ale verím, že sa obecenstvo 
dobre pobavilo. Myslím si, že ľudia majú 
chuť na smiech, obľubujú klasiku a vždy 
si nás radi prídu pozrieť.“ J. Majzel nie-

lenže výborne zvládol hlavnú 
postavu, ale má zároveň veľkú 
zásluhu na tvorbe scény, a to 
nielen v Starom zaľúbencovi, 
ale za tie desaťročia i v iných 
hrách. S kulisami mu pomá-
hal Jozef Skokan, no pričinil 
sa celý kolektív ochotníkov zo 
Stráží. 

Úlohu mladej chovani-
ce Sabínky zverili v Ozvene 
Zuzane Sokolovej. Prezradi-

la: „K divadlu ma pritiahol môj dedo 
Janko Šulík, ktorý v podstate obnovil 
činnosť strážskeho divadla. Hrať je pre 
mňa relax a radosť. Zrazu ste niekým 
iným, „vypúšťate“ svoj vlastný život a 
vciťujete sa do života niekoho iného.“ 
Na divadelné dosky sa Z. Sokolová 
vrátila po ôsmich rokoch, kedy pre 
materské povinnosti bola mimo he-
rectva. Priznala sa, že na generálke 
trošku pociťovala trému, ale akonáhle 

Láska je večnou témou
(Dokončenie zo str. 1)

vyšla na javisko, tréma ju opustila. 
Režisér R. Kubus chcel predstaviť 

klasiku mladým, aby videli, ako sa 
kedysi dávno hrávalo divadlo. Vla-
ni so Ženským zákonom odohrali 
vyše dvadsať predstavení a už teraz 
sa chystajú so Starým zaľúbencom 
účinkovať do Matejoviec, Spišskej 
Soboty, Veľkej aj do  okolitých obcí. 
Nuž, divadelná klasika má i po ro-
koch stále svoje čaro.  (mar)
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Dávajú im šancu na iný – lepší život

Počet zásahov leteckých záchranárov priamo v teréne stúpa

Náhradní rodičia vedia 
prijať dieťa so všetkou láskou 
a vytvoriť mu domov, aj keď 
nie sú jeho biologickí prí-
buzní. Pritom neraz vedia, 
že cesta s prijatým dieťaťom 
môže byť tŕnistá s neistým 
výsledkom. A predsa sa 
rozhodnú dať opusteným 
či nechceným deťom šancu 
na iný - lepší život, ako by 
ich čakal v pokrvnej rodine 
alebo v detskom domove. K 
takým patrí aj Popradčanka 
Anna Franková, ktorá  pred 
štrnástimi rokmi prijala s 
manželom za svojho vtedy 
ešte malého chlapca, dnes už 
tínedžera. Po dvoch rokoch 
k nemu pribudol ďalší adop-
tovaný člen rodiny. Túto 
náhradnú mamu z Popradu 
ocenili v decembri krajským 
ocenením Srdce na dlani za 
dobrovoľnícku a priekopníc-
ku prácu v oblasti náhradné-
ho rodičovstva. 

Povedala:
- „Na ocenenie ma nomino-

valo občianske združenie Ná-
vrat z Prešova a prekvapilo ma. 
Pre chorobu som si ho nemohla 
prevziať, a tak mi ho doniesli 
minulý víkend do Popradu na 
novoročné stretnutie náhrad-
ných rodičov.“

* Prečo ste sa rozhodli ve-
novať práve oblasti náhrad-
ného rodičovstva?

- „Začalo sa to tým, že sme 
pred pätnástimi rokmi absolvo-
vali s manželom pred adopciou  
prípravu na náhradné rodičov-
stvo na Úrade práce sociálnych 
vecí a rodiny v Poprade. Zišli 

sme sa vtedy dobrá partia ľudí - 
žiadateľov o náhradnú rodinnú 
starostlivosť – jednak o adop-
ciu, jednak o pestúnsku starost-
livosť. A tak vo mne zrela myš-
lienka založiť klub, aby sme si 
mohli navzájom pomáhať, stre-
távať sa. Od začiatku som si to-
tiž uvedomovala, že náhradné 
rodičovstvo asi nebude jedno-
duchá cesta. Predsa len výcho-
va prijatého dieťaťa má svoje 
úskalia, pretože to dieťa k vám 
prichádza s batôžkom plným 
zlých spomienok a zážitkov z 
útleho detstva ako týranie, za-
nedbávanie alebo opustenie po 
narodení. Už zakrátko sa z klu-
bu stalo občianske združenie 
Hniezdo, ktoré oficiálne jestvu-
je od 1. januára 2005. Názov 
evokuje rodinné hniezdo. Stali 
sme sa teda takým hniezdom 
pre opustené deti. Naším slo-
ganom je, že všetky opustené 
deti hľadajú rodinu a deti z 
Hniezda ju už našli.“

* Stať sa náhradným rodi-
čom iste prináša veľa nezná-
meho...

- „Naozaj to nie je jednodu-
ché, ale prirovnávam to k tomu, 
že aj tehotná žena si musí nie-
čím prejsť, kým príde dieťatko 
na svet. My, náhradní rodičia 
hovoríme, že sa dieťa narodí u 
nás doma, v našom srdci. Naj-
prv si však musíme prejsť úrad-
nými záležitosťami od úradu 
práce, sociálnych vecí a rodiny 
až po prípravu na náhradné 
rodičovstvo, ktorá je zo zákona 
povinná. Hoci odborníci pripra-
vujú náhradných rodičov na to, 
čo ich môže čakať pri výchove 

osvojeného dieťaťa, v konečnom 
dôsledku až samotný život nám 
ukazuje, aké to v skutočnosti je. 
To bolo ďalším dôležitým dô-
vodom, prečo sme založili ob-
čianske združenie náhradných 
rodičov. Som totiž presvedčená, 
že najviac si môžeme pomôcť 
a poradiť medzi sebou. Vieme 
sa najlepšie vcítiť do situácie, 
ktorú prežívame spoločne. Za 
tých trinásť rokov činnosti už 
naše deti vyrástli, stali sa z nich 

pubertiaci. Vieme už odovzdá-
vať skúsenosti novým, mladším 
rodinám. Druhá najdôležitejšia 
vec bola, že okrem rodičov, si aj 
deti našli svoje miesto, lebo zis-
tili, že nie sú jediné, ktoré niekto 
prijal do rodiny, majú podob-
ný osud a necítia sa osamelo. 
Samozrejme je aj dosť rodičov, 
ktorí nemajú potrebu, aby sa 
vedelo, že si dieťa adoptovali. 
Moja životná skúsenosť však 
hovorí, že to nikam nevedie. 
Často pravda vychádza najavo 
pri nevhodnej príležitosti. Dieťa 
sa potom s tým nevie vyrovnať, 
lebo sa cíti byť klamané vlast-

Červeno biele lietajúce sanitky aj 
tento rok nepretržite pomáhali ľu-
ďom v  tiesni. V  roku 2017 vzlietli 
spolu s prúdovými lietadlami upra-
venými do medicínskej verzie na 
pomoc 1717 pacientom. Počet pri-
márnych zásahov v  teréne pritom 
každoročne stúpa, čo potvrdil aj ná-
rast oproti predchádzajúcim rokom. 
Pri rôznych udalostiach priamo 
v teréne zasahovali záchranárske vr-
tuľníky 1216 krát, zvyšné lety tvorili 
medzinemocničné prevozy.

Najpočetnejšia skupina ľudí - až 37 
percent, ktorí urgentne potrebovali 
pomoc leteckých záchranárov, boli 
pacienti s kardiálnym zlyhaním, naj-
častejšie s diagnózou akútny infarkt 
myokardu. Druhým najčastejším 
dôvodom vyslania záchranárskych 
vrtuľníkov do terénu boli dopravné 

nehody (16,5 perc.), vrátane zraze-
ných cyklistov a  chodcov. Viac ako 
10 percent tvorili pacienti, ktorí po 
páde z  výšky v  mnohých prípadoch 
s  vážnym úrazom chrbtice potrebo-
vali rýchly a  šetrný transport vrtuľ-
níkom do nemocnice. V  minulom 
roku bolo do nemocníc letecky pre-
vezených 1469 dospelých a  248 det-
ských pacientov. Spomedzi siedmich 
základní na celom Slovensku patrí 
medzi najvyťaženejšie Banská Bystri-
ca (s počtom zásahov 316), Trenčín 
(265 zásahov) a Košice (260 zásahov). 
Keďže podmienky pre letovú činnosť 
sú počas letných mesiacov najpriaz-
nivejšie a dni najdlhšie, najviac práce 
mali leteckí záchranári tradične práve 
počas tohto obdobia. Naopak, naj-
menej zásahov bolo zaznamenaných 
počas zimných mesiacov. 

nými rodičmi. Ak sa to dozvie 
napr. v puberte, môže to s ním 
veľmi „zamávať“. Pokladám za 
lepšie, ak dieťa vie, že odniekiaľ 
k nám jedného dňa prišlo, teraz 
je naším dieťaťom a navždy 
ním zostane.“

* Aké sú najčastejšie prob-
lémy, ktoré riešia náhradní 
rodičia?

- „Najčastejšie – približne u 
90 percent detí, sú to vývinové 
poruchy učenia. Nečudo, veď 
ide často o deti matiek, ktoré 
fajčia, pijú, sú z nevyhovujú-
ceho prostredia a odovzdávajú 
dieťaťu niečo, čo ho poznačí. 
Neviete, čo sa v dieťati skrýva, 
čo sa ešte vyplaví na povrch 
najmä v období dospievania, 
ktoré považujeme za najrizi-
kovejšie obdobie. My ich však 
máme radi také, aké sú.“

* Ako sa správa okolie k ta-
kýmto deťom?

- „To, že si niekto osvojí ale-
bo vezme dieťa do pestúnskej 
starostlivosti nie je bežne pri-
jímané, zvlášť, ak ide o dieťa 
rómskeho pôvodu. Kým detstvo 
je v pohode, prvé väčšie prob-
lémy sa začínajú v škole, čo sa 
týka učiteľov, spolužiakov. To 
je záťaž pre rodičov. Týmto de-
ťom ide učenie väčšinou trochu 
slabšie, sú živšie, bývajú neraz 
hyperaktívne, niektoré majú 
poruchy správania a pozornos-
ti. V konečnom dôsledku za to 
nemôžu, dostali to do vienka. 
Mnohí pedagógovia však ne-
chápu, čo všetko majú tieto 
deti za sebou. Preto občianske 
združenie Hniezdo je pre nás, 
rodičov určitý ventil, kde nám 

každý rozumie a môžeme si 
povedať všetko bez toho, aby 
nás niekto odsúdil či posúdil. 
Chápeme sa, lebo prežívame 
podobné problémy, ktoré okolie 
chápe neraz veľmi ťažko. Ro-
bíme pre naše deti maximum, 
nejde vždy všetko hladko, ale 
ukazujeme im inú cestu, dostá-
vajú šancu na iný život - na ži-
vot v rodine, plný lásky, než ten, 
ktorý by ich inak čakal. Nám 
ide hlavne o to, aby boli šťastné 
a spokojné.“

* Donedávna ste boli pred-
sedníčkou OZ, pre iné po-
vinnosti ste predsedovanie 
zanechali, ale členkou ste 
naďalej. Kto sa môže stať čle-
nom vášho združenia?

- „Vzdala som sa predsedníc-
tva, pretože mám aj iné aktivi-
ty, som laickou poradkyňou pre 
náhradné rodičovstvo, pôsobím 
v OZ Za čistý Poprad, venujem 
sa zdravej výžive a samozrejme 
výchove detí a svojej práci, ktorá 
je aj mojím koníčkom. V súčas-
nosti má OZ Hniezdo približne 
70 členov - rodičov aj detí. Sme 
otvorená skupina, prísť môže 
ktokoľvek, kto má o túto činnosť 
záujem. Vítaní sú žiadatelia o 
náhradné rodičovstvo, ktorým 
môžeme pomôcť, aby všetko 
zvládli. Hoci im nechýba od-
hodlanie a odvaha, predsa len 
im môžeme odovzdať cenné 
skúsenosti zo starostlivosti o 
prijaté deti. Stretávame sa raz 
mesačne. Minulý víkend sme 
mali novoročné stretnutie, ktoré 
je spolu s letným posedením pri 
guláši  našou druhou ťažisko-
vou aktivitou.“  (mar)

Prevádzkovateľ leteckej zá-
chrannej služby, spoločnosť AIR 
- TRANSPORT EUROPE, investo-
val v  minulom roku do kompletnej 
modernizácie svojho strediska v Ži-
line. „Pre stredisko s  volacím zna-
kom Krištof 06 sme postavili novú 

budovu a  zrekonštruovali pôvodný 
heliport. Verím, že táto investícia pri-
nesie pre naše posádky lepšie a kom-
fortnejšie zázemie pri výkone ich 
práce na zemi,“ zhodnotil riaditeľ 
Vrtuľníkovej záchrannej zdravot-
nej služby Ján Kuboši.  (zhp)
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Podtatranské osvetové 
stredisko v  Poprade v  spo-
lupráci so Spojenou školou 
v  Poprade na Partizánskej 
ulici sprístupnilo na sklon-
ku starého roka 2017 vo vý-
stavných priestoroch POS 
v  Poprade Spišskej Sobote 
výstavu prác žiakov školy - 
Zimné zastavenia.  

Počas niekoľkoročnej spo-
lupráce POS a  Spojenej školy 
vznikali unikátne ručne vyrá-
bané vecné ceny pre víťazov 
postupových  divadelných  
súťaží - Divadelná Šuňava, 

Krajská scénická žatva. Aj pre-
to sa POS rozhodlo využiť čas 
sviatočný a  začiatok ďalšieho 
roka na prezentáciu vybraných 
kúskov výtvarných prác žiakov 
detí s mentálnym postihnu-
tím, detí s kombinovaným po-
stihnutím a detí s autizmom. 

Súčasťou Spojenej ško-
ly je  Praktická škola,  na ul. 
Dominika Tatarku  v  Popra-
de. Patria tu manuálne zruč-
ní žiaci a žiačky, ktorí ukončili 
ŠZŠ alebo ZŠ a boli vzdelávaní 
podľa Vzdelávacieho progra-
mu -  B variant, -  A variant. 

Praktická škola  môže vzde-
lávať aj fyzické osoby s men-
tálnym postihnutím v  kom-
binácii s  iným postihnutím 
(autizmus, telesné postih-
nutie, sluchové postihnutie, 
zrakové postihnutie), ktoré 
dovŕšili vek 18 rokov a neab-
solvovali výchovu a vzdeláva-
nie v odbornom učilišti alebo 
praktickej škole. Občianske 
združenie Korálky je zriade-
né pri Špeciálnej základnej 
škole a pri Centre špeciálno-
pedagogického poradenstva 
v Poprade. Deti  zo Špeciálnej 

školy a Praktickej školy majú 
možnosť venovať sa záujmo-
vým krúžkom. Stretávajú sa 
s  rôznym materiálom. Krúž-
ky, na ktorých vznikli tieto 
práce sú: výtvarný, práca 
s  hlinou, tvorivé ruky (práca 
s  textilom, tkanie, vyšívanie, 
pletenie košíkov).

Výstava Zimné zastavenia 
potrvá do 31. januára 2018 
v  priestoroch POS v  Popra-
de Spišskej Sobote, Sobotské 
námestie 1729/4. Je otvore-
ná v pracovných dňoch od 8. 
do 15. hod.  (pos)

V Spišskej Sobote je výstava Zimné zastavenia

18. januára
o 19. hod.
MUž
VO VlAKU 
USA / UK / FR, akčný /triler / 
mysteriózny, 105 min., titulky, 
MP15
Pravidelná cesta vlakom z práce 
domov sa znenazdajky zmení 
na napínavý boj o život. Pod 
vplyvom spolucestujúcej sa Mi-
chael nechá vtiahnuť do smrtia-
cej hry vo vnútri vlaku. 
Vstupné: 5 €, Vstupné zľavnené 
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €

19. januára o 19. hod.
TRI BIllBOARDy KÚSOK
ZA EBBINGOM 
USA / GB, dráma, 115 min., ti-
tulky, MP12
Mildred zavraždili dcéru. Vy-
šetrovanie sa neúspešne preťa-
huje, preto sa rozhodne konať. 
Pred vjazd do mesta, kde žije, 
umiestni tri billboardy s kon-
troverznými odkazmi pre šéfa 
miestnej polície.
Vstupné: 5 € Vstupné zľavnené 
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €

20. a 21. januára o 16. hod.
COCO+ ĽADOVÉ
KRÁĽOVSTVO:
VIANOCE S OlAFOM
USA, dobrodružný / animo-
vaný / komédia, 109+21 min., 
dabing, MP
Napriek zákazu hudby v rodine 
sa malý Miguel túži stať hudob-
níkom ako jeho idol, zosnulý 
gitarista Ernesto. V snahe do-
kázať svoj talent sa ocitá v krás-
nom a pestrofarebnom svete 
zosnulých.  Vstupné: 5 € Vstup-
né zľavnené (deti, študenti, se-
niori, ŤZP): 4 €

20. a 21. januára o 19. hod.
ZÚFAlÉ žENy
ROBIA ZÚFAlÉ VECI 
CZ, komédia, 86 min., česká 
verzia, MP12
Romantická komédia podľa 
predlohy H. Pawlowskej.  Veď 
čo sa týka lásky, tak... aj keď 
vám je hrozne, aj keď ste na 
smiech, tak to proste nesmiete 
vzdať!  Vstupné: 5 € Vstupné 
zľavnené (deti, študenti, senio-
ri, ŤZP): 4 €

22. januára o 19. hod.
žIVOT ZA žIVOT 
FR / BE, dráma, 103 min., titul-
ky, MP15, FK
Traja mladí surferi na búrlivom 
mori v noci. Po ich ceste domov 
dochádza k vážnej nehode. Me-
dzitým čaká v Paríži žena na 
transplantáciu orgánov. Vstup-
né: 5 € Vstupné FK, ŤZP: 3 €

KINO TATRAN
V  Podtatranskej knižnici 

bola minulú stredu verni-
sáž výstavy Jozefa Ujčíka 
Môj farebný svet.

Jozef Ujčík (na foto vpravo 
vedľa fujaristu Marcela Mi-
sála) sa narodil v roku 1965 
a maľovať začal pred 30-timi 

rokmi s  olejom a tempera-
mi. Pracoval na tri zmeny 
v  Chemosvite, takže voľný 
čas maľovania plánoval. Mi-
nulý rok mal promócie na 
VŠVU.  

Autor povedal: „Keď sa te-
raz pozriem na moje maľby 

pred školou a  po nej, vidím 
na tých predchádzajúcich 
chyby a rozdiely v tom, čo je 
a  čo by malo byť. Maľujem 
pri tvrdej hudbe a tak dosta-
nem impulz na tvorbu.“ 

Kurátor výstavy Ján Za-
char (na foto vľavo)s úsme-
vom uviedol: „Keď ma Jožko 
oslovil, aby som ho sprevá-
dzal a bol kurátorom jeho 
výstavy, povedal som, že po 
prvé, neviem čo to je a  po 
druhé ma to uráža. Jeho ob-
razy odzrkadľujú tóny jeho 
srdca a pri aktoch, to čo má 
v hlave.“ 

J. Ujčík maľuje slušné akty 
- siluety ženy, ktoré dotvorí 
farebným abstraktom. Na 
jeho dielach sú aj kvety, prí-
rodné zátišia (najviac lesy s 

vodopádmi). Väčšina ob-
razov žiari farbami, autor 
sa snaží žiť pozitívne a  od-
zrkadľuje to aj na plátno. 
Skúša i perokresby - biele 
na čiernom, alebo čierne 
na bielom. Plánuje vytvoriť 
detailné olejomaľby Tatier. 
Výstava potrvá v knižnici do 
28. februára 2018.  (kpa)

Farebné obrázky, ktoré oživia interiér

• V  PONDElOK 8. januá-
ra večer hliadka MsP Poprad 
na nástupišti SAD na Ulici J. 
Wolkera zistila tri maloleté 
osoby, po ktorých bolo vy-
hlásené pátranie. Išlo o troch 
chlapcov vo veku 10 a 11 ro-
kov z obce Veľká Lomnica. 
Nájdené maloleté osoby boli 
odovzdané na OO PZ Po-
prad, ktoré zabezpečilo ich 
odovzdanie zákonným zá-
stupcom v mieste bydliska.
• V  UTOROK 9. januára 
popoludní zasahovala hliad-
ka MsP Poprad v prevádzke 
OBI, kde pracovníčka SBS 
zadržala osobu pri krádeži 
tovaru v predajni. Mestskí 
policajti zistili, že 41-roč-
ný muž z obce Liptovská 
Teplička si v predajni vložil 
do vrecka tovar v hodnote 
21,07 eur a s týmto tovarom 

následne prešiel cez poklad-
ničnú zónu bez zaplatenia. 
Osobe uložili mestskí poli-
cajti blokovú pokutu vo výš-
ke 30 eur.
• VO ŠTVRTOK 11. janu-
ára popoludní hliadku MsP 
Poprad zastavila na Ul. L. 
Svobodu pri prevádzke piz-
zérie Venezia občianka mesta 
Poprad, ktorá ich upozornila 
na staršiu pani, ktorá je de-
zorientovaná. Mestskí poli-
cajti zistili, že ide o 76-ročnú 
ženu z obce Lipany, ktorá 
prišla do Popradu navštíviť 
svoju dcéru, no v meste sa 
stratila a navyše nevedela ani 
adresu bydliska svojej dcéry. 
V evidencii obyvateľov bolo 
zistené, že dcéra býva na síd-
lisku Juh III. Dezorientovanú 
ženu mestskí policajti odviezli 
k jej dcére.  (msp)

Zlodej prišiel cez balkón. 
Popradskí kriminalisti vyšet-
rujú krádež v  jednom z  po-
pradských bytov, do ktorého 
sa zlodej dostal cez balkón.  

Ku krádeži došlo v  sobo-
tu 13. januára večer v čase 
medzi 17.30 až 20.15 hod. 
Doposiaľ neznámy pácha-
teľ vošiel na balkón bytu na 
1. poschodí na Záborského 
ulici v  Poprade. Neznámym 
predmetom poškodil balkó-
nové dvere a cez tieto vnikol 
do bytu 37-ročnej majiteľky. 
Z bytu následne odcudzil te-
levízor a dva kartóny cigariet. 
Škoda bola vyčíslená na 160 
eur. Vyšetrovateľ začal trest-
né stíhanie pre prečin poru-
šovania domovej slobody. 

Krádež v  katolíckom 
dome. Z  Katolíckeho domu 
v  Poprade - Spišskej Sobote 
zmizli v uplynulých dňoch tri 
set-top boxy a dataprojektor.  

Ku krádeži malo dôjsť v 
presne nezistenej dobe naj-
neskôr však do soboty 13. 
januára 2018. Zatiaľ nezná-
my páchateľ vypáčil okno 
na verande, vošiel dnu, kde 
poškodil 5 dverí. Z budovy 
katolíckeho domu potom 
odcudzil 3 ks set-top boxov 
a  dataprojektor. Rímskoka-
tolíckej cirkvi tak krádežou 
vznikla škoda 480 eur a 
poškodením dverí 170 eur. 
Popradský vyšetrovateľ za-
čal trestné stíhanie pre zlo-
čin krádeže.  (krp)

Týždeň s mestskou políciou Z policajných správ
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SpoločenSká kronika

V piatok 29. decembra 2017
vo Švábovciach s

Vo štvrtok 11. januára 2018
vo Veľkej s

V piatok 12. januára 2018
vo Veľkej so

V piatok 12. januára 2018
vo Veľkej s

V utorok 16. januára 2018
v Strážach pod Tatrami s

V utorok 16. januára 2018
vo Veľkej s

V utorok 16. januára 2018
vo Veľkej s

Máriou halčinovou,
77-ročnou

Slavomírou Kretovou,
55-ročnou

Annou Čuchtovou,
88-ročnou

lýdiou Dulíkovou,
60-ročnou

Erikou Švecovou,
77-ročnou

Imrichom lipkom,
87-ročným

Viliamom Korenkom,
58-ročným

naVŽDY Sme Sa roZlÚčili

V práci 
trvajte na 

svojom názore. Ukáže sa ako vy-
nikajúci a užitočný pre všetkých.

Budete mať 
veľa dôvo-

dov na radosť. Najmä rodinní 
príslušníci vás niečím potešia.

Pôjdete na 
oslavu, na 

ktorej sa výborne zabavíte a 
spoznáte nových ľudí.

Robíte si 
starosti pre 

malichernosti. Hoďte ich za hla-
vu, vyrieša sa samy.

Pokojné dni 
nič nenaru-

ší. Budete sa môcť venovať rodine 
a využiť čas aj na relax.

P r o b l é m y 
riešte s roz-

vahou a trpezlivosťou. Ukážu sa 
ako ľahko riešiteľné.

Dajte na 
radu nie-

koho blízkeho a vyhnete sa prí-
padným starostiam. Radosť vám 
urobia mladšie osoby.

Pekné chví-
le s rodinou 

a priateľmi vám dodajú veľa opti-
mizmu a energie.

Objavia sa 
zdravotné 

problémy, ktorým ste sa mohli 
vyhnúť, keby ste dbali o správnu 
životosprávu.

N i e k e d y 
upustite zo 

svojho prehnaného puntičkárstva. 
Pre túto vlastnosť vám hrozia hádky.

Držte si od 
niektorých 

ľudí odstup. Iba zbytočne narúša-
jú váš pokoj.

Urobíte ne-
jaké dôleži-

té rozhodnutie. Dozrel ten správ-
ny čas, aby bolo pre vás prospešné.

HoroSkop oD StreDY Do StreDY

V stredu 17. januára - Ekolekáreň - OC Fo-
rum, vo štvrtok 18. januára - Avena, v  piatok 
19. januára - Primula, v sobotu 20. januá-
ra - Prima, v nedeľu 21. januára - Victoria, 
v pondelok 22. januára - Victoria a v utorok 
23. januára - Aduscentrum. Ekolekáreň: OC 
Forum, Nám. sv. Egídia, Avena: Karpatská ul. 11, 

Primula: Dostojevského 12 (pri Výkriku), Pri-
ma: Huszova ul. (pri kruhovom objazde), Vic-

toria: Drevárska ul. (na autobusovej stanici), 
Aduscentrum: Nám. sv. Egídia 22/49. lekár-
ne s pohotovostnou službou sú otvorené od 

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

poHotoVoSť V lekárňacH

Chcú autobusovú zastávku pre Kvetničanov
Minulý týždeň vo štvrtok sa na svojom 

pravidelnom zasadaní stretli poslanci vo-
lebného obvodu č. 2 - sídliská Juh a Kvet-
nica. Predseda VO č. 2 Peter Brenišin pre-
diskutoval spolu s poslancami vybavené 
písomné podnety občanov z predchádza-
júceho zasadania.

Na stretnutie prišiel i občan z mestskej 
časti Matejovce, ktorý je zároveň aj členom 
Klubu Matejovčanov. Predniesol poslan-
com VO č. 2  problematiku mestskej časti 
Matejovce, ktorej sa podľa jeho názoru ne-
dostatočne venujú poslanci VO č. 1 a ani 
zamestnanci mestského úradu nevenujú 
patričnú pozornosť nahromadeným prob-
lémom tejto mestskej časti, hoci na ne opa-
kovane upozorňoval. 

Poslanci VO č. 2 navrhli, aby celú prob-
lematiku podal písomne a prisľúbili, že na 
najbližšie zasadnutie mestského zastupi-
teľstva predložia kolektívnu interpeláciu 
primátorovi mesta a požiadajú ho, aby bolo 

zvolané stretnutie s Matejovčanmi k týmto 
akútnym problémom.

Poslanci zároveň požiadajú vedúcu odbo-
ru správy majetku MsÚ, aby podľa možnos-
ti zistila majiteľov pozemkov pod hlavnou 
cestou na Hlavnej ul. v Matejovciach a pí-
somne informovala VO č. 2. Taktiež žiadajú 
zistiť vlastníkov v priamom dotyku s touto 
cestou, kde by v budúcnosti mohli byť vy-
budované chodníky.

Poslankyňa Alena Madzinová predniesla 
požiadavku obyvateľov novopostavených 
rodinných domov v Kvetnici, ktorí žiada-
jú, aby bola v tejto časti zriadená zastávka 
autobusu do mesta Poprad a späť. Poslan-
ci VO č. 2 požiadajú Radu pre priestorové 
plánovanie mesta Poprad, aby poskytla 
informáciu o tom, v akom procese sa na-
chádza plánovaná štúdia tohto územia a 
či sa v nej počíta aj so zriadením zastáv-
ky pre autobusy. Na zasadaní diskutovali 
aj o iných aktuálnych témach.  (jwd)

Návštevnosť kina Tatran 
v Poprade za rok 2017 do-
siahla 25 tisíc osôb, čo je o 
4 tisíc viac ako v roku 2016. 
Viceprimátor Popradu Igor 
Wzoš uviedol: „Po dvoch 
rokoch od obnovenia tohto 
kina, ho hodnotím ako veľmi 
úspešný projekt. Vrátili sme 
do mesta kus kultúry a nepo-
tvrdili sa obavy, že kamenné 
kiná nemajú svoj význam. 
Naopak, chceme rozšíriť jeho 

využitie aj o rôzne festiva-
ly prípadne aj kongresy, len 
potrebujeme zrekonštruovať 
vnútorný priestor, aby mohol 
spĺňať moderné 
požiadavky vrá-
tane využívania 
wifi atď.“ Hoci 
mestské kino, 
tak ako bezmá-
la každá kultúr-
na ustanovizeň, 
nie je úplne 

ekonomicky sebestačné, do-
kázalo svoju opodstatne-
nosť. Pôsobí v ňom aj aktív-
ny Filmový klub.  (pmm)

Návštevnosť kina Tatran vzrástla

V stredu 17. januára 2018
o 11. hod. vo Veľkej s

V stredu 17. januára 2018
o 13. hod. vo Veľkej s

Vo štvrtok 18. januára 2018
o 13. hod. vo Veľkej s

Vo štvrtok 18. januára 2018
o 14. hod. vo Veľkej s

V piatok 19. januára 2018
o 13.30 hod. vo Veľkej s

Jaroslavom Široňom,
73-ročným

Rozáliou Mlynárovou,
78-ročnou

Magdalénou Petrišovou,
81-ročnou

Máriou Bajzíkovou,
85-ročnou

helenou Ovčiarovou,
76-ročnou

naVŽDY Sa roZlÚčime

29. decembra 2017 - Bronislava Tóthová a Rastislav Vrždiak, Ľu-
bica Gabčová a Marián Vaštág.

manŽelStVo uZaVreli

„Nie je dôležité, čo si dokázal v škole, ale to, čo dokážeš v živote.“
Albert Einstein

poVeDali SláVni

Dnes 17. januára má meniny Nataša, vo štvrtok 18. januára - 
Bohdana, v piatok 19. januára - Drahomíra, Mário, v sobotu 20. 
januára - Dalibor, v nedeľu 21. januára - Vincent, v pondelok 22. 
januára - Zora a v utorok 23. januára - Miloš.

BlaHoŽeláme k meninám

Daň z motorových vozidiel treba zaplatiť do 31. januára 
2018. Do toho istého termínu treba podať aj daňové pri-
znanie za túto daň. Tá sa platí, ak sa pri podnikaní využí-
va motorové vozidlo. Daň z motorových vozidiel sa platí za 
motocykle, štvorkolky, trojkolky, osobné automobily, auto-
busy, nákladné a prípojné vozidlá. Bližšie informácie, ako aj 
sadzby dane z motorových vozidiel sú zverejnené na webovej 
stránke Finančnej správy Slovenskej republiky.  (ppš)

Termín na daň z motorových vozidiel

Spomienka
V piatok 12. januára 2018
sme si pripomenuli
smutné 25. výročie úmrtia našej drahej
MAGDAlÉNy KREMPASKEJ
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, 
ktorí na ňu nezabudli.

S úctou a láskou spomína
smútiaca rodina
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Primátor mesta Poprad podľa § 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 pred-
pisov a § 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 školy

s materskou školou,
Vagonárska ulica 1600/4, Poprad - Spišská Sobota.

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: • odborná a 
pedagogická spôsobilosť pre daný druh školy podľa záko-
na č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a od-
borných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky 
MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikač-
né predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre 
jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a od-
borných zamestnancov v znení neskorších predpisov
• absolvovanie prvej atestácie (I. kvalifikačnej skúšky ale-
bo jej náhradnej formy) • najmenej päť rokov pedagogic-
kej činnosti.

Iné požiadavky: • ovládanie štátneho jazyka • znalosť prí-
slušnej legislatívy • bezúhonnosť • osobnostné a morálne 
predpoklady pre výkon riadiacej funkcie • riadiace, komu-
nikačné a organizačné schopnosti • flexibilita, zodpoved-
nosť, spoľahlivosť,
• práca s PC.

Požadované doklady k prihláške do výberového konania:
• prihláška do výberového konania • štruktúrovaný profe-
sijný životopis • overené kópie dokladov o splnení kvalifi-
kačných predpokladov • potvrdenie o dĺžke pedagogickej 
praxe • písomné referencie z predchádzajúcej praxe • vý-
pis z registra trestov nie starší ako tri mesiace • písomný 
návrh koncepcie rozvoja školy • preukázanie zdravotnej 
spôsobilosti • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých 
údajov uvádzaných v predložených dokladoch • súhlas 
uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby vý-
berového konania podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o 
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších predpisov.

Uzávierka prihlášok: 2. február 2018. Rozhodujúci je dá-
tum podania na poštovej pečiatke alebo na pečiatke poda-
teľne MsÚ Poprad.

Prihlášky s označením „Výberové konanie + názov školy“ 
posielajte na adresu:
Mestský úrad Poprad
odbor školstva, mládeže a športu
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad

O termíne a mieste výberového konania budú prihlásení 
uchádzači písomne informovaní najmenej 7 dní pred jeho 
konaním.     PP-2

Streda 17. január o 9. hod. / Podtatranská 
knižnica, Poprad - Západ
ŠAlIANSKy MAŤKO
20. ročník oblastnej súťaže Šaliansky Maťko J. 
C. Hronského v prednese slovenskej povesti 
pre žiakov 2. - 7. ročníka ZŠ a žiakov reálnych 
gymnázií.

Štvrtok 18. január o 17. hod./Galéria Scher-
felov dom vo Veľkej / POÉZIA ĽUDSKEJ 
DUŠE / Fotografická výstava Vojtecha Rušina.

Nedeľa 21. január o 10. hod. / divadelná 
sála Domu kultúry v Poprade
ĎUROŠÍK/Actores Rožňava Vstupné: 1,50 €

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

Biografický slovník osobností mesta Poprad (1)
V januári si pripomíname:

100 rokov od narodenia 
maliara, technika a športovca 
Juraja GATTINGERA (*30. 
1. 1918 Spišská Sobota - †1941 
Praha) 

Otec MUDr. Ladislav (*1885 
- †1937), matka Lenka, rod. 
Szászová (*14. 3. 1892), brat 
Mikuláš (*1916).  

Študoval a pôsobil ako asistent 
na nemeckej technike v  Prahe. 
Bol všestranným športovcom, 
horolezcom a lyžiarkym pre-
tekárom. Zahynul pri leteckej 
havárii. Ako maliar akvarelista 
sa venoval krajinárstvu, najmä 
z tatranskej prírody a z historic-
kých časti svojho rodiska.

100 rokov od narodenia pe-
dagóga, filozofa a  preklada-
teľa Jonatána hABERERNA 
(*17. 1. 1818 Veľká - †8. 4. 1880 
Budapešť)

Jeho otec Pavol Haberern 
bol tkáčskym majstrom, matka 
Zuzana, rod. Seltenreichová. 

Prvé vzdelanie získal vo velic-
kej škole pod vedením učiteľa 
Pavla Scherfela, ďalej študoval 
v  Kežmarku a  Miškolci. Po 
ukončení štúdia pôsobil ako 
vychovávateľ chlapcov v rodine 
Darvašovcov. Neskôr začal opäť 
študovať cirkevné dejiny, filo-
zofiu a filológiu v Jene. V roku 
1840 študoval v  Tubingene 

a  v  roku 1841 v  Berlíne. Od 
roku 1842 opäť pôsobil ako vy-
chovávateľ. V roku 1851 sa stal 
členom Berlínskej spoločnosti 
pre nemecký jazyk. Od roku 
1852 pôsobil na Gymnáziu 
v Sarvaši ako profesor filozofie, 
nemeckého a  gréckeho jazyka. 
V  rokoch 1854 - 1858 bol na 
tejto škole riaditeľom. Na je-
seň roku 1858 sa presťahoval 
do Budapešti, kde sa stal pro-
fesorom filozofie a gréčtiny na 
protestantskom teologickom 
ústave. Pôsobil tu do roku 1866.

30. januára 1867 sa stal čle-
nom - korešpondentom Uhor-
skej akadémie vied. Zaoberal 
sa gréckou filozofiou, najmä 
Aristotelom. Prejavil sa ako au-
tor odborných štúdií, učebníc  
a biografií. Prekladal z gréčtiny, 
nemčiny, angličtiny. Na základe 
dlhoročných skúseností sa stal 
súkromným profesorom dejín 
gréckej filozofie na Univerzite 
v Budapešti. 

Na svoje rodisko nikdy neza-
budol. Prežíval tu svoje dovo-
lenky. Jeho syn Jonatán Habe-
rern (*1851 - †1936), významný 
budapeštiansky chirurg, nasle-
doval príklad svojho otca. Letné 
dovolenky trávieval pod Tatra-
mi vo velickej turistickej osade 
vo vile „Haberern“ v  Krompe-
cherovom parku. Napísal dielo 

Natur und Lebensbilder aus der 
Zips. Budapešť 1926.

110 rokov od narodenia 
učiteľa a  horolezca Antonína 
VEVERKU (*30. 1. 1908 Vie-
deň, Rakúsko - †24. 5. 1959 
Holešov). 

Po skončení štúdia pôsobil 
ako učiteľ na menšinovej škole 
v  Opave, potom v  Hlučine, v 
rokoch 1931 - 1939 na Meštian-
skej škole v  Poprade a 1939 - 
1959 v Holešove. Vo svojom pô-
sobení v Poprade ako horolezec 
absolvoval výstupy vo Vysokých 
Tatrách, Bernských a  francúz-
skych Alpách. Od roku 1930 
uskutočnil vo Vysokých Tatrách 
41 výstupov, 66 zimných, z čoho 
8 prvovýstupov. V medzivojno-
vom období patril medzi našich 
najaktívnejších horolezcov. Bol 
autorom odborných a  popula-
rizačných prác z oblasti horole-
zectva, napísal vyše 700 článkov 
s  horolezeckou a  lyžiarskou 
tematikou, ktoré od roku 1931 
publikoval v  časopisoch Krásy 
Slovenska, Horolezec, Šport, 
Ruch a  iných. Bol dopisovate-
ľom poľských a nemeckých ho-
rolezeckých časopisov, autorom 
relácií pre rozhlas a  vyše 500 
prednášok a prejavov s horole-
zeckou tematikou.

Zuzana Kollárová

• Predám kvalitný leštený 
Tatranský drevený obklad 
- 3 €, perodrážka, Zrubový 
profil, hranoly a  dlážko-
vicu na podlahy. Inf. č. t.: 
0908 234 866.  1/18-P
• Dám do prenájmu 1-izb. 
byt v Poprade pri nemocnici 
(5 min. od centra). Inf.: č. t. 
0948 007 776.  1/18-R
• Prijmeme vyučeného au-
tomechanika do autosalónu 
Renault v Poprade. Inf. č. t. 
0905 316 883.  2/18-R
• Starší pán so záujmom 
o  prírodné krásy hľadá pod-
nájom alebo kúpi menší byt 
v Poprade, Tatrách a okolí. Inf.: 
č. t. 0944 287 670.  3/18-R

• Stredná odborná škola, 
Okružná 761/25, Poprad 
05801 vyhlasuje výberové 
konanie na obsadenie pra-
covnej pozície „ÚDRžBÁR 
- KURIČ“. Požiadavky 
na vzdelanie a znalosti: • 
ukončené odborné vzdela-
nie, zameranie vodoinštala-
tér, elektrikár alebo strojár 
a  podobne, • dostatočná 
prax v  obdobnej pozícií • 
držiteľ kuričského preukazu 
• vodičský preukaz skupiny 
B • zodpovednosť, dôvery-
hodnosť, samostatnosť, spo-
ľahlivosť. Zoznam požado-
vaných dokladov: • žiadosť 
o  prijatie do  zamestnania 
s  telefónnym a  e-mailovým 
kontaktom • profesijný živo-

topis • doklady o dosiahnutí 
vzdelania • súhlas so spra-
cúvaním osobných údajov 
pre účely výberového ko-
nania v  zmysle §11 zákona 
č. 122/2013 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých záko-
nov. Termín podania žia-
dosti: Žiadosť s potrebnými 
dokladmi a označením „Vý-
berové konanie - ÚDRž-
BÁR“ posielajte na  adresu 
školy, alebo zasielajte na e-
-mail: sos.okruzna@gmail.
com v  termíne do  24. ja-
nuára 2018. Adresa školy: 
Stredná odborná škola, 
Okružná 761/25, 058 01 
Poprad. Termín nástupu: 
01.02.2018.  4/18-R

inZercia



Strana 917. 1. 2018

Slováci
lietali viac

Popradskí hasiči bilancovali uplynulý rok

Skupina 16 žiakov zastupujúcich 
študijné  odbory informačné  a digi-
tálne technológie a právo a podnika-
nie počas troch týždňov (24.11.2017 
- 18.12.2017) absolvovala historicky 
prvú medzinárodnú stáž na zlepše-
nie kvality odborného vzdelávania  a 
prípravy v Súkromnej strednej od-
bornej škole, Ul. 29. augusta 48112, 
Poprad v rámci projektu Erasmus+ 
v portugalskej Brage. Práve tu napl-
no rozvinula svoje odborné vedo-
mosti a zručnosti  vo firmách a svoje 
jazykové kompetencie v  každoden-
ných rutinných situáciách. 

Veni vidi vici - prišli sme, vide-
li sme a  zvíťazili sme... Slávny vý-
rok snáď najlepšie vyjadruje pocity 
účastníkov, ktorí opustili pohodlie 
domova, zbalili odhodlanie a chuť sa 
osobnostne rozvíjať, aby dokázali, že 
vo svojom odbore sa veru nestratia.

Niekoľkohodinový let z  krakov-
ského letiska do portugalského Por-
ta sa niesol v znamení očakávaní ale 
i dobrej nálady. Po prílete sme spo-
zorneli pri pohľade na dozrievajúce 
pomaranče na stromoch, krásnu ze-
leň a  rozvinuté palmy v  záhradách. 
Veru, toto nás milo prekvapilo. Po-
dobne i  prívetivosť a  ochota Portu-

galcov, ich snaha pomôcť a vyhovieť. 
Dôkazom bol i  náš hotel Axis, tri 
týždne druhý domov.

Najdôležitejšie však bolo stretnu-
tie vo firmách, kde sme stážovali. 
No, popravde, spočiatku sme sa 
i obávali, či to zvládneme, ale veľmi 
rýchlo sme stres odhodili a po úvod-
ných stretnutiach s  tútormi sme sa 
dali do práce. Príjemná a  pokojná 
atmosféra, profesionalita a  ocho-
ta spolupracovať - to boli základné 
atribúty v každej firme. Keďže nebol 
problém v  komunikácii, angličti-
na sa stala našim druhým rodným 
jazykom, vedeli sme ukázať svoje 
schopnosti či na poli informačných 

technológii, či marketingu, ekono-
miky. Obrovským prínosom pre nás 
bolo i  poznávanie firemnej kultúry, 
prostredia a bezprostrednou komu-
nikáciou  sme spoznávali i  bežný 
život v Portugalsku. Veľmi radi sme 
však predstavili i naše rodné Sloven-
sko. Verte, inak sa o  rodnej krajine 
rozpráva ďaleko za hranicou. 

A  naši portugalskí sprievodcovia 
dodali k tomu ešte čosi navyše - ob-
rovskú chuť reálne prezentovať svoju 
krajinu, históriu a  zvyky. Pripravi-
li pre nás celodenné spoznávanie 
Bragy (mimochodom, s nádherným 
počasím, čo v  tomto období vôbec 
nie je zvykom) a celodenný výlet 

do Porta, ktoré nás očarilo svojou 
neuveriteľnou atmosférou pokoja. 
Obrovským zážitkom bola návšteva 
hlavného mesta Lisabonu a  prvého 
životného kontaktu s  oceánom. Fá-
tima s  éterickou atmosférou v  nás 
vytvorila množstvo nostalgických 
myšlienok, zapálené sviece dokres-
lili čaro miesta zjavenia. Medzi 
portugalské naj miesta, ktoré sme 
navštívili, patrí Viana do Castelo 
s  bazilikou  zasvätenej svätej Lucii, 
mesto na hranici so Španielskom 
Valenca do Minho - maličkú a  sta-
robylú obrannú pevnosť. Krátka 
návšteva piesočnatej pláže v španiel-
skom meste Vigo s bezprostredným 
kontaktom s Atlantikom priam nú-
tila vyskúšať si ho na vlastnej koži - 
aspoň po členky...

Portugalský čas akoby rýchlejšie 
plynul, čas odchodu domov sa ne-
úprosne blížil. Slávnostné odovzdá-
vanie certifikátov o  absolvovanej 
stáži, príjemná rozlúčka so sprie-
vodcami, posledné suveníry a  od-
chod domov... Ani nie let, či návrat 
autobusom, lež chladný tatranský 
vzduch definitívne priniesol koniec 
stáže a návrat domov.

 Em visão Portugal.

  Študenti SSOSTA v rámci projektu Erasmus+
absolvovali odbornú stáž vo firmách v Portugalsku. 

Spoločnosť Wizz Air na 
svojich pravidelných linkách 
z troch slovenských letísk v 
Bratislave, Košiciach a Popra-
de a späť vlani prepravila spo-
lu 472 tisíc cestujúcich a ich 
počet tak oproti roku 2016 
vzrástol o 55 percent. Aero-
línie uviedli, že tak podporili 
vznik vyše 350 pracovných 
pozícií v letectve a turizme. 
Vlani Wizz Air otvoril na Slo-
vensku šesť nových leteckých 
spojení a oznámil aj začatie 
prevádzky linky z Bratislavy 
na letisko Londýn - Luton v 
marci tohto roka.  (ppp)

Predseda Prešovského sa-
mosprávneho kraja Milan 
Majerský pozval predsedov 
samosprávnych krajov SR na 
stretnutie s viceprezidentom 
Európskej investičnej banky 
Vazilom Hudákom, ktoré sa 
uskutočnilo vo štvrtok 11. 
januára v Prešove.  (ppp)

župani
o financiách

hasiči z  Okresného riadi-
teľstva hasičského a záchran-
ného zboru v  Poprade majú 
za sebou opäť rušný rok, 
porovnateľný z  rokom 2016. 
Celkovo zasahovali 845-krát, 
z toho bolo 154 požiarov, 691 
technických zásahov a  jeden 
planý poplach.

Popradskí hasiči sa najviac 
zapotili v  prvom polroku 
2017. „Začiatok roka bol hek-
tický. Výjazd sme mali hneď 
7. januára, kedy na Ulici L. 
Svobodu horel byt v  bytovke 
na štvrtom poschodí (na foto 
vľavo dole). Pri veľmi nízkych 
teplotách museli hasiči časť 

bytovky evakuovať. Treba spo-
menúť aj zásah na diaľnici pri 
hromadnej dopravnej nehode 
z apríla (na foto vpravo dole). 
Zrazilo sa 58 áut a boli tam aj 
ťažko zranené osoby. Zo 154 
požiarov chcem spomenúť po-
žiare od vykurovacích telies. 
Každý rok upozorňujeme ob-
čanov na to, aby dodržiavali 
zásady pri vykurovaní hlavne 
na začiatku vykurovacieho ob-
dobia, ale napriek tomu sa ta-
kéto prípady stávajú. Spomenúť 
treba aj lesné požiare, prípadne 
požiare v prírodnom prostredí. 
Už druhý rok môžeme konšta-
tovať, že neboli v  takom roz-
sahu ako po iné roky. Bolo to 
spôsobené aj množstvom zrá-
žok v jarnom období,“ uviedol 
riaditeľ OR HaZZ v  Poprade 
Ondrej Šproch, ktorý dodal, 
že v minulom roku nepribudla 
do popradskej požiarnej zbroj-
nice žiadna nová technika. 
„V tomto roku sa plánuje nákup 
vozidiel typu 1B. Záleží však od 
ministerstva, ktoré okresy budú 
novou technikou vybavené,“ 
vysvetľoval O. Šproch.

Hasiči z  Popradu sa môžu 
pochváliť aj úspechmi v  ha-

sičskom športe. „Obhájili sme 
titul Majstra Slovenska v  ha-
sičskom športe. Bol to celkovo 
štrnásty titul našich profesio-
nálnych hasičov. V  rámci jed-
notlivých disciplín treba vy-
zdvihnúť nový slovenský rekord 
v štafete, ktorý držal Púchov od 
roku 1992. Titul Majstra Slo-
venska navyše získal aj Marián 
Rerko v  dvojboji v  kategórii 
jednotlivcov. Naši príslušníci 

následne tvorili aj súčasť slo-
venskej reprezentácie na maj-
strovstvách sveta v  Turecku. 
Chcem zdôrazniť, že v  tomto 
roku sa svetový šampionát 
uskutoční na Slovensku, pres-
nejšie v Banskej Bystrici. Exis-
tuje dokonca aj taká úvaha, že 
jedna z  disciplín by sa mohla 
uskutočniť v  okrese Poprad,“ 
zdôraznil na záver riaditeľ OR 
HaZZ v Poprade.  (mav)

PP-3
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Tatranská lyžiarska liga vstupuje do šestnástej kapitoly
Medzinárodný lyžiarsky seriál 

združenia miest a  obcí Eurore-
giónu Tatry otvorilo druhý janu-
árový utorok zjazdové lyžovanie. 
Na svahoch v  poľskom Jurgowe 
dominovali víťazi spred roka, 
Popradčania.

Prvé kolo v  obrovskom slalome 
sa nieslo v duchu prekvapení. „Naj-
väčším šokom je, že domáci Poliaci 
skončili až na štvrtom mieste cel-
kového poradia miest. Na obhajcov 
lanského striebra stlačili Popradča-
nia, Kežmarčania a dokonca Ždiar,“ 

krútil hlavou koordinátor Tatran-
skej lyžiarskej ligy Peter Procházka 
a dodal: „Rozhodne sme tiež neča-
kali, že výprava z Popradu deklasuje 
konkurenciu. Napríklad, víťazný čas 
Mira Ilavského medzi staršími žiak-
mi je o  vyše sekundu lepší ako čas 
dievčenskej kráľovnej Viktórie Ben-
díkovej.“

Najbližšie preteky Tatranskej 
lyžiarskej ligy v  zjazdovom ly-
žovaní privíta Spišské Bystré 7. 
februára a  organizátorom bude 
mesto Poprad.   (ppp)

FK Poprad
Popradskí futbalisti 
majú za sebou prvé 
dve zápasové previer-
ky v  rámci zimnej 
prípravy na jarnú časť 

II. ligy počas Zimnej Tipsport ligy 
v českom Frýdku - Místku.

V  sobotu 13. januára bol v  zák-
ladnej skupine D Zimnej Tipsport 
ligy prvým súperom zverencov Jaro-
slava Belejčáka domáci tím z českej 
druhej ligy MFK Frýdek - Místek, 
ktorému Popradčania podľahli 0:3. 
O deň neskôr, v nedeľu 14. januára 
si už schuti zastrieľali, keď rozdrvili 
českého treťoligistu TJ Valašské Me-

ziříčí 7:3. Hetrikom za zaskvela nová 
posila FK Poprad Lukáš Horváth, 
dva góly strelil Duje Medak a po jed-
nom pridali Holiš s Kukoľom.

Už dnes, t. j. v  stredu 17. januára 
majú Popradčania na programe tretí 
zápas skupiny D Zimnej Tipsport ligy 
vo Frýdku - Místku, keď o 13. hodine 
nastúpia proti 1. SK Prostějov.

V  sobotu 20. januára pokračuje 
FK Poprad v  hernej príprave, keď 
v  Tatranskej Lomnici o  11. hodine 
privíta Vyšné Opátske. V utorok 23. 
januára pocestujú naši futbalisti do 
prvoligovej Podbrezovej, ktorá bude 
ich súperom o 13. hodine.  (ppv)

Krátko zo športu
• PO DlhŠEJ prestávke pokra-
čuje ženská hokejová extraliga 11. 
kolom celoštátnej fázy. Popradské 
líšky privítajú v  sobotu 20. januára 
o 18.45 hod. Šarišanku Prešov.• STARŠIE žiačky VK Junior 2012 
Poprad cez víkend na domácej pa-
lubovke dvakrát porazili Vranov 3:0 
a 3:1 v rámci ďalšieho kola nadstav-
by 1. ligy oblasť Východ.• MINUlÝ týždeň v  stredu pora-
zili basketbalisti BK Iskra Svit na 
domácej palubovke Handlovú 87:74 
v rámci 24. kola SBL. V sobotu 13. 
januára uspeli aj v Žiline po výsled-
ku 100:83. V sobotu 20. januára po-
cestujú zverenci Michala Madzina 
do Košíc.• V  SOBOTU 13. januára pokra-
čovala Podtatranská florbalová liga 
15. a  16. kolom. Stará Ľubovňa si 

poradila s  tímami zo spodku ta-
buľky a  dostala sa na prvé miesto. 
Popradskí Pantheri mali v  sobotu 
voľno.• V  STREDU 10. januára sa odo-
hralo 7. kolo Bowling Tour mesta 
Poprad. V skupine A sa víťazom stal 
Anton Zoričák finálovým výkonom 
212  s celkovým priemerom 218,29. 
V  skupine B triumfoval František 
Lompart finálovým výkonom 178 
s celkovým priemerom 177.• V NEDEĽU 21. januára sa v Spiš-
skom Bystrom od 9. hodiny usku-
toční 5. ročník verejných pretekov 
v obrovskom slalome Kubašok Cup 
so sprievodnými akciami. Podujatie, 
ktoré organizuje Športové stredisko 
detí a mládeže Poprad - Tatry, je aj 
tentokrát súčasťou medzinárodnej 
akcie FIS World Snow Day.  (ppv)

Mládežnícke tímy FK Poprad 
majú za sebou niekoľko víkendo-
vých turnajov.

V  sobotu 13. januára sa v  Aréne 
Poprad uskutočnil Turnaj o  pohár 
primátora mesta Poprad, v  ktorom 
až tri domáce tímy v kategórii U14 
a  U15 (na foto) súperili so Starou 
Ľubovňou, Rožňavou, Spišskou Be-
lou, Smižanmi a  Levočou. Víťazom 
sa stali chlapci z U15-ky pod vede-
ním trénera Jozefa Vernarca, ktorí 
zdolali vo finále Rožňavu 5:4. Bronz 
patrí mladšej kategórii FK Poprad 

pod vedením trénera Tomáša Ko-
terbu.

V  nedeľu si v  popradskej Aréne 
zahrali aj futbalisti FK Poprad U13 
pod vedením trénera Borisa Riga 
a  rozdelili sa do dvoch družstiev. 
V  konkurencii ďalších šiestich tí-
mov skončili „bieli“ na 2. mieste a 
„modrí“ na 3. mieste. Z víťazstva sa 
tešilo Humenné. Iba deň pred tým 
odohrali „trinásťroční“ ďalší zimný 
turnaj v  Michalovciach. Obsadili 
tretiu priečku za víťazným Prešovom 
a druhými Michalovcami.  (ppv)

BAM Poprad
Popradské basketba-
listky už s  istotou 4. 
miesta v  základnej 
časti prehrali posled-
ný zápas v  Šamoríne 

o dva body 65:67.
Cieľ je splnený, zverenkyne Milana 

Černického budú v  nadstavbe pred 
štvrťfinále play-off súperiť s najväč-
šími favoritmi súťaže - Good Angels 
Košice, Piešťanské Čajky a MBK Ru-
žomberok. Skupina 1-4 odštartuje 
27. januára. Tabuľka základnej časti 
bude kompletná po dnešnom do-
hrávanom zápase medzi Piešťanmi 
a Košicami.

Výsledok extraligy žien: 14. kolo 
v  sobotu 13. januára ŠBK Šamo-
rín - BAM Poprad 67:65 (36:35), 
najviac bodov BAMP: Ivana Kme-
tovska - 22.   (ppv)

 Z  V  P B

1. GA Košice 13 13 0 26

2. Piešťany 13 12 1 25

3. Ružomberok 14 10 4 24

4. BAM Poprad 14 6 8 20

5. B. Bystrica 14 5 9 19

6. Šamorín 14 4 10 18

7. Nitra 14 4 10 18

8. Slovan BA 14 1 13 15

Tabuľka Extraligy žien

Z kuchyne BAM Poprad
Kadetky: v sobotu 13. januára Po-
prad - Trnava A 51:58 a v nedeľu 14. 
januára Poprad - Trnava B 100:39.
žiačky: v sobotu 13. januára Sp. N. 
Ves - Poprad 25:66 a 25:48.

Mládež FK Poprad v Aréne

Toto je víťazná zostava lyžiarov z Popradu, ktorí ovládli úvodné preteky Tat-
ranskej lyžiarskej ligy v poľskom Jurgowe. Nazbierali spolu 562 bodov a pred 
Kežmarkom zvíťazili s náskokom 154 bodov. Na najvyšší stupienok dosiahli 
Samuel Pavlík, Michal Tatarko, Timotej Tybor, Barbora Sopková, Miroslav 
Ilavský a Viktória Bendíková.        FOTO - archív mesta Poprad
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21.1.2018 - Divadlo Commedia Po-
prad
M. Porubjak / V. Benko DON QUI-
ChOT A SANChO PANZA
Vstupné:  6 €

28.1.2018 - Divadlo Commedia Po-
prad
M. Porubjak / V. Benko
JOZEF A MÁRIA
Vstupné: 6 €

4. 2. 2018 - Komorné hudobné di-
vadlo Ostrava
J. Suchý - J. Šlitr
ŠESŤ žIEN hENRIChA VIII.
Vstupné: 6 €

10. 2. 2018 - Divadlo Commedia Po-
prad
S. Mrožek
STROSKOTANCI NA ŠÍROM
MORI - PREMIÉRA        Vstupné: 8 €

11. 2. 2018 - Divadlo Commedia Po-
prad
S. Mrožek
STROSKOTANCI NA ŠÍROM
MORI - I. REPRÍZA        Vstupné: 8 €

18. 2. 2018 - DAD Prešov
O. Kolomijec FARAÓNI
Vstupné: 6 €

25. 2. 2018 - Nové divadlo Nitra 
ANNA FRANKOVÁ      Vstupné: 8 €

4. 3. 2018 - Divadlo Hľadanie Tlmače 
VŠETKO O MUžOCh
Vstupné: 6 €

11. 3. 2018 - Divadlo KONTRA Spiš-
ská Nová Ves NENÁVIDÍM
Vstupné: 6 €

18. 3. 2018 - CMD Starý Tekov 
O  SKUTKOCh A  JESTVOVA-
NIACh                            Vstupné: 6 €

25. 3. 2018 - Divadlo Commedia Po-
prad
R. Fallet / V. Benko KAPUSTNICA
Vstupné: 6 €

DIVADELNÉ FAŠIANGY 2018
Poprad  - Spišská Sobota / 50. výročie Divadla Commedia Poprad

Začiatok predstavení je vždy o 18. hod.
Vstupenky, info: MIK Poprad, tel. 052/16186, 052/772 17 00
 Commedia Poprad - tel. 0903 825 050.      PP-5

V  sobotu 13. januára sa v  priestoroch AquaCity Poprad konal už 8. roč-
ník AquaCity Spinning maratónu za účasti viac ako stovky milovní-
kov spinningu. Účastníci prekonávali svoje limity počas 200 minút trva-
júceho maratónu pod vedením Master spinning inštruktora pre Česko 
a  Slovensko Milana Dvořáka. Počas športovo-charitatívnej akcie spo-
ločne s Asociáciou pomoci postihnutým APPA pomohli rodine Branka Šú-
tora z Partizánskeho vyzbieranou sumou celkom 3 100 eur v boji s neľah-
kým osudom chorého chlapčeka.    FOTO - Marek Vaščura

O vstupenky do AquaCity
Súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž

Aj v  novom roku bude redakcia 
novín Poprad uverejňovať rôzne 
súťaže pre čitateľov o  zaujímavé 
výhry. V  tomto vydaní pripravila 
v spolupráci s AquaCity Poprad sú-
ťaž o  vstupenky do vodného sveta 
v našom meste. 

V AquaCity si môžete vychutnať 13 
vonkajších a vnútorných termálnych 
a relaxačných bazénov, 350 vodných 
atrakcií, 3 vonkajšie termálne bazény 
s vírivkami a vodnými atrakciami, 
vnútorné relaxačné bazény Blue Sap-
phire s chromoterapiou a večernou 
3D laser show, vnútorné bazény Blue 
Diamond, detský bazén Treasure Is-
land - Ostrov pokladov, 50 m plavec-
ký bazén a parnú saunu. 

Dvaja vyžrebovaní čitatelia získajú 
dve celodenné vstupenky do AquaCi-
ty Poprad. Podmienkou zaradenia do 
súťaže je vystrihnúť kupón, ktorý je 
súčasťou tejto súťaže a zaslať ho do re-
dakcie (Podtatranská 149/7, Poprad) 
do pondelka 22. januára 2018. Na sú-
ťažný lístok je potrebné uviesť aj číslo 
telefónu. Mená vyžrebovaných čitate-
ľov budú uverejnené v  novinách Po-
prad v stredu 24. januára 2018.  (ppš)

k u p ó n

HK Poprad
hokejisti hK Poprad 
odohrali počas víken-
du dva tipsportligové 
zápasy na súperových 
klziskách. V  piatok už 
po tretíkrát v  sezóne 

zdolali aktuálneho majstra z  Ban-
skej Bystrice, v  nedeľu však pod-
ľahli žiline.

Už v  piatok 19. januára privítajú 
zverenci Marcela Ozimáka o 17. ho-
dine Duklu Trenčín.

Výsledky Tipsport ligy: 36. kolo 
v  piatok 12. januára hC ´05 iCli-
nic Banská Bystrica - hK Poprad 
2:3 (0:2, 2:0, 0:1), góly Popradu: 4. 
Radomír Heizer (P. Lichanec), 16. 
Iľja Davydov (L. Hvila, R. Heizer), 
50. Dávid Buc (M. Petran). 37. kolo 
v nedeľu 14. januára MshK DOXX-
bet žilina - hK Poprad 4:2 (2:2, 0:0, 
2:0), góly Popradu: 7. Samuel Mly-
narovič (D. Buc, J. McDowell), 10. 

   Z  V  Vp Pp P Skóre B

1. B. Bystrica 39 23 3 5 8 155:90 8 0

2. Zvolen 39 21 6 4 8 134:107 7 9

3. Trenčín 39 22 5 2 10 114:80 7 8

4. Košice 39 22 3 3 11 130:93 7 5

5. Nitra 39 20 6 2 11 142:110 7 4

6. hK Poprad 39 18 5 3 13 108:101 6 7

7. Žilina 39 14 2 4 19 98:113 5 0

8. L. Mikuláš 39 8 4 8 19 85:105 4 0

9. N. Zámky 39 8 5 3 23 88:134 3 7

10. Detva 39 6 0 3 30 74:146 2 1

11. SR 20 20 3 1 3 13 38:87 1 4

Tabuľka Tipsport ligy

Z kuchyne hK Poprad
Juniori: v sobotu 13. januára Martin - Poprad 4:3 a v nedeľu 14. januára Žilina - 
Poprad 2:1pp. Dorast: Nadstavba A: v sobotu 13. januára Poprad - Slovan BA 2:3 
a v nedeľu 14. januára Poprad - Skalica 6:1. Kadeti (II. časť o Majstra SR): v sobotu 
13. januára Poprad - Sp. N. Ves 3:3 a v nedeľu 14. januára Poprad - Sp. N. Ves 7:1. St. 
žiaci 8. roč.: v sobotu 13. januára Sp. N. Ves - Poprad 1:4. St. žiaci 7. roč.: v sobotu 
13. januára Sp. N. Ves - Poprad 2:4. Ml. žiaci 6. roč.: v sobotu 13. januára Poprad - Sp. 
N. Ves 8:2 a v pondelok 15. januára Poprad - Bradejov 21:0. Ml. žiaci 5. roč.: v sobotu 
13. januára Poprad - Sp. N. Ves 11:1 a v pondelok 15. januára Poprad - Bradejov 5:2.

Posádka leteckých záchranárov z  Popradu bola v pondelok skoro ráno 
pomáhala HZS pri záchrane troch uviaznutých horolezcov v oblasti Veľkej 
Studenej doliny, ktorým sa na pomoc vybrali horskí záchranári pozemne už 
predošlý deň. Po prílete boli postupne z terénu evakuovaní a prevezení do 
Starého Smokovca. Neboli zranení, avšak značne vyčerpaní, podchladení 
a dehydratovaní. Lekárka leteckých záchranárov ich zateplila, doplnila teku-
tiny. Ich zdravotný stav si nevyžadoval transport do nemocnice.  (ppp)

Traja podchladení horolezci v Tatrách

Dávid Buc.
Program Tipsport ligy: 38. kolo 

v piatok 19. januára o 17. hod. hK 
Poprad - hK Dukla Trenčín, 39. 
kolo v nedeľu 21. januára o 16. hod. 
hC Košice - hK Poprad.  (ppv)

Coco + Ľadové kráľovstvo: Vianoce 
s Olafom 2D: o 14.10 hod. (hrá sa len 
cez víkend), Zúfale ženy robia zúfale 
veci: o  16.30 hod. (hrá sa len 24.1.), 
o 16.50 hod. (nehrá sa 24.1.), o 18.30 
hod. (hrá sa len 24.1.), o  18.50 hod. 
(nehrá sa 24.1.), o 20.50 hod. (nehrá 
sa 24.1.), Predpremiéra - labyrint: 
Smrteľná liečba 3D - 20.30 hod. (hrá 
sa len 24.1.), Ferdinand 2D: o  13.40 
hod. (hrá sa len cez víkend), Coco 

2D: o 16. hod., Muž vo vlaku: o 18.20 
hod., Tri billboardy kúsok za Ebbin-
gom: o  20.40 hod., Artmax opera: 
Andrea Chénier: o  19. hod. (hrá sa 
len 23.1.) Detské kino - Tri želania: 
o 13.10 hod. (hrá sa len cez víkend), 
Čertoviny: o  15.30 hod., Jumanji: 
Vitajte v  Džungli 2D: o  17.50 hod. 
(nehrá sa 23.1.), Insidious: Posledný 
kľúč: o  20.20 hod. (nehrá sa 23.1.). 
Viac na www.cine-max.sk  (ppp)

program kina cinemaX poprad
Od 18. januára do 24. januára



Strana 12 17. 1. 2018

- týždenník občanov mesta. Vydáva Redakcia Poprad - noviny 
občanov. Šéfredaktorka: PhDr. Marta Marová. Sídlo vydava-

teľa a adresa redakcie: Noviny POPRAD, Podtatranská ul. 149/7, Poprad. Telefón 052/788 
64 71. E-mail: noviny-poprad@pp.sknet.sk, sefredaktor@stonline.sk. Nevyžiadané 
príspevky nevraciame. Uzávierka vo štvrtok. Noviny vychádzajú každú stredu. Rozširuje 
Slov. pošta, Mediapress, objednávky na predplatné prijíma každá pošta a doručovateľ. IČO 
vydavateľa: 00 619 515. Tlač: Popradská tlačiareň, vydavateľstvo, s.r.o., Popradskej bri-
gády 749/13, Poprad. ISSN 1339-2417. Evidenčné číslo 3142/09. Člen siete Media Box.

popraD

Novoročné prijatie baníkov

Pavel Rajtár ocenený za celoživotný prínos

Prezident Slovenskej republiky 
Andrej Kiska privítal 10. januára 
2018 baníkov zo Združenia baníc-
kych spolkov a  cechov Slovenska 
na novoročnom prijatí v  Prezi-
dentskom paláci v  Bratislave. Me-
dzi pozvanými boli aj zástupcovia 
Baníckeho cechu horného Spiša 
Peter Roth, Slavomír Kyseľa a  za 
mesto Poprad Róbert Dula.

Prezident poďakoval prítomným 

za udržiavanie baníckych tradícií 
a  povedal, že veľmi rád pomôže 
pri realizácii projektov zamera-
ných v  prospech turistického ru-
chu a  slávnej baníckej histórie. 
Zástupcovia z  baníckeho cechu 
z Popradu a  riaditeľ Mestských le-
sov Poprad pozvali pána preziden-
ta na návštevu Kvetnice a na pod-
ujatia, ktoré sa budú konať na jar 
tohto roku.   (kys)

Ocenenia za prínos v roz-
ličných oblastiach cestov-
ného ruchu v  Prešovskom 
kraji budú udelené štyrom 
osobnostiam. Odborná 
porota tiež vybrala tri NAJ 
produkty roku 2017, ktoré 
prispeli k rastu návštevnos-
ti a propagácii kraja.

Ocenenia Najlepší v  ces-

tovnom ruchu Prešovského 
kraja organizuje od roku 
2014 Krajská organizácia 
cestovného ruchu (KOCR) 
Severovýchod Slovenska. Sú 
udeľované osobnostiam, za-
riadeniam, zamestnancom 
a  produktom, prispievajú-
cim k  rozvoju cestovného 
ruchu v  Prešovskom kraji. 

O udelení ocenení osobnos-
tiam a  produktom rozhodla 
odborná porota. Nominácie 
na ocenenie zasielala organi-
zátorom verejnosť  do konca 
novembra 2017.

Ocenenie za celoživotný 
prínos v cestovnom ruchu 
Prešovského kraja bude ude-
lené 81-ročnému Pavlovi 
Rajtárovi, ktorý počas vyše 
50 rokov aktívnej kariéry 
horského vodcu vystúpil na 
Gerlach viac ako 1000-krát 
(a  na Mont Blanc 59-krát). 
Takmer 30 rokov pracoval aj 
ako záchranár Horskej služby. 
V roku 1993 bol ako predsta-
viteľ Spolku horských vodcov 
Vysokých Tatier jedným zo 
zakladateľov Združenia ces-
tovného ruchu Vysoké Tatry. 
V kategórii podnikanie v ces-
tovnom ruchu získal ocene-

nie Jiří hruška, ktorý stojí 
za vybudovaním golfového 
rezortu BLACK STORK vo 
Veľkej Lomnici. Za vzdelá-
vanie v  oblasti CR udelila 
porota ocenenie Vladimírovi 
Ternavskému, zakladateľo-
vi prvej lyžiarskej školy po 
revolúcii na Slovensku. Za 
rozvoj CR v samospráve bude 
ocenený primátor Vysokých 
Tatier Ján Mokoš, ktorý sa 
v roku 1993 stal riaditeľom 
Vojenskej zotavovne v Tat-
ranských Zruboch. Pôvodnú 
zotavovňu pretvoril na hotel, 
ktorý bol ocenený na uzná-
vanom medzinárodnom fóre. 
V roku 2001 v Madride zís-
kal medzinárodnú cenu pre 
turizmus a v  roku 2002 vo 
Frankfurte Certifikát za kva-
litu a technológiu. Od roku 
2003 je Ján Mokoš primáto-

rom mesta Vysoké Tatry.
Odborná porota ocenila aj 

trojicu produktov - Chodník 
korunami stromov Bachled-
ka, Singletrails v lechnici a 
medzinárodný futbalový tur-
naj žiakov Fragaria Cup 2017.

Ocenenia budú odovzda-
né 25. januára na medziná-
rodnej výstave cestovného 
ruchu ITF Slovakiatour 
v  Bratislave v  expozícii Pre-
šovského kraja.  (bač)

26. 1. 2018

www.sostpoprad.sk
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