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Maródok bolo v minulom roku menej

Zápisy predo dvermi
V základných školách v zria-

ďovateľskej pôsobnosti mesta 
Poprad sa uskutoční zápis detí 
do 1. ročníka pre školský rok 
2015/16 v prvý plný februárový 
týždeň v súlade so schváleným 
všeobecne záväzným nariadením 
mesta Poprad, a to od 2. do 4. feb-
ruára vždy od 13. do 17.30 hod.

Miesto zápisu v príslušnej zák-
ladnej škole je zverejnené na we-
bovom sídle školy, v priestoroch 
materských škôl, na dverách 
hlavného vchodu do budovy 
školy a na iných verejne prístup-
ných miestach.

Zákonný zástupca je povinný 
zapísať dieťa na plnenie povinnej 
školskej dochádzky po dovŕšení 
6. roku veku, pričom uvedený 
vek musí dieťa dovŕšiť najneskôr 
31. augusta 2015.

Povinnosť prihlásiť svoje dieťa 
platí aj pre 
tých zá-
k o n n ý c h 
zástupcov, 
ktorí sa 

zdržiavajú v  zahraničí. „Špeciál-
ne to pripomíname predovšetkým 
rodičom, ktorí krátkodobo alebo 
dlhodobo žijú alebo pracujú v za-
hraničí, aby zabezpečili zápis buď 
osobne alebo prostredníctvom spl-
nomocnených osôb. Samospráva 
je povinná viesť evidenciu detí vo 
veku plnenia povinnej školskej do-
chádzky. V prípade, že takéto dieťa 
zapísané nebude, je zriaďovateľ v 
zmysle platnej legislatívy povinný 
obrátiť sa aj na políciu, aby zistila, 
prečo rodič dieťa nezapísal,“ upo-
zorňuje vedúca oddelenia školstva 
MsÚ v Poprade Edita Pilárová.

Základné školy pri zápise dieťa-
ťa do 1. ročníka požadujú základ-
né údaje získané z hodnoverného 
zdroja - občiansky preukaz zákon-
ného zástupcu, rodný list dieťaťa 
a pod. Žiak plní povinnú školskú 
dochádzku v školskom obvode zá-
kladnej školy, v ktorom má trvalý 
pobyt. „Zákonný zástupca môže 
vybrať svojmu dieťaťu aj inú školu, 
ale tá ho prijme, len ak má voľ-
né kapacitné možnosti, lebo musí 

uprednostniť deti zo svojho obvo-
du. Rozhodnutie o prijatí dieťaťa je 
škola povinná vydať do 31. mája,“ 
dodáva E. Pilárová.

Ak zákonný zástupca požaduje 
odklad začiatku plnenia povin-
nej školskej dochádzky o  jeden 
rok alebo chce prihlásiť dieťa 
mladšie ako 6 rokov, je povinný 
doložiť písomnú žiadosť, odpo-
rúčanie všeobecného lekára pre 
deti a dorast a odporúčanie prí-
slušného zariadenia výchovného 
poradenstva.

K zápisom sa v utorok 13. januá-
ra konala na pôde MsÚ v Poprade aj 
porada riaditeľov škôl. Každá ško-
la sa na príchod nových školákov 

zodpovedne pripravuje. „Chystá sa 
zápis a to je čas, aby sme sa zamys-
leli, akou formou ho uskutočníme. 
Každý rok sa snažíme o niečo nové, 
a tak aj tento rok to bude zábavnou 
formou, kde na jednotlivých stano-
vištiach predvedú svoju školskú zre-
losť. Vychádzame z toho, čo sa deti 
naučili v škôlke,“ uviedla riaditeľka 
ZŠ s  MŠ Vagonárska v  Spišskej 
Sobote Adriána Oravcová. „Naši 
rodičia školu poznajú a  spolupra-
cujeme s  nimi v  rámci profilové-
ho projektu. Pripravíme morské 
kráľovstvo, ktorým si deti prejdú 
a  ukážu, čo sa v  škôlke naučili,“ 
dodala riaditeľka Spojenej školy 
Letná Viera Grohová.  (ppv)

Popradská pobočka Sociál-
nej poisťovne, ktorej podlie-
ha okres Poprad a Kežmarok, 
vyplatila v uplynulom roku 
nemocenské dávky v menšej 
sume než v roku 2013. Ide 
však len o mierny pokles.

Podľa informácií poskytnu-
tých riaditeľom komunikačné-
ho odboru Sociálnej poisťovne 
Petrom Višváderom, v roku 
2014 zaznamenali za pobočku 
Poprad takmer 40 200 prípa-
dov práceneschopnosti (PN). 
Chorí na maródkach dostali 
takmer 9 miliónov 200 tisíc eur. 
V roku 2013 bolo vo viac ako 
46 tisícoch prípadov PN vy-
platených za popradskú pobočku 
bezmála 10 miliónov 800 tisíc eur. 

Znížil sa takisto počet prípadov 
ošetrovného (OČR). Kým v roku 
2014 zaznamenali v okresoch 
Poprad a Kežmarok vyše 2 300 
„očeeriek“ s vyplatenou sumou 

takmer 179 tisíc eur, rok predtým 
to bolo pri takmer 2 500 prípa-
doch OČR približne 183 tisíc eur. 
P. Višváder uviedol: „Ak berieme 
do úvahy počty vyplatených ne-
mocenských dávok za jednotlivé 
pobočky Sociálnej poisťovne, kto-

rých je celkovo 36, pobočka Poprad 
sa v jednotlivých mesiacoch v roku 
2013 nachádzala najčastejšie na 8. 
resp. 9. mieste a v roku 2014 na 9. 
resp. 10. mieste“.

Podľa predbežných spracova-
ných údajov bolo v roku 2014 v 

okrese Poprad vykonaných 
1 755 kontrol dodržiavania 
liečebného režimu dočasne 
práceneschopných poisten-
cov. 21 kontrol SP vykonala na 
podnet zamestnávateľov. Spo-
lu v 25 prípadoch bolo zistené 
porušenie liečebného režimu, 
čo malo za následok, že pois-
tenci stratili nárok na výplatu 
nemocenského odo dňa po-
rušenia liečebného režimu do 
konca dočasnej PN.

SP ešte neuzavrela všetky 
štatistiky za rok 2014 v oblas-
ti dôchodkového poistenia. 
Známe sú však už údaje o 
počte vyplatených dôchodkov 

v okrese Poprad ku koncu decem-
bra 2014. Spolu ich bolo 24 167. 

Najväčšiu skupinu tvorili sa-
mostatne vyplácané starobné dô-
chodky - 13 546 a ich priemerná 
výška dosahovala 401,55 eur.

(Pokračovanie na str. 3)
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Stručne

Začala sa registrácia na stretnutie P15

Investičné akcie v tomto roku
Poslanci popradského mest-

ského zastupiteľstva v decembri 
schválili  rozpočet mesta Po-
prad, ktorého súčasťou je i roz-
počet kapitálových výdavkov.

Na rok 2015 predstavuje fi-
nančný objem vo výške 3 170 790 
eur, z toho je vo výške 1 370 790 
eur rozpísaný do 15-tich progra-
mov rozpočtu a 1 800 000 eur je 
rezerva kapitálových výdavkov. 
Nové mestské zastupiteľstvo a 

vedenie mesta finančné pros-
triedky z tejto rezervy preroz-
delí na realizáciu svojich priorít 
a zámerov. 

Medzi kapitálové výdavky na 
investičné akcie v roku 2015 
patrí 100 000 eur na výkup po-
zemkov, 54 tisíc na mestský 
informačný systém, 23 tisíc na 
realizáciu novej pokladne MsÚ 
Poprad s rozšíreným počtom ob-
služných miest, ďalej v programe 

prostredie pre život je na generel 
zelene II. časť - sídlisko Západ, 
sídliská Juh III, VI a všetky časti 
mesta vyčlenených 55 tisíc eur 
a v programe šport 895 000 eur 
na realizáciu prestavby areálu 
futbalového štadióna v Poprade 
- Veľkej a ďalšie. Veľa prostried-
kov v kapitálových výdavkoch 
na rok 2015 predstavuje zádržné 
v prípade rôznych investičných 
akcií v meste.  (ppm)

Minulý týždeň spustila 
Rada pre mládež a uni-
verzity Konferencie bis-
kupov Slovenska a nezis-
ková organizácia Kanet 

registráciu na Národné stretnutie mládeže 
P15, ktoré sa uskutoční na prelome júla a au-
gusta v Poprade. Takisto sa začala registrácia 
pre dobrovoľníkov. Prihlásiť sa dá vyplnením 
formulára na oficiálnej stránke www.narod-
nestretnutiemladeze.sk. Z organizačných dô-
vodov do 14. júla 2015.

Spustenie oficiálnej registrácie je súčasťou prí-
pravy na Národné stretnutie mládeže P15 v Po-
prade. Začína sa necelý polrok pred samotnou 
akciou (31. júla - 2. augusta 2015). „P15 bude 
vyvrcholením desaťmesačnej duchovnej prípravy 

Čistý rok. Keďže nasledujúce Svetové dni mláde-
že, na ktoré P15 tiež nadväzuje, sa uskutočnia už 
budúci rok v poľskom Krakove, tentokrát bude 
skôr pozvánkou na ne,“ vysvetľuje režisér P15 
Pavol Danko. Začiatok registrácie nadväzuje na 
viaceré akcie, ktoré sa konali v uplynulom ob-
dobí - decembrové zverejnenie oficiálnej hymny 
P15, ktorú zložila a naspievala Sima Martauso-
vá, novembrovú púť kríža Svetových dní mláde-
že (SDM) a ikony Panny Márie od sv. Jána Pavla 
II. a septembrový celoslovenský mládežnícky 
program 7BOLESTNÁ v Šaštíne. 

Poprad podobnú akciu ešte nehostil. Národné 
stretnutie mládeže sa v podobných rozmeroch 
koná po druhýkrát. Historicky prvé sa uskutoč-
nilo v Ružomberku v roku 2013 za účasti niekoľ-
ko tisíc mladých ľudí.   (kti)

Pri tejto príle-
žitosti sa v  piatok 

16. januára konala v  Poprade 
tlačová konferencia, na ktorej sa 
zišli zástupcovia organizačného 
výboru, oblastných organizácií 
cestovného ruchu, či Prešovské-
ho samosprávneho kraja. Mesto 
Poprad zastupoval druhý vice-
primátor Pavol Gašper. „Chceme 
sa aktívne zapojiť do programu 
a prispieť k šíreniu dobrého mena 
našej krásnej oblasti do celého 
sveta,“ povedal. „Zimnú univer-
ziádu vnímame ako veľkú prí-
ležitosť pre tento región,“ dodal 
predseda Regionálneho zdru-
ženia tatranských a  podtatran-
ských obcí Štefan Bieľak, ktorý je 
aj podpredsedom PSK. Kraj pri-
tom podujatie podporil finančne 
aj organizačne. Na modernizáciu 
areálu na Štrbskom Plese prispel 
sumou 300 tisíc eur.

Tatranské a podtatranské mestá 
a obce sa spojili, aby pripravili pre 
návštevníkov množstvo sprie-
vodných aktivít nielen na Štrb-

skom Plese. Okolité obce budú 
môcť predstaviť svoje tradície, 
nebudú chýbať ukážky remesiel 
a miestny folklór. Univerziádu by 
malo návštevníkom pripomínať 
množstvo pamätných predmetov. 
V pláne je aj vlastnoručne vyraze-
ná pamätná minca. „Záleží nám, 
aby sme toto podujatie úspešne 
zvládli nielen návštevnosťou. Bu-
deme mať aj stánok s raznicou, 
kde si každý divák môže naraziť 
mincu s logom univerziády,“ uvie-
dol starosta obce Štrba Michal 
Sýkora, ktorý bol iniciátorom 

mnohých myšlienok.
Cieľom regionálneho organi-

začného výboru je prilákať do 
Tatier mladých ľudí, preto do-
stali pozvánky aj žiaci a študen-
ti podtatranských základných 
a stredných škôl.

Generálny sekretár organizač-
ného výboru SZU Peter Hamaj 
ocenil angažovanosť regiónu do 
aktivít podujatia. „Univerziáda 
ponúka možnosť predstaviť našu 
krajinu a priblížiť ju ostatným. 
Priame prenosy pôjdu do celého 
sveta,“ uzavrel.  (ppv)

Svetová zimná Univerziáda sa na Slovensku uskutoční už po tretíkrát. Od 24. januá-
ra do 1. februára sa na Štrbskom Plese a v Osrblí bude súťažiť v klasických lyžiarskych 
disciplínach a biatlone. Takéto podujatie, ktoré je ostro sledované celým svetom, však nie 
je len o športe. Je to výborná príležitosť na propagáciu krajiny a hlavne nášho regiónu.

• KLADENIE vencov pri príleži-
tosti 70.výročia oslobodenia mesta 
Poprad sa uskutoční 28. januára 
o 13. hod. s odchodom účastníkov 
o  12.45 hod. spred budovy Mest-
ského úradu v Poprade. Vence po-
ložia k obom pamätníkom padlých 
v parku pri železničnej stanici. • III. POPRADSKÉ lekárske 
dní 2015 - konferencia s  medzi-
národnou účasťou sa uskutoční 6. 
a 7. februára v Novom Smokovci. 
Venovaná bude téme rádiológie 
a nukleárnej medicíny. • V POLOVICI januára minulé-
ho roka sa mesto Poprad zapojilo 
do projektu City Monitor, ktorý 
slúži občanom, aby prostredníc-
tvom mobilov informovali samo-
správu o tom, čo ich v meste trápi. 
Počas roka bolo zaevidovaných 
viac ako 400 podnetov. • PREDNÁŠKA o  rodovej 
rovnosti sa uskutoční v  sobotu 
24. januára v  Kostole sv. Cyrila 
a  Metoda po svätej omši o  17. 
hod. Prenášateľom bude Martin 
Koleják, tajomník subkomisie 
pre bioetiku KBS.• V PODTATRANSKEJ knižni-
ci v Spišskej Sobote bude v piatok 
23. januára o  17. hod. sprístup-
nená výstava Elišky Bednárovej 
s názvom Papierový sen. • PLES futbalu sa uskutoční 6. 
februára v hoteli Satel v Poprade. 
Organizuje ho Podtatranský fut-
balový zväz.• PRI príležitosti 125. výročia 
narodenia maliara Jána Hálu je 
od 19. januára 2015 v  Tatranskej 
galérii sprístupnená výstava diel 
tohto autora z  depozitu TG. TG 
pripravuje i  výstavu originálnych 
diel svetoznámeho surrealistu 
Salvadora Dalího a  francúzskych 
umelcov Marca Chagalla, An-
drého Deraina, Raoula Dufyho 
a  Jeana Carzoua. Bude otvorená 
koncom januára. • ĎALŠIA zo série Artmax 
opera bude v  popradskom kine 
Cinemax vo štvrtok 29. januára 
o 20.10 hod. Diváci uvidia pria-
my prenos opery Andrea Ché-
nier z Royal Opera House v Lon-
dýne. Vstupenky sa dajú zakúpiť 
v predpredaji kina.• PREŠOVSKÍ colníci vykonali 
počas roku 2014 vo svojom regió-
ne spolu 719 kontrol, ktoré boli 
zamerané na dodržiavanie zákona 
o  používaní elektronickej regis-
tračnej pokladnice. Za uvedené 
obdobie odhalili až 356 prípadov 
porušenia zákona. Celková výška 
udelených pokút dosiahla sumu 
83 130 eur.  (ppš)

Tatranský región očakáva univerziádu
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Krátke správyMierny nárast • TOhTO roku si pripomína-
me 70. výročie oslobodenia na-
šich miest a obcí. Pri tejto príle-
žitosti sa v Liptovskej Tepličke v 
nedeľu 25. januára o 11. hod. pri 
pamätníku padlých uskutoční 
spomienková slávnosť. • V  UTOROK 10. februára 
o  19. hod. sa v  Aréne Poprad 
bude konať divadelná šou - Ma-
néž Bolka Polívky. • KONCOM februára sa v  na-
šom meste uskutočnia Majstrov-
stvá SR v  štandardných tancoch 
2015, ktoré organizuje Tanečné 
centrum Fortuna Poprad v spolu-
práci s ďalšími partnermi.• AJ v  tomto roku pokraču-
jú práce na rekonštrukcii Kež-
marského hradu. Odvlhčujú sa 
priestory a úpravami prejde aj ná-
dvorie hradu a kaplnka. Finančne 
na práce prispelo aj Ministerstvo 
kultúry SR a EÚ. • V GRANDhOTELI v Starom 
Smokovci môžu záujemcovia 
vidieť v nedeľu 25. januára o 19. 
hod. výber z  muzikálov Divadla 
Nová scéna. V hlavných úlohách 
sa predstavia Dárius Koči a Peter 
Makranský. • NOVÁ kniha o Kežmarku 
s názvom Život v Kežmarku v 13. 
až 20. storočí, ktorá vyšla v minu-
lých dňoch opisuje život v meste 
vo viacerých oblastiach. Autorsky 
sa na nej podieľali Nora Barátho-
vá, Karin Fábrová, Jaroslav Gro-
chola, Andrej Janovský, Mikuláš 
Lipták, Roman Porubän, Peter 
Slovík a Vladimír Julián Ševc.• KOMÉDIU s  názvom Šty-
ria na kanape, v  ktorej účinkujú 
Petra Polnišová, Henrieta Mič-
kovicová, Emil Horváth, Richard 
Stanke, Ľuboš Kostelný môžu 
diváci vidieť 10. februára v Dome 
kultúry vo Svite.• MINULÝ týždeň sa v  Grand 
Hoteli Bellevue v  Novom Smo-
kovci stretli zástupcovia cestov-
ných kancelárií, hotelov, novinári, 
zamestnanci letísk a odborní pra-
covníci pôsobiaci v  cestovnom 
ruchu v  Maďarsku. Naši zástup-
covia CR im predstavili Tatry ako 
zážitkovú destináciu. • DAŇOVÉ úrady vybrali na 
jednotlivých daniach (dani z príj-
mov FO, PO, dani z príjmov vy-
beranej zrážkou, dani z  pridanej 
hodnoty a  dani z  motorových 
vozidiel) v  roku 2014 čiastku 
6  570  mil. eur. V  medziročnom 
porovnaní boli rozpočtované da-
ňové príjmy vybraté daňovými 
úradmi navýšené o 287 mil. eur, 
v percentuálnom vyjadrení ide o 
nárast o 5%.  (ppš)

Čo najrýchlejšie do špecializovaných
 zdravotníckych centier

Počet medicínskych leteckých 
prevozov na Slovensku v  minu-
lom roku mierne stúpol. Posádky 
Vrtuľníkovej záchrannej zdravot-
nej služby AIR - TRANSPORT 
EUROPE zasahovali v  roku 
2014 na celom Slovensku presne 
1481-krát. Oproti roku 2013 ide 
o  12-percentný nárast počtu zá-
sahov. Stúpol počet primárnych 
zásahov v teréne ako aj medzine-
mocničných prevozov.

Najčastejšie zasahovali vrtuľ-
níky zo stredísk Košice a Banská 
Bystrica. Najrušnejším obdobím 
boli pre leteckých záchranárov 
letné mesiace jún, júl a  august. 
Takmer 15 percent všetkých pa-
cientov tvorili deti. Záchranári 
ich najčastejšie ošetrovali pri do-
pravných nehodách, ale prevážali 
aj deti s  rozsiahlymi popáleni-
nami. Išlo najmä o  deti vo veku 
do troch rokov, ktoré sa obarili 
čajom, kávou či vriacou poliev-
kou. Lety smerovali priamo do 
popáleninových centier, aby malí 
pacienti dostali čo najrýchlejšie 
špecializovanú starostlivosť.  

K dospelým smerovali medicín-

sky vybavené vrtuľníky najčastej-
šie pre  diagnózu - akútny infarkt 
myokardu. Aj v týchto prípadoch 
hrá dôležitú úlohu včasná odbor-
ná liečba. Pre pacientov s ochore-
ním srdca zabezpečili vrtuľníky 
ATE rýchly prevoz do rúk odbor-
níkov slovenských kardiocentier. 
Druhou najčastejšou indikáciou 
k  zásahu boli dopravné nehody. 
Prednemocničnú zdravotnú sta-
rostlivosť v teréne poskytli leteckí 
záchranári tiež zraneným turis-
tom, horolezcom, lyžiarom či cyk-
listom. 

Spoločnosť AIR - TRANSPORT 
EUROPE prevádzkuje sedem sta-
níc Vrtuľníkovej záchrannej zdra-
votnej služby na Slovensku. Jej po-
sádky sú v  pohotovosti 24 hodín 
denne, ich akcieschopnosť však 
závisí od poveternostných pod-
mienok. Výhodou vrtuľníkovej zá-
chrany je predovšetkým rýchlosť a 
dostupnosť. Tieto faktory zohráva-
jú veľkú úlohu pri záchrane ľudské-
ho života, prispievajú k zníženiu 
utrpenia pacientov a znižujú tiež 
riziko neskorších vážnych zdra-
votných komplikácií.  (ztu)

Starobný sólo 13 546 401,55
Starobný v súbehu s vdovským 4 160 446,21
Starobný v súbehu s vdoveckým 585 520,56
Starobný spolu 18 291 415,51
Predčasný starobný sólo 391 374,65
Predčasný starobný v súbehu s vdovským 12 478,81
- v súbehu s vdoveckým 7 452,04
Predčasný starobný spolu 410 379,02
Invalidný s pokl.schop.VZČ do 70% sólo 2 484 192,84
- v súbehu s vdovským 61 342,38
- v súbehu s vdoveckým 6 281,50
Invalidný s pokl.schop.VZČ nad 70% sólo 1 503 347,07
- v súbehu s vdovským 39 427,43
- v súbehu s vdoveckým 7 586,98
Invalidný spolu 4 100 254,64
Vdovský sólo 512 244,16
Vdovecký sólo 101 187,32
Sirotský 501 132,11
Spolu 23 915 376,74
Invalidný z mladosti 235 256,43
Sociálny 17 226,35
Úhrn 24 167 375,46

Maródok bolo menej

Počet dôchodcov a priemerné výšky dôchodkov
vyplatených v okrese Poprad

Od 1. januára 2015 sa zvýšili dôchodkové dávky, a to pevnou 
sumou podľa typu dôchodku. Suma zvýšenia u starobného dôchod-
ku je 5,20 eur a u predčasného starobného dôchodku 5,30 eur. U 
ďalších druhoch dôchodkov je suma nižšia.   (mar)

Druh dôchodku

VZČ - vykonávať zárobkovú činnosť, sólo - samostatne vyplatený dôchodok

Počet dôchodcov Priem.výška v €

(Dokončenie zo str. 1)

Podľa údajov oddelenia epi-
demiológie Ragionálneho úra-
du verejného zdravotníctva v 
Poprade dosiahla chorobnosť 
na akútne respiračné ochore-
nia v okrese Poprad ku koncu 
3. kalendárneho týždňa 1 298 
prípadov na stotisíc obyvateľov. 
V porovnaní s predchádzajúcim 
týždňom ide o mierny nárast, ale 
situácia je primeraná ročnému 
obdobiu. Najviac chorých je vo 
vekovej kategórii 6 - 14 rokov. 
Vírus chrípky zatiaľ laboratórne 
potvrdený nebol.  (ppm)

Podľa štatistických údajov, kto-
ré predložila Horská záchranná 
služba minulý týždeň, úrazovosť 
v slovenských horách bola v roku 
2014 približne na rovnakej úrov-
ni ako v roku 2013. Slováci pred-
stavovali 38 percent zo všetkých 
prípadov, za nimi nasledovali 
Poliaci a Česi. Počas tohtoroč-
ných vianočných a novoročných 
sviatkov - do 10. januára 2015 
sa na lyžiarskych svahoch v slo-
venských horách zranilo 296 
ľudí, čo je o 12 percent viac v 
porovnaní s rovnakým obdobím 
o rok skôr.  (ppp)

HZS bilancovala

Leteckí záchranári z Popradu 
pomáhali v  piatok 16. januára 
popoludní 8-ročnému dievčaťu 
z Poľska v lyžiarskom stredisku 
v  Ždiari. Dieťa sa šmýkalo na 
plastovom tanieri, ktorý sa to-
čil, v  rýchlosti narazilo hlavou 
do lavičky a ostalo niekoľko mi-
nút v bezvedomí.

Po prijatí hlásenia a  prevere-
ní poveternostných podmienok 
vzlietol na pomoc dieťaťu vrtuľník 
s  posádkou zo strediska Poprad. 
Pri príchode leteckých záchra-
nárov bolo už dievča pri vedomí, 
utrpelo však vážny úraz hlavy.

Lekár VZZS mu na mieste po-
skytol neodkladné ošetrenie. Zo 
Ždiaru bola zranená vrtuľníkom 
transportovaná do Nemocnice 
Poprad. „Pri šmýkaní na plasto-
vých tanieroch je potrebná maxi-
málna opatrnosť. Dieťa sa počas 
jazdy točí a  stráca kontrolu nad 
smerom jazdy, tým pádom nemô-
že včas spozorovať prípadné terén-
ne prekážky, ku ktorým smeruje 
chrbtom. Môže dôjsť k  nekontro-
lovanému nárazu a  vážnym po-
raneniam hlavy, chrbtice a hrud-
níka,“ upozorňuje zasahujúci 
lekár Marek Rigda.  (zut)

Vážny úraz dieťaťa Podrobnejšie údaje uvádza tabuľka:
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Policajné správy Malí pacienti dostali dar• OKRESNÝ dopravný in-
špektorát OR PZ v Poprade začal 
v  pondelok 12. januára až dve 
trestné stíhania pre prečin ohro-
zenia pod vplyvom návykovej 
látky. Prvý prípad sa stal v nedeľu 
11. januára dopoludnia. 27-ročný 
Eduard zo Ždiaru jazdil na VW 
Transportér po miestnej komuni-
kácii v tejto obci a potom vozidlo 
zaparkoval na odstavnej ploche 
pri benzínovom čerpadle, pričom 
nerešpektoval zvislé dopravné 
značenie. Hliadka Obvodného 
oddelenia PZ Ždiar ho zastavila 
a požiadala o dychovú skúšku, 
ktorú odmietol a odmietol sa aj 
podrobiť lekárskemu vyšetreniu, 
či nie je pod vplyvom alkoholu. 
Ďalšia jazda bola vodičovi zaká-
zaná,  bol v zmysle trestného po-
riadku zadržaný a na základe sú-
hlasu prokurátora umiestnený do 
cely policajného zaistenia. Druhý 
prípad ohrozenia pod vplyvom 
návykovej látky popradskí poli-
cajti zistili v pondelok 12. januára 
u 53-ročného Mariána pochádza-
júceho z obce Liptovská Teplička. 
Marián viedol Citroen Berlingo 
v stave vylučujúcom spôsobilosť. 
V  rodnej obci jazdil zo strany 
na stranu, zastavila ho hliadka 
Obvodného oddelenia PZ Svit a 
podrobila dychovej skúške, ktorá 
bola pozitívna s  výsledkom 0,72 
mg/L. Ďalšia jazda bola vodičovi 
zakázaná a následne bol hliadkou 
zadržaný a obmedzený na osobnej 
slobode. Mužovi bolo vznesené 
obvinenie  - stíhaný je na slobode.

• VYŠETROVATEĽ OR PZ 
v  Poprade začal trestné stíhanie 
vo veci zločinu ohrozenia a po-
škodenia životného prostredia, ku  
ktorému malo dôjsť v  katastrál-
nom území obce Poľanovce, okr. 
Levoča. Doposiaľ neznámy pá-
chateľ v období od začiatku roku 
do augusta 2014 mal bez vyjad-
renia orgánu ochrany prírody - 
Okresného úradu v Levoči, odbor 
starostlivosti o životné prostredie 
a bez jeho súhlasu svojvoľne upra-
viť niekoľko parciel v obci. Záro-
veň bola vybudovaná prístupová 
komunikácia krížom cez Poľa-
novský potok a umiestnená malá 
drevená chatka. Touto činnosťou 
boli zničené biotopy európskeho 
významu a ich drevinová vege-
tácia o  celkovej výmere viac ako 
4 000 m2. Páchateľ spôsobil SR 
ekologickú ujmu vo výške takmer 
41  600 eur. V  prípade vypátra-
nia a preukázania viny mu hrozí 
trest odňatia slobody na tri až 
osem rokov.  (krp)

Nový filmový klub prezentuje dobré filmy
Tatranskú galériu v Poprade obsadili minulý 

týždeň severské filmy.  Poprad bol totiž jedným 
z piatich slovenských miest, ktoré sa zapojili do 
prvého ročníka festivalu severských filmov Scan-
di. Podujatie sa zároveň stalo štartovacím progra-
mom nového Kinoklubu Film Europe Poprad, 
ktorý začal fungovať v popradskej TG. 

V galérii našiel živnú pôdu a podporu u riaditeľ-
ky Anny Ondrušekovej, ktorá ho so svojím tímom 
dotiahla do realizácie. Svojím spôsobom vzkriesi-
la niekdajší filmový klub v našom meste, o čo sa už 
dlhodobo usilujú stúpenci tohto umeleckého žánru. 
TG nadviazala spoluprácu s predstaviteľmi spoloč-
nosti Film Europe, ktorá má sídlo v Prahe a poboč-
ku v Bratislave. Začiatočný minifestival severských 
filmov minulý týždeň priniesol tri pútavé filmy pre 
dospelých a jeden pre deti. U popradských divákov sa 
stretol s veľkým záujmom. Galéria s Film Europe pri-
pravila program už i na február a marec. Premietať sa 
budú hlavne filmy európskej proveniencie, a to každý 

druhý štvrtok, počínajúc minulým týždňom, vždy o 
19. hod. V databáze spoločnosti sa nachádza zatiaľ 
200 jedinečných filmových diel, ktoré získali množ-
stvo ocenení a neraz je ťažké sa k nim dostať. 

Prostriedky na kvalitnú premietaciu techniku 
získala TG už predčasom z eurofondov. Riaditeľ-
ka prezradila: „Špičkovú techniku využívame na 
rôzne aktivity v rámci TG, ale samozrejme v našej 
koncepcii sme ju plánovali využívať aj na premie-
tanie kvalitnej, inej než americkej, filmovej tvorby, 
ktorá podľa môjho názoru na Slovensku i v Popra-
de absentuje. Postupne sme teda dospeli k zriadeniu 
Kinoklubu Film Europe.“ A. Ondrušeková, ktorá 
je veľkou fanúšičkou hodnotnej kinematografie, 
netají, že kiná nie sú nijakou vysokou ziskovou 
záležitosťou, pokiaľ sa nerobia komerčne. Doda-
la: „Vstupné je naozaj symbolické, aby si ho mohlo 
dovoliť široké publikum, rodiny s deťmi aj dôchod-
covia. Dúfam, že nám pomôže navrátiť náklady za 
požičiavanie a premietanie filmov.“  (mar)

Už deviatykrát počas Tradič-
ného vianočného jarmoku v Po-
prade ponúkali učitelia a žiaci 
ZŠ s MŠ Komenského svoje vý-
robky, aby výťažok z ich predaja 
venovali detskému oddeleniu 
Nemocnice Poprad. Každý rok 
takto získané peniaze poslúžili 
na nákup vecí, ktoré potrebujú 
malí pacienti.

Minulý štvrtok trojica najúspeš-
nejších a najobetavejších „predaj-
cov“ z radov žiakov – súrodenci 
Denisa a Adam Kaša a Adam 
Marhefka spolu so zástupkyňou 
riaditeľky ZŠ s MŠ Komenské-
ho Evou Bednárovou navštívili 
popradskú nemocnicu. MUDr. 
Anne Antalíkovej, zástupkyni 
primárky pediatrického oddele-
nia Nemocnice Poprad odovzdali 
symbolický šek a finančnú čiastku 
550 eur. Známa detská lekárka 
povedala: „Vnímame pozitívne 
jednak to, že sa deti samotným 
svojím pričinením snažia podporiť 
myšlienku pomôcť iným detičkám 
a jednak, že darované prostried-
ky poslúžia na nákup posteľnej 
bielizne, oblečenia, hračiek, hy-
gienických potrieb a pod. Alebo 
doložíme peniaze na zabezpečenie 

potrebného prístroja. V mene det-
ského oddelenia ďakujem škole a 
všetkým deťom - nech im takáto 
dobročinnosť vydrží.“ Sama si tiež 
na vianočných trhoch nejaký ten 
medovníček kupuje. ZŠ s MŠ Ko-
menského sa prezentovalo nielen 
týmto chutným pečivom, ale aj 
peknými vianočnými ozdobami 
a inými predmetmi. E. Bednárová 
ozrejmila: „Každoročne sa snažíme 
vytvoriť čo najviac výrobkov. Svoj-
pomocne ich robia žiaci od 1. cez 2. 
stupeň, pomáhajú vychovávateľky, 
učitelia, dokonca sa svojimi vý-
robkami zapája aj naša materská 
škola. Sú rôzne, mnohokrát pre-
vládajú papierové, tohto roku boli 
i maľované na sklo, rôzne výkresy, 

vyzdobené pohľadnice, stromčeky, 
svietniky, ale hlavne pečivo. Sme 
radi, že sa nám podarilo vyzbierať 
peknú sumu.“ Zástupkyňa zaspo-
mínala, že prvý rok získali vyše 21 
tisíc vtedy ešte slovenských korún, 
pred rokom 500 a predtým 380 
eur. Výška pomoci závisí od ľudí, 
či sú ochotní prispieť. Podaktorí aj 
ofrflali, že na nemocnice má pri-
spievať štát. Deti, ktoré ponúkali 
na jarmoku rôzne pekné vecičky 
mali všelijaké skúsenosti, ale ne-
dali sa odradiť. Veď chceli pomôcť 
chorým deťom. Zhodli sa: „Veľa 
ľudí bolo opatrných a niektorí ne-
dôverčiví, či peniaze naozaj popu-
tujú na charitu. Ale zase niektorí 
ľudia prispeli aj viac.“  (mar)
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Festival jedla
aj u nás

Víkend 30. januára až 1. feb-
ruára bude na Hrebienku patriť 
najlepším majstrom ľadového 
umenia z 10-ich krajín v súťaži 
o najkrajšie ľadové sochy TATRY 
ICE MASTER 2015. Program sa 
začne v piatok otváracím cere-
moniálom a prvou súťažnou té-
mou Medvede. Pokračovať bude 
v sobotu témou Krajina odkiaľ 
pochádzam a v nedeľu témou 
Abstrakt - voľná tvorba. Každý 
večer bude aj sprievodný kultúr-
ny program.  (ppš)

Zimný festival jedla prebie-
ha od 14. januára do 17. februára 
priamo vo vybratých top reštau-
ráciách z gastronomického sprie-
vodcu Gurmán na Slovensku. 
Tretí ročník tejto gastronomickej 
udalosti umožní každému, kto 
má záujem o kvalitnú gastronó-
miu, navštíviť tie najlepšie a ve-
ľakrát cenovo nedostupné reštau-
rácie, a to za  naozaj prijateľné 
ceny.  V  našom kraji je do akcie 
zapojená reštaurácia Culinariu 
v  Starom Smokovci a  Gašperov 
mlyn v Batizovciach.  (ppš)

Sochy opäť
v Tatrách

Čo vyrastie z detí, ak sa musia prizerať násiliu?
Krízová porad-

ňa pre ženy Prog-
resfem pomáha 
ženám, ktoré sa 
ocitli pre domáce 
násilie v nezávide-
niahodnej a neraz 
bezvýchodiskovej 
situácii. Opýtali 

sme sa psychologičky Leony Bašistovej z 
Progresfemu:• Koľko percent žien na Slovensku je tý-
raných resp. je obeťami domáceho násilia? 
Aká je situácia v tomto smere v našom re-
gióne v porovnaní so Slovenskom a zahra-
ničím?

„Na základe posledného celoeurópskeho 
prieskumu agentúry FRA z roku 2012  vyplýva, 
že na Slovensku má s  fyzickým a sexuálnym 
násilím skúsenosť približne 33 percent žien. 
Psychickým násilím zo strany súčasného, alebo 
bývalého partnera trpí 47 percent slovenských 
žien, čo si dovolím tvrdiť, je alarmujúce číslo. 
V regióne Popradu ženy zažívajúce násilie  nie 
sú výnimkou. V priemere sa k nám každý týž-
deň prihlásia dve nové klientky so žiadosťou 
o pomoc. V zahraničí je situácia veľmi podob-
ná. Násilie sa bohužiaľ deje ženám bez ohľadu 
na národnú príslušnosť, ekonomický status, 
vek, náboženstvo či farbu pleti.

• Ide o stúpajúci trend a poznáte hlavné 
príčiny?

„Netrúfam si povedať, či ide o  stúpajúci 
trend, skôr si myslím, že fenomén násilia bol 
prítomný vo vzťahoch mnoho generácií aj v  
minulosti. Rozdiel v súčasnosti je v tom, že sa 
o formách  a vzorcoch násilia hovorí viac, muži 
aj ženy začínajú byť viac uvedomelí, rozbiehajú 
sa rôzne kampane, ktoré poukazujú na zhubné 
dôsledky násilného správania v  rodinách na 
naše deti a podobne. Znamená to, že ženy, ako 
aj ich príbuzní  začínajú nachádzať väčšiu od-
vahu hovoriť o tom, čo sa im deje.“• Ako týraným ženám pomáhate? 

„ Progresfem pod štatútom krízovej porad-
ne funguje v  Poprade od roku 2012 a odvte-
dy nás navštívilo s prosbou o pomoc približne 
120 žien. Ženám, ktoré sa na nás obrátia sa 
v prvom rade snažíme poskytnúť hlavne pocit 
bezpečia a istoty, ktoré im v živote chýba. Ide 
najmä o pocit miesta, kde je možné bez zábran 
hovoriť o častokrát ťažkých osudoch žien, mies-
ta, kde bude žena prijatá, pochopená. 

Ženám poskytujeme bezplatné právne, psy-
chologické a  sociálne poradenstvo. Riadime 
sa podľa princípu dostupnosti, nediskrimi-
nácie a diskrétnosti, takže rešpektujeme ab-
solútne anonymitu žien, ako aj ich príbehov. 
Z  pochopiteľných dôvodov neuvediem kon-
krétny prípad, avšak môžem povedať, že kaž-

dý individuálny prípad  ženy je 
zároveň ten najvážnejší, pre-
tože sa deje práve konkrétnej 
žene. Pomoc je v každom kon-
krétnom prípade iná. Niektoré 
ženy potrebujú sociálnu, právnu pomoc, iné 
psychologickú a tá spravidla trvá dlhšie.“• Žiadajú vás o pomoc aj muži?

„Týraní muži sa na nás obracajú veľmi zried-
ka. Štatistiky uvádzajú, že aj muži sú týraní, 
avšak je to len zlomok percenta v  porovnaní 
s tým, koľko miliónov žien, matiek detí a part-
neriek v  súčasnosti zažíva násilie v  partner-
skom vzťahu.“• Čo pokladáte za najdôležitejšie fakto-
ry, aby sa situácia v domácom násilí v nasle-
dujúcich rokoch zmenila?

„V prvom rade by som povzbudila všetky ženy, 
ktoré si nie sú celkom isté, či v partnerskom vzťa-
hu zažívajú násilie od partnera, alebo nie, aby 
neváhali, prišli sa porozprávať, prípadne si po-
zreli informácie na webovej stránke www.prog-
resfem.sk, alebo zavolali na číslo 0919/235820. 
Ďalej by som chcela povzbudiť ostatných, aby sa 
nečinne neprizerali na krik a bitky v susedstve, 
aby nemlčali. My všetci zodpovedáme za svet, 
v akom sa naše deti prizerajú násiliu, pre zasta-
venie ktorého sa deje veľmi málo. Formujeme si 
generáciu detí, ktorá bude naším odrazom. Buď-
me pre nich dobrým príkladom.“  (mar)

Životospráva ľudí s atopickým ekzémom
Akú životosprávu má atopik 

dodržiavať?
Uplatňovanie určitých pra-

vidiel životosprávy tvorí neod-
deliteľnú súčasť a prepoklad 
úspešnosti liečby každého ato-
pika. O aké pravidlá sa najčas-
tejšie jedná? 

1. Dietetické opatrenia s vylú-
čením známych alergénov. Pa-
cient má vylúčiť zo stravy tie zlož-
ky, na ktoré bola diagnostickými 
testami potvrdená precitlivelosť, 
ako aj potraviny, ktorých vplyv 
na zhoršovanie ekzému sám vy-
pozoroval. Veľmi prísne a neodô-
vodnené diéty nemajú zmysel a 
navyše môžu negatívne zasahovať 
do celkovej výživy a prospievania 
dieťaťa. Medzi najčastejšie po-
travinové alergény patria kakao, 
čokoláda, orechy, mandle, mak, 
citrusy, kivi, paradajky, papriky, 
plesňové syry. Neodporúčame 
tiež veľmi kyslé a pikantné potra-
viny (horčica, kečup, nakladaná 
zelenina) a príliš korenenú stra-
vu. Pozor na diétne chyby práve 
počas sviatkov, ako boli Vianoce a 
Silvester, a rôznych osláv (rodin-
ných, pracovných a pod.).

2. Vylúčenie alebo obmedzenie 
pobytu v prašnom prostredí a v 
prostredí s výskytom vzduchom 
šírených alergénov, na ktoré máte 

zistenú precitlivelosť. Medzi také-
to alergény patria predovšetkým 
roztoče, epitélie zvierat, pele a 
plesne.

3. Odstránenie všetkých dráž-
divých materiálov z domáceho 
a podľa možnosti aj pracovného 
prostredia pacienta. To znamená 
napr. podlahy bez kobercov, spál-
ňa atopika bez ťažkých závesov, 
záclon a čalúneného nábytku, 
výplň paplónov a vankúšov zo 
syntetických materiálov. 

4. Udržiavanie správnej tep-
loty a nižšej vlhkosti (40-50%) 
domáceho prostredia, pravidelné 
vetranie a upratovanie. V priesto-
roch bytu nie je vhodné chovať 
domáce zvieratá. 

5. Dieťa s AD je potrebné ob-
liekať do mäkkých, skôr svetlých, 
bavlnených materiálov. Nevy-
hovujúce sú syntetické tkaniny a 
vlna. Oblečenie odporúčame prať 
v hypoalergénnych prostriedkoch 
ev. v pracích práškoch určených 
pre deti, bez použitia aviváže. 

6. Správne hygienické návyky 
očisty kože. Krátka vlažná sprcha 
je lepšia ako kúpeľ, ak je však koža 
príliš suchá, vhodné sú olejové 
kúpele 2-3 krát týždenne. Kúpeľ 
by nemal trvať príliš dlho (ma-

ximálne 10 minút) a nemal by 
byť veľmi horúci. Na umývanie 
alebo sprchovanie sú optimálne 
špeciálne sprchové gély (emulzie) 
alebo umývacie kocky bez obsahu 
mydla (bez alkalických zložiek). 
Po kúpeli je potrebné pokožku 
jemne, ale dôkladne osušiť a pre-
mastiť. Emolienciá (zvláčňujúce 
prípravky) aplikujeme minimálne 
2 krát denne na celý kožný po-
vrch, vrátane zapálených ekzémo-
vých ložísk. 

Záverom chcem ešte raz zdô-
razniť, že ak chce mať atopik 
chorobu pod kontrolou, musí sa 
o seba pravidelne starať a súčas-
ne spolupracovať s ošetrujúcim 
dermatológom. Veď práve dob-
rá spolupráca do veľkej miery 
ovplyvňuje výsledok liečby!

MUDr. Zuzana Valová
Ambulancia lekárskej kozmetiky,

Nemocnica Poprad

Lekár radí
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Daňové povinnosti občanov na rok 2015
Mesto Poprad ako správca dane upozorňuje občanov mes-

ta Poprad na daňové povinnosti, ktoré ich čakajú v  roku 2015.
Daň za psa

V  roku 2015 sa daň za psa 
platí na základe rozhodnu-
tia, ktoré správca dane zašle 
daňovníkovi. V  prípade, ak 
je daňovník aj vlastníkom 
nehnuteľnosti v meste Poprad, 
správca dane zašle spoločné 
rozhodnutie k dani z nehnuteľ-
ností a k dani za psa.

Výška dane sa oproti pred-
chádzajúcemu roku nezmeni-
la, ostáva vo výške 40 € za psa 
držaného v bytovom dome a vo 
vlastníctve právnických osôb 
a 20 € za psa držaného v rodin-
nom dome.

Rozšírilo sa oslobodenie od 
platenia dane za psa. Od pla-
tenia dane za psa  je po dobu 
12 mesiacov oslobodený pes, 
ktorého vlastník  alebo držiteľ 
nadobudol z  útulku v  meste  
Poprad. Taktiež je od platenia 
dane za psa oslobodený vlast-
ník alebo držiteľ psa, ktorý 
chová psa z dôvodu psychotera-
peutického účinku pre postih-
nutého člena rodiny (autizmus, 
Downov syndróm, onkologické 

ochorenie a epilepsia).

Daň z nehnuteľností
Ak v priebehu roka 2014 ne-

došlo k  žiadnym zmenám vo 
vlastníctve nehnuteľností, daň 
na rok 2015 správca dane vy-
rubí rozhodnutím podľa údajov 
z posledného podaného prizna-
nia k dani z nehnuteľností.

Ak v priebehu roka 2014 do-
šlo k zmene vlastníctva nehnu-
teľnosti alebo k  zmene druhu, 
alebo výmery pozemku, účelu 
využitia stavby, bytu alebo ne-
bytového priestoru, daňovníko-
vi vzniká povinnosť podať pri-
znanie k  dani z  nehnuteľností 
na Mestskom úrade v Poprade 
najneskôr v  termíne do 31. ja-
nuára 2015. Nakoľko koniec 
lehoty na podanie priznania 
pripadne na sobotu, posled-
ným dňom lehoty je najbližší 
nasledujúci pracovný deň, t.j. 
2. februára 2015. K  priznaniu 
je potrebné doložiť fotokópie 
dokladov, ktoré preukazujú 
tieto zmeny, napr. rozhodnutie 
o povolení vkladu z okresného 

úradu - katastrálneho odboru, 
kolaudačné rozhodnutie, sta-
vebné povolenie, osvedčenie 
o dedičstve a i.

Ak v priebehu roka 2015 da-
ňovník nadobudne nehnuteľ-
nosť dedením, je povinný podať 
priznanie k dani z nehnuteľnos-
tí v lehote do 30 dní od vzniku 
daňovej povinnosti. 

Stanovila sa lehota na uplat-
nenie nároku na zníženie dane 
z nehnuteľností. Daňovník (fy-
zická osoba staršia ako 62 rokov, 
držiteľ preukazu fyzickej osoby 
s  ŤZP alebo s ŤZP so sprie-
vodcom), ktorému vznikol k 1. 
januáru 2015 nárok na zníže-
nie dane z nehnuteľností podľa 
platného všeobecne záväzného 
nariadenia, si uplatní tento ná-
rok v priznaní k dani z nehnu-
teľností najneskôr v  lehote 
na podanie priznania na rok 
2015, t.j. do 2. februára 2015. 
Ak si daňovník nárok na zní-
ženie dane v  uvedenej lehote 
neuplatní, nárok na príslušné 
zdaňovacie obdobie mu zani-
ká. V uvedenej lehote daňovník, 
okrem fyzickej osoby staršej ako 
62 rokov,  predloží aj doklady 

preukazujúce nárok na zníženie 
dane. Daňovníkovi, ktorému 
správca dane poskytol zníženie 
dane v  predchádzajúcom zda-
ňovacom období a  nenastali 
u neho zmeny, ktoré majú vplyv 
na zánik nároku na zníženie 
dane, správca dane automaticky 
zníži daň v rozhodnutí. 

Výška sadzieb dane z nehnu-
teľností sa oproti roku 2014 ne-
zmenila.

Miestny poplatok
za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady

Miestny poplatok za komunál-
ne odpady a  drobné stavebné 
odpady na rok 2015 bude vy-
rubený rozhodnutím. Sadzba 
poplatku u fyzických osôb ako aj 
u  právnických osôb a  podnika-
teľov sa oproti roku 2014 nezme-
nila. Poplatok u  fyzických osôb 
do 20 € bude splatný jednorazo-
vo a nad sumu 20 € bude splatný 
v  dvoch splátkach. U  právnic-
kých osôb a  podnikateľov bude 
poplatok do výšky 330 € splat-
ný jednorazovo, nad uvedenú 
sumu bude poplatok splatný 
v dvoch splátkach.  (pmp)

Talenty pod Tatrami
V sobotu večer patrilo pó-

dium v divadelnej sále Domu 
kultúry v Poprade galashow 
Tatras Talent Cup (TTC).

Tento medzinárodný festival 
je súťažou tvorby detí a mláde-
že vo veku od 6 do 26 rokov. Je 
finálnym festivalom z niekoľ-
kých, ktoré boli realizované na 
Slovensku v projekte Konfigurá-
cia Talent. Víťazi zlatých miest z 
festivalov Spiš, Viva a Top Talent 
Festival bojovali o titul laureáta 
veľkej ceny Grand Prix súťaže 
TTC. Ocenenia im odovzdali na 
popradskom galavečere. Laureá-
tom v kategórii divadlo sa stalo 
Divadlo Alkana z Muzikálového 

konzervatória Alkana z Bratisla-
vy (na foto vpravo). V kategórii 
tanec sa laureátom stal Detský 
a mládežnícky folklórny súbor 
Jánošíček Svit (na foto vľavo), v 
kategórii hudba Daniel Antolík 
zo SZUŠ V. Urbana Košice a v ka-
tegórii spev Adriana Habrdová zo 
ZUŠ Trenčianske Teplice. Grand 
Prix si ako zahraničný zástupca 
odniesol scénicko-choreografic-
ký kolektív Pelikán z ukrajinskej 
Odesy  (na foto uprostred). Oce-
nenie zahraničných hostí pote-
šilo, lebo na Slovensku mohli 
prísť nielen reprezentovať svoje 
umenie, ale spoznať i krásy náš-
ho regiónu.  (mar)

Od októbra minulého roku trvá v Podtatranskom múzeu v Poprade 
výstava Everest. Je spomienkovým podujatím na vlaňajšie 30. výročie 
prvého výstupu Slovákov na Mount Everest a 80. výročie narodenia 
Jozefa Psotku. Minulú stredu sa k výstave uskutočnilo sprievodné podu-
jatie. Spevák kapely Slobodná Európa Whisky (Miloslav Láber) roz-
prával o svojich cestách po Nepále, ktoré účastníkom priblížil vo svo-
jom cestovateľskom kine.         FOTO - Podtatranské múzeum
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Okrsky pre referendum 2015 v meste Poprad
Pre referendum, ktoré sa uskutoční v sobotu 
7. februára 2015  utvorilo mesto Poprad  refe-
rendové okrsky a  miestnosti takto:

Okrsok č. 1 - MsÚ Poprad, Nábrežie Jána Pav-
la II. 3
Ulice: bez ulice, 1. mája, Alžbetina, Bernolákova, 
Brežný riadok, Dominika Tatarku, Drevárska, 
Huszova, Hviezdoslavova, Jiřího Wolkera, Kar-
patská, Kvetná, Mlynská, Mnoheľova, Murgašo-
va, Nábrežie Jána Pavla II., Popradské nábrežie, 
Sadová, Sládkovičova, Staré ihrisko, Štefánikova 
63-70, Tatranská, Vajanského, Záhradnícka.

Okrsok č. 2 - ZŠ s MŠ Francisciho (bývala ZŠ 
Marxova), Francisciho 21
Ulice: Levočská 2, 4, 6, 8, 10, Námestie sv. Egí-
dia, Okružná, Popradskej brigády, Štefánikova 
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10A, 10B, 11, 12, 23, 25, 26, 
27, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 39, 39A, 40, 41, 43, 45, 
Zdravotnícka.

Okrsok č. 3 - Univerzita Mateja Bela (bývala 
ZŠ Francisciho II.), Francisciho 8
Ulice: Banícka, Francisciho, Joliota Curie, Le-
vočská 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26A, 
27, 28, 30, 32, 34, 35, 40, 42, 44, 46, 48, 55, 56, 
Rovná, Tatranské námestie.

Okrsok č. 4 - ZŠ s MŠ Komenského, Komen-
ského 15
Ulice: Hraničná 26, Komenského 8, 12, 14, 17, 20, 
Partizánska 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 59, 61, 
63, 65, 67, 69, 71, 73, 77, 78, 79, 81, Traktorová.

Okrsok č. 5 - ZŠ s MŠ Komenského, Komen-
ského 15
Ulice: Hraničná 1, 3, 4, 8, 10, 17, 23, Komenské-
ho 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, Partizánska súp. č. 3542, 
1, 19, 22, 26, 80, 85, 88, 89, Podtatranská 2, 19, 
21, 23, Slovenského odboja, Štúrova 11, 13 -17, 
9 ,21 ,23 ,25 ,27 ,29.

Okrsok č. 6 - ZŠ s MŠ Komenského, Komen-
ského 15
Ulice: 29.augusta, Jazzová, Partizánska 4, 6, 8, 
10, 12, 14, 18, 30, Podtatranská 6, 9-18, Štúrova 
1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12.

Okrsok č. 7 - ZŠ s MŠ Dostojevského, Dosto-
jevského 25
Ulice: Ludvíka Svobodu 66, 68, 70, Tomášikova 
3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 33.

Okrsok č. 8 - ZŠ s MŠ Dostojevského, Dosto-
jevského 25
Ulice: Dostojevského, Ul.mládeže 30, 32, Ústec-
ko - Orlická 24, 25, 26.

Okrsok č. 9 - ZŠ s MŠ Dostojevského, Dosto-
jevského 25
Ulice: Ludvíka Svobodu 38, 40, 42, 44, 46, 48, 
50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, Tomášikova 32, 35, 
37, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 57, 59, 61, 63, 65, 
67, 69, 71.

Okrsok č. 10 - Spojená škola Dominika Tatar-
ku (ZŠ Ul.mládeže), Ul.mládeže 7
Ulice: Bajkalská 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, Kopeč-

ná, Pavlovova, Slnečná, Ústecko-Orlická 1-20. 

Okrsok č. 11 - Spojená škola Dominika Tatar-
ku (ZŠ Ul.mládeže), Ul.mládeže 7
Ulice: Bajkalská 3,7, Ludvíka Svobodu 2, 4, 6, 8, 
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, Ul. mládeže 
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 
28, 34, 35. 

Okrsok č. 12 - ZŠ s MŠ Tajovského, Tajovské-
ho 17
Ulice: Šrobárova 4-19, 21-25, 27-36, 38, 42, 44, 
46, 48, 50. 

Okrsok č. 13 - ZŠ s MŠ Tajovského, Tajovské-
ho 17
Ulice: Ludvíka Svobodu 39, 41, 43, 45, 47, 49, 
51, 53, 55 ,57, Šrobárova 39, 40, 41, 43, 45, 47, 
49, 51, 53, Tajovského.

Okrsok č. 14 - ZŠ s MŠ Tajovského, Tajovské-
ho 17
Ulice: Ludvíka Svobodu 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 
23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, Rázusova, Svätoplu-
kova 2-9, 11, 13.

Okrsok č. 15 - ZŠ s  MŠ Dostojevského, 
Dostojevského 25
Ulice: Ludvíka Svobodu 1, 1A, 61, 63, 70A, 72, 
74, 76, 78, 79, 80, 83, 85, 87, 89, 91,93, 95, Moy-
zesova, Svätoplukova 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29,  
31, 33, 35, 37.

Okrsok č. 16 - ZŠ s MŠ Jarná, Jarná 13
Ulice: Jarná, Jesenná, MPČĽ.

Okrsok č. 17 - ZŠ s MŠ Jarná, Jarná 13
Ulice: Uherova, Záborského.

Okrsok č. 18 - ZŠ s MŠ Jarná, Jarná 13
Ulice: Dlhé hony, Novomeského, Suchoňova 
25,27,29,31, Tolstého, Zimná.

Okrsok č. 19 - Spojená škola Letná, Letná 34
Ulice: Podjavorinskej, Suchoňova 3, 5, 9, 11, 13, 
15, 17, 19, 21, 23, Šoltésovej.

Okrsok č. 20 - Spojená škola Letná, Letná 34
Ulice: Letná, Rastislavova.

Okrsok č. 21 - Kino Máj, Veľká - Scherfelova 15
Ulice: Cintorínska, Dolný rad, Družstev-
ná, Horská, Jarmočná, Kmeťova, Kollárova, 
Krompecherova, Kuzmányho, Lesná, Lipová, 
Liptovská, Na letisko, Nešporova, Oravská 46, 

Papierenská, Poľná, Scherfelova, Stavbárska, 
Šafárikova, Velické námestie, Vodárenská.

Okrsok č. 22 - ZŠ s MŠ Fraňa Kráľa, Fraňa 
Kráľa 4
Ulice: Amurská, Donská, Farbiarska, Fraňa 
Kráľa, Gemerská, Hurbanova, J.Tranovského, 
Jabloňová, Jahodná, Jókaiho, Krátka, Kysucká, 
Lomnická, Lúčna, Magurská, Mierová, Nová, 
Odbojárska, Oravská 3-8, 10-24, 26, 27, 27A, 
29, 29A, 31, 35, 38, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 49, 
Slovenského národného povstania, Spišská, 
Šarišská, Široká, Tekovská, Teplická, Zemplín-
ska, Železničná.

Okrsok č. 23 - ZŠ s MŠ Vagonárska, Vagonár-
ska 4
Ulice: Boženy Němcovej, Brokoffova, Budo-
vateľská, Bulharská, Buzulucká, Gattingerova, 
Gerlachovská, Grebova, Grossova, Harmin-
cova, Hitschova, Chalúpkova, Jesenského, 
Kežmarská, Košická, Kukučínova súp. č. 4239, 
Levočská 55, 58, Majunkeho, Malinovského, 
Matejovská, Nemocničná, Orlická, Paláriko-
va, Pod bránou, Prešovská, Rainerova, Riečna, 
Schmoerova, Skladová 13, Slavkovská, Slobody, 
Sobotské námestie, Sokolovská, Športová, Tová-
renská, Uralská, Vagonárska, Velická cesta.

Okrsok č. 24 - Pracovisko MsÚ Stráže, Stráž-
ske námestie 19
Ulice: Františka Hečku, Hodžova, Kukučínova 
1, 2, 3, 5, 7, 8, 21, 23, 25, 28-33, 35, 36, 38, Petra 
Jilemnického, Skladová 1, 3, 5, 7, 9, 11, Strážske 
námestie, Škultétyho, Štefánska, Švermova.

Okrsok č. 25 - administratívna budova, Kvet-
nica 4
Ulice: Dubová, Jedľová, Kvetnica.

Okrsok č. 26 - Pracovisko MsÚ Matejovce, 
Matejovské námestie 22
Ulice: Allendeho, Bezručova, Bottova, Gorké-
ho, Hlavná, Janka Kráľa, Koperníkova, Lidická, 
Matejovské námestie, Nad tehelňou, Nerudova, 
Puškinova, Smetanova, Staničná, Tehelňa, To-
várenská štvrť, Ulica svätého Mateja, Úzka.

V referende budú oprávnení občania rozhodo-
vať o otázkach:
1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo 
nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväz-
ku medzi jedným mužom a jednou ženou?
2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám 
osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené 
osvojenie (adopcia) detí a ich následná výcho-
va?
3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať 
účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho 
správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti 
samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?
Oprávnený občan hlasuje osobne, zastúpenie 
nie je prípustné.
Na hlasovacom lístku v príslušnom rámčeku 
značkou „x“ vyznačí, že na otázku odpovedá 
„áno“ alebo, že na otázku odpovedá „nie“. 
Referendum bude platné vtedy, ak sa na ňom 
zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých opráv-
nených občanov a ak bolo rozhodnutie prijaté 
nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda.

Prvé zasadnutie okrskových komisií pre refe-
rendum sa uskutočnilo v utorok minulý týždeň. 
Sľub v Poprade zložilo 182 členov týchto ko-
misií  pred viceprimátorom Igorom Wzošom.
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SpoločenSká kronika

poVeDali SláVni

naVŽDY SMe Sa roZlÚčili

Jediné, čo je horšie, ako keď sa o človeku hovorí, je to, keď sa o ňom vô-
bec nehovorí.               O. Wilde

V piatok 16. januára 2015
vo Veľkej s

V piatok 16. januára 2015
vo Veľkej s

V piatok 16. januára 2015
v Novom Smokovci so

V sobotu 17. januára 2015
vo Veľkej s

V sobotu 17. januára 2015
vo Veľkej s

V pondelok 19. januára 2015
v Hozelci s

V utorok 20. januára 2015
vo Veľkej s

V utorok 20. januára 2015
vo Veľkej s

Viktorom Ilavským,
76-ročným

Richardom Balogom,
45-ročným

Zuzanou Turčanovou,
65-ročnou

Ing. Jaroslavom Pončíkom,
78-ročným

Danielou Kovalčíkovou,
55-ročnou

Jánom Kurucom,
94-ročným

Jurajom Surikom,
76-ročným

Tiborom Kredatusom,
79-ročným

BlaHoŽeláMe k MenináM
Dnes 21. januára má meniny Vincent, zajtra 22.januára - Zora, 
v piatok 23. januára - Miloš, v sobotu 24. januára - Timotej, v nede-
ľu 25. januára - Gejza, v pondelok 26. januára - Tamara, a v utorok 
27. januára - Bohuš.

HoroSkop oD StreDY Do StreDY
Tento týždeň 
využite na 

zábavu a ak môžete, vyberte sa na 
ples. Prospeje vám kontakt s nový-
mi ľuďmi.

Porozmýšľajte 
nad novými 

aktivitami, ktoré vám budú dlho-
dobo prinášať zisk.

Uvažujte nad 
z m e n a m i , 

ktoré sa odohrávajú vo vašom okolí 
a dajte na radu niekoho z tesnej blíz-
kosti, aj keď sa vám nemusí páčiť.

Nejaká záleži-
tosť sa dá do 

pohybu, ale bude to dobre. Získate 
v niečom veľkú istotu.

Veľmi pekný 
týždeň bude 

priať najmä láske a flirtom. Priaz-
nivý bude aj pre dlhodobé vzťahy.

Buďte oboz-
retní pri vý-

davkoch a vybavovaní na úradoch. 
Skontrolujte si všetky svoje účty.

Môžu sa obja-
viť zdravotné 

problémy, ktoré ste dlhodobo zanedba-
li. Starajte sa viac o svoje zdravie.

Zvážte si, či 
vám stojí za 

to neústupne na niečom trvať. Mô-
žete si len poškodiť. Kompromis 
môže byť pre vás dobrý.

Budete preží-
vať radostné 

obdobie, čo sa prejaví aj na vašej 
nálade v práci alebo škole.

Nezaoberajte 
sa malicher-

nosťami a nedajte si pokaziť príjem-
ný týždeň zbytočnými klebetami.

Budete mať 
veľa príle-

žitostí na stretnutia s priateľmi a 
nadväzovanie nových kontaktov.

Ocitnete sa v 
centre diania, 

hoci momentálne túžite po pokoji. 
Teraz je však rozhodujúce obdobie 
pre zmeny.

program kina CineMaX poprad

Babovřesky 3 - o  13.30 hod. 
(hrá sa len cez víkend), o 15.50 
hod., o 18.10 hod. a o 20.30 hod., 
Detské kino - Snehová kráľov-
ná 2D - o 13.50 hod. (hrá sa len 
cez víkend), hacker - o  15.40 
hod., Sex v  Paríži - o  18.30 

Od 22. januára do 28. januára
hod., E.A. Poe: Archa bláznov 
- o  21. hod. (nehrá sa 27.1.), 
ARTMAX FILMY - MAMI! 
- o  21. hod. (hrá sa len 27.1.), 
Veľká Šestka 3D - o  13.40 
hod. (hrá sa len cez víkend) 
a  o  16. hod., hodinový man-
žel - o  18.20 hod., 96 hodín: 
Zúčtovanie - o 20.40 hod. Viac 
na www.cine-max.sk     (ppš)

poHotoVoSť V lekárňaCH
Dnes 21. januára - Lekáreň 

Nemocnice Poprad, zajtra 22. ja-
nuára - Dr. Max - OC Max, v 
piatok 23. januára - Zlatý had, 
v sobotu 24. januára - Diecéz-
na lekáreň sv. Lukáša, v nedeľu 
25. januára - Adus, v pondelok 
26. januára - Sunpharma Tesco, 
v utorok 27. januára - Primula.

Lekáreň Nemocnice Poprad: 
Banícka 28, Dr. Max - OC Max: 
Dlhé hony 1, Zlatý had: Novo-

meského 3918, č. t. 773 10 26, Die-
cézna lekáreň sv. Lukáša: Alžbe-

tina 32, č. t. 772 23 07, Adus: 
Mnoheľova 2, č. t. 428 31 34, 
Sunpharma Tesco: Teplická 
cesta 3, Primula: Dostojevské-

ho 12, č. t. 773 13 95.  
Lekárne s  pohotovostnou 

službou sú otvorené od pon-
delka do piatka od 18. do 
22. hod., počas sobôt, nedieľ 
a  sviatkov od 8. do 22. hod.

naVŽDY Sa roZlÚčiMe
V stredu 21. januára 2015
o 13. hod. vo Veľkej s

Tiborom Glatzom,
49-ročným

Sobota 24.  január / 18. hod.
Dom kultúry  Poprad - koncertná sála ZUŠ 
COUNTRY  SALÓN KENTUCKY
Country tancovačka s hudobnou skupinou POUTNICI, s taneč-
nou skupinou SMOKIE MOUNTAINS DANCERS a výborná 
nálada. To všetko čaká publikum na 19. narodeninách tanečnej 
skupiny Kentucky z Popradu. Vstupné: 5 € 

Nedeľa 25. január / 10. hod.
divadelná sála Domu kultúry v Poprade
DUBKÁČIK A BUDKÁČIK
Divadlo Maska - Zvolen
Rozprávka s nezabudnuteľnými prasiatkami Dubkáčikom a Bud-
káčikom a s naším známym gašparkom.Vstupné: 1,50 €

Utorok 27. január / 8. a 10. hod.
divadelná sála Domu kultúry v Poprade
PETER A LUCIA
Stredná zdravotnícka škola v Poprade a mesto Poprad pozývajú 
všetkých na hudobno-dramatický program pri príležitosti 100. 
výročia vypuknutia 1. svetovej vojny. Réžia: Tatiana Husárová. 
Vstupné: 2 €

Streda 28. január / 9. hod.
Podtatranská knižnica, Poprad-Západ
ŠALIANSKY MAŤKO
22. ročník súťaže Šaliansky Maťko J. C. Hronského v prednese 
slovenskej povesti pre žiakov 2. - 7. ročníka ZŠ a žiakov reálnych 
gymnázií. Bližšie informácie: 0910 590 323

Január/ foyer Domu kultúry Poprad
ZIMA ČARUJE
Poézia zimy v obrázkoch žiakov výtvarného odboru ZUŠ na Šte-
fánikovej ul. v Poprade.
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popraD

Primátor mesta Poprad podľa § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej  
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších predpisov 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  Spojenej školy, 
Letná ulica 3453/34, Poprad.

Kvalifikačné predpoklady:
odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh školy podľa záko-
na č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., kto-
rou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné 
požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov 
a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
absolvovanie prvej atestácie (I. kvalifikačnej skúšky alebo jej ná-
hradnej formy),
najmenej päť rokov pedagogickej činnosti.

Iné požiadavky:
ovládanie štátneho jazyka,
znalosť príslušnej legislatívy,
práca s PC,
iné vzdelanie s umeleckým zameraním,
bezúhonnosť,
osobnostné a morálne predpoklady pre výkon riadiacej funkcie,
riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť.

Požadované doklady k prihláške do výberového konania:
prihláška do výberového konania,
štruktúrovaný  profesijný životopis,
overené  kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov,
* kópiu dokladu o absolvovaní umeleckého vzdelania,
potvrdenie o pedagogickej činnosti,
písomné referencie z predchádzajúcej praxe,
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
písomný  návrh koncepcie rozvoja  školy,
preukázanie zdravotnej spôsobilosti,
čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v pred-
ložených dokladoch, 
súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberové-
ho konania podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Uzávierka prihlášok: 6. február 2015.
Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo na pečiatke 
podateľne MsÚ Poprad.

Prihlášky s označením „Výberové konanie + názov školy“
posielajte na adresu: 
Mestský úrad Poprad

oddelenie 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.

preDaj

rôZne
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• Predám drevený obklad - 3 €, 
zrubový profil, hranoly, aj dláž-
kovicu na podlahy. Inf.: č. t. 
0908 234 866.  2/15-P• Predám posteľ 140 x 200, tma-
vé drevo, kvalitný matrac, cena 
100 €, nová stála 250 €. Inf.: č. 
t.0908 254 433.  5/15-P

• NEMČINA do zahraničia. 
Jazyková škola SONNENSCHE-
IN ponúka darčekové pouka-
zy na januárový kurz nemčiny 
pre opatrovateľky, kuchárov, 
čašníkov, šoférov, chyžné, ma-
turantov. Tel. 0944 450  381, 
Inf.: www.nemcina-poprad-sk.
webnode.sk  1/15-R

• Restart Burger vo  Veľ-
kej prijme do zamestna-
nia čašníka/-čku. Inf.: č. t. 
0948 486 333.  2/15-R• Dáme do prenájmu kan-
celárske priestory na Ul. hra-

ničnej v  Poprade. Inf.č.t.: 
0903 905 070.  4/15-R• Spol. RIVESTA, s.r.o. prij-
me väčší počet brigádnikov 
na sezónne práce v  poľnohos-
podárstve. Začíname na jar 
prácami v  chmeľnici. Inf.: č. t. 
0908 081 182.  5/15-R• Dám do prenájmu na dob-
rom mieste skladové alebo pre-
dajné priestory vo Veľkej. Inf.: č. 
t. 0944 132 234.  6/15-R• Súrne hľadám podnájom 
1-izb. nezariadeného bytu 
v Poprade alebo okolí. Inf.: č. t. 
0918 315 037.  7/15-P• Doučujem matematiku žia-
kov základných škôl. Inf.: č. t. 
0905 539 628.  8/15-R• Centrum sociálnych služieb 
v  Poprade prijme do pracovné-
ho pomeru pracovníka na pozí-
ciu sestra. Požadované vzdelanie: 
úplne stredné s  maturitou alebo 
I. st. VŠ. Žiadosti so životopisom 
posielajte na adresu: Centrum 
sociálnych služieb v  Poprade, 
Komenského 3454/12, 058 01 
Poprad alebo e-mailom: pam@
css.poprad.sk. Telefónne číslo: 
052/28 58 809.  9/15-R

25. januára o 18. hod. - Detvianská huta   
J.G. Tajovský - Ženský zákon          Vstupné 5 €

1.februára o 18. hod. -  Záhorácke divadlo Senica   
Aristofanes - Lýsistrata              Vstupné 5 €

8. februára o 18. hod. - Divadlo Actores Rožňava   
A.hitchcock...  39 stupňov            Vstupné 5 €

15.februára o 18. hod. - Divadlo A. Duchnoviča Prešov   
V. Savič - Počuješ mama...            Vstupné 7 €
22. februára o 18. hod. - Commedia Poprad 
F. Švantner - Malka                    Vstupné 4 €

1. marca o 18. hod. - Celkom Malé divadlo Starý Tekov    
I. Villkqist - helverova noc           Vstupné 5 €

8. marca o 18. hod. - Commedia Poprad   
M. Nikolič - Kováči                   Vstupné 4 €
15. marca o 18. hod. - Commedia Poprad   

V. Pankovčín - Pastier                 Vstupné 4 €
22. marca o 18. hod. - Commedia Poprad   

Dušek, Lipták... - Zabíjačka              Vstupné 4 €
CELOSLOVENSKÁ PREMIÉRA !

11. a 12. apríla o 18. hod. - Commedia Poprad  
Zápisky dôstojníka Červenej armády     Vstupné 6 €

Informácie a predpredaj vstupeniek:
Vlado Benko - tel. 0903 825 050, predajňa Tescoma Poprad - tel. 0904 658 812

DIVADELNÉ FAŠIANGY 2014
divadelná sála v Poprade - Spišskej Sobote

PP-7

STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA V POPRADE
O R G A N I Z U J E

PLES ABSOLVENTOV, RODIČOV A PRIATEĽOV SZŠ

31. januára 2015 o 18. hod.
v hoteli Satel

(v cene je zahrnutý prípitok, večera, káva, zákusok, minerálka, hudba, tombola)
Rezervácia lístkov do 18. januára 2015 na skola@szspp.sk.

Predpredaj lístkov na sekretariáte SZŠ v Poprade, tel.: 052/772 27 04, 
bližšie informácie - Ľuboslava Lopuchová, tel.: 0948 524 488.

Vstupné - 30 €/osoba

PP-8
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Program
univerziády

krátko zo športu

BK Citybowling Poprad na Majstrovstvách SR
Prvé bowlingové majstrovské 

tituly v sezóne 2014/2015 sa ten-
to víkend rozdeľovali v  Prešove 
na Majstrovstvách SR dvojíc. Po-
čas šiestich kvalifikačných rúnd 
sa do súťaže zapojilo 35 dvojíc 
v kategórii mužov, 10 v kategórii 
žien a 21 v kategórii mix.

Z tretieho miesta základnej čas-
ti mužov postupovala Popradská 
dvojica Igor Lendácky/František 
Kuziel s  výsledkom 2499. Do 
druhého kola postupovali víťazi 
K.O. súbojov. Popradčania zdo-
lali dvojicu Černý/Šramko v po-
mere 370:339. Napokon obsadili 
konečné tretie miesto, keď v  zá-
verečnom štvrtom kole porazili  
dvojicu z Košíc Juraj Vinca a Ma-
túš Gožo v pomere 391:382.

V  kategórii žien postupovala 
z prvého miesta popradsko - zvo-
lenská dvojica Baluchová/Karlí-

ková výkonom 2242 a z druhého 
miesta popradská dvojica Blaže-
ková/Koseková výkonom 2103. 
Tieto dvojice si zahrali o titul 
v  záverečných hrách. Majsterka-
mi SR sa stali Kristína Koseková 
a Michaela Blažeková, keď zdolali 
Alenu Baluchovú a Janu Karlíko-
vú v pomere 411:340.

V  kategórii mix  sa zaregis-
trovalo celkovo 21 zmiešaných 
dvojíc. Finálová časť sa odohrala 
v  troch kolách, pričom do prvé-
ho postupovalo osem s  najlep-
šími výsledkami zo základnej 
časti súťaže. V  samotnom závere 
sa najvyššie vyšplhala dvojica z 
Popradu Ján Petras a Kristína Ko-
seková, ktorá zdolala manželskú 
dvojicu hráčov zo Zvolena Jozef 
Karlík a Jana Karlíková v pomere 
396:340 a získala tak posledný ti-
tul majstra SR.  (ile)

Odštartoval projekt Tatry v pohybe
Tatranská Lesná sa stala počas víkendovej 

soboty hlavným centrom 3. kola Zimnej be-
žeckej série. Absolútne najrýchlejší čas do-
siahol Štefan Sumerling zo Spišskej Novej 
Vsi, ktorý zaznamenal už druhé prvenstvo v 
rámci tohto ročníka Zimnej bežeckej série. 
Medzi ženami suverénne dominovala naša 
úspešná duatlonová reprezentantka 
Petra Fašungová.

Víťazmi nordic walkingu sa stali Juraj 
Sedlačko a Iveta Behúňová. Celkovo bolo 
rozdelených 23 medailí v rôznych vekových 
kategóriách.

Prvý zimný tatranský beh v roku 2015 
zároveň odštartoval projekt Tatry v pohy-
be, ktorý pripravilo Združenie cestovného 
ruchu Vysoké Tatry v spolupráci s tatran-
skými športovými klubmi a organizáciami. 
Projekt ponúkne v tomto roku viacero zau-
jímavých športových podujatí a aktivít pre 
širokú verejnosť. Na svoje si príde hlavne 

neustále rastúca skupina bežeckých nadšencov, 
pre ktorých sa pripravuje okrem rôznych prete-
kov aj označenie viac ako 100 km bežeckých trás 
v tatranskom regióne.

Ďalším podujatím projektu Tatry v pohybe 
bude 4. kolo Zimnej bežeckej série, ktoré sa usku-
toční 14. februára v Starej Lesnej.  (ppp)

• FUTBALISTI FK Poprad 
odštartovali sériu prípravných 
zápasov pred jarnou časťou 
DOXXbet ligy v sobotu v Spiš-
skej Belej súbojom proti Svitu. 
Zvíťazili 2:0 po góloch Lukáša 
Kubusa a  Dominika Oreniča. 
V utorok 20. januára nastúpili 
opäť v Spišskej Belej proti Par-
tizánu Bardejov, zápas sa skon-
čil po uzávierke vydania novín 
Poprad. V  sobotu 24. januára 
by mali cestovať do Spišskej 
Novej Vsi.• hOKEJISTKY ŽHK Po-
prad zvíťazili v  15. kole 1. 
ligy doma nad Petržalkou 
jednoznačne 10:0 a  naďalej 
kraľujú tabuľke. V nedeľu 25. 
januára pocestujú na zápas 

16. kola proti ŽHK 2000 - Ša-
rišanka Prešov so začiatkom 
o 14. hod.• DRUŽSTVO žien BAM 
Poprad odohralo víkendové 
dvojkolo 1. basketbalovej ligy 
na pôde Košíc. V  sobotu pre-
hralo s lídrom skupiny Východ 
- družstvom TYDAM UPJŠ 
Košice 48:73, no v  nedeľu už 
dokázali zdolať ŠŠK Union 
Press Košice 72:54.• BASKETBALISTI BK Iskra 
Svit sa konečne dočkali a  bo-
dovali v  rámci Eurovia SBL. 
V  Iskra Aréne už aj s  novými 
posilami rozdrvili v  sobotu 
Levických Patriotov pomerom 

101:66. V  stredu 21. januára 
nastúpia opäť doma a to o 18. 
hod. proti Interu Bratislava 
a v sobotu 24. januára privítajú 
takisto o 18. hod. Karlovku.• KADETI VK Junior 2012 
Poprad odohrajú v  sobotu 24. 
januára od 10. hodiny domáci 
duel volejbalovej ligy kadetov 
v skupine Východ v telocvični 
SSOŠ vo Veľkej proti ŠK Che-
mes Humenné.• PRI príležitosti 10. naro-
denín organizuje Snowpark 
Lučivná v  sobotu 24. januára 
Verejné preteky v  obrovskom 
slalome pre deti predškolské-
ho a školského roku. Podujatie 

začína o  9. hod. registráciou 
pretekárov.• NOMINÁCIE na oce-
nenie športovec PSK za rok 
2014 v  kategórii Internetové 
hlasovanie sú uverejnené na 
webovom sídle PSK, kde je 
zoznam športovcov i  kolek-
tívov s  možnosťou priameho 
hlasovania. Z  nášho regiónu 
v  menoslove nechýba Martin 
Bajčičák, Patrícia Gánovská, 
Jana Gantnerová, Pavol Garaj, 
Peter Hámor, Arne Kroták, 
Jozef Ninis, Jana Purdjaková, 
Tomáš Sýkora, Adam Žampa, 
hokejistky i  hokejisti HK Po-
prad, basketbalisti BK Iskra 
Svit, či jazdecký klub Gala-
xia Poprad.  (ppv)

Otvárací ceremoniál 27. Sve-
tovej zimnej univerziády na 
Štrbskom Plese je naplánovaný 
na sobotu 24. januára o 18. hod. 
Športové zápolenie odštartuje 
v  nedeľu 25. januára bežecký-
mi disciplínami o  10. hod., fi-
nále je na programe o 12. hod. 
V pondelok 26. januára štartuje 
kvalifikácia zmiešaných druž-
stiev v šprinte o 10. hod., finále 
bude o 12. hod. O 10. hod. za-
čína aj súťaž v  severskej kom-
binácii skokmi na mostíku HS 
100. Bežecká časť disciplíny sa 
uskutoční o  15. hod. V  utorok 
27. januára odštartujú skokani 
svoj program na mostíku HS 
100 o 14. hod.  (ppv)

Víťazky v kategórii žien.        FOTO - archív BK CityBowling
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1. Košice 44 24 5 6 9 116:89 88

2. B. Bystrica 44 24 5 5 10 153:113 87

3. Nitra 44 23 6 5 10 160:112 86

4. Poprad 44 23 6 1 14 140:95 82

5. Zvolen 44 23 3 5 13 145:130 80

6. Trenčín 44 17 9 3 15 105:86 72

7. Martin 44 12 6 8 18 107:125 56

8. Piešťany 44 11 4 6 23 120:163 47

9. Žilina 44 12 2 4 26 106:135 44

10. Skalica 44 11 1 6 26 110:175 41

 SR 20 20 1 2 0 17 29:68 7

Tabuľka Tipsport Extraligy

Kamzíci skúšajú brankára
hokejisti hK 

Poprad odohrali 
počas víkendu dva 
zápasy Tipsport 

Extraligy. V  piatok zvíťazili 
v  Martine a  v  nedeľu sa na-
trápili doma s  Piešťanmi. 
V oboch prípadoch bol Poprad-
čanom k dispozícii už aj český 
brankár Filip Landsman, do 
hry zasiahol iba proti havra-
nom.

Filip je synom Stanislava 
Landsmanna, ktorý v  Poprade 
odchytal jednu sezónu ešte kon-
com osemdesiatych rokov. Pod 
Tatry prišiel na skúšku zo Žiliny. 
V  Martine sedel po celý čas na 
lavičke, proti Piešťanom ho už 
tréner Milan Jančuška skúšal od 
začiatku v bráne. Po dvoch inka-
sovaných góloch v prvej tretine 
však od tej druhej opäť naskočil 
do hry Matúš Kostúr. „Potrebu-
jem na sebe poriadne zapracovať, 

aby som tu mohol ostať. Otec mal 
na Poprad dobré spomienky, ve-
rím, že ich budem mať aj ja,“ po-
vedal 24-ročný rodák z Pardubíc 
Filip Landsman.

Výsledky: 41. kolo v  piatok 
16. januára MhC Martin - 

hK Poprad 1:3 (1:1, 0:0, 0:2), 
góly Popradu: 7. Peter Boltun 
(R. Rapáč, D. Brejčák), 43. 
Richard Rapáč (P. Boltun, L. 
Hvila), 44. Arne Kroták (M. 
Paločko, J. Makovský).

42. kolo v nedeľu 18. januára 
hK Poprad - ŠhK 37 Piešťany 
4:3pp (0:2, 1:0, 2:1 - 1:0), góly 
Popradu: 22. Samuel Takáč (tr. 
str.), 44. Tomáš Sýkora (R. Su-

chý, Ľ. Bartečko), 44. Štefan Fa-
bian (A. Kroták, S. Takáč), 63. 
Radoslav Suchý (J. Kasík).

Program: 43. kolo v  piatok 
23. januára o  17.30 hod. hC 
Košice - hK Poprad, 44. kolo 
v nedeľu 25. januára o 17. hod. 
hK Poprad - hC ´05 Banská 
Bystrica, 45. kolo v utorok 27. 
januára o 18. hod. hK 36 Skali-
ca - hK Poprad.  (mav)

www.noviny-poprad.sk

Futsalisti vyhrali
V sobotu 17. januára privítali futsalisti FC K_

Corp Poprad v Aréne Poprad v rámci 10. kola 
2. Open ligy Prievidzu. Zápas sa niesol v  ner-
vóznom duchu a  domácim sa príliš nedarilo. 
Museli otáčať výsledok, ale napokon sa tešili 
z víťazstva.

„Tak slabý zápas sme už dávno neodohrali. Hráči 
boli veľmi vyťažení, pretože pred zápasom odohrali 
futbalový zápas v Spišskej Belej. Neboli sme lepší, 
ale šťastnejší. Družstvo Prievidze si nezaslúžilo 
prehrať,“ hodnotil duel tréner FC K_Corp Poprad 
Tomáš Sabo. 

Výsledok: 10. kolo v  sobotu 17. januára FC 
K_Corp Poprad - FSC Prievidza 3:1 (1:1), góly 
Popradu: 3. Milan Barabas, 25. Marek Badzík, 39. 
Milan Barabas.

Program: 11.  kolo v sobotu 24. januára o 20. 
hod. FC K_Corp Poprad - KSF DOXX Žili-
na.     (mav)

Svalnatá elita v Poprade

Mesto Poprad sa stalo tretíkrát  miestom vy-
hlasovania najúspešnejších športovcov Sloven-
skej asociácie kulturistiky, fitness a  silového 
trojboja. V sobotu 17. januára sa vo veľkej zasa-
dačke MsÚ stretlo 15 vyvolených, ktorým sa mi-
nulý rok mimoriadne darilo vo svojich disciplí-
nach a kategóriách. Podujatie sprevádzal bohatý 
sprievodný program.

„Tak ako v minulých rokoch aj v roku 2014 sa mô-
žeme pochváliť vynikajúcimi výsledkami, ktoré robia 
v zahraničí dobré meno Slovensku. Boli to tituly maj-
strov sveta, či Európy, ktoré dokazujú, že Slovensko patrí medzi svetové veľmoci v kultu-
ristike a fitness,“ uviedol vo svojom príhovore prezident SAKFST Milan Čížek.

Medzi ocenenými nechýbal napríklad rodák spod Tatier - silový trojbojár Peter 
Ovšonka, momentálne súťažiaci za Bardejov. Medzi jeho najvýraznejšie úspechy patrí 
7. miesto z ME v Sofii a 10 miesto z MS v Denveri. „Zmenil som váhovú kategóriu, kde 
sa zvýšil počet pretekárov a sú tam aj lepšie výkony. Verím, že čoskoro prekonám v súčte 
1000 kg, chýba mi 40 kg,“ povedal.

Čerešničkou na torte bolo už tradične dekorovanie Popradčanky Jany Purdjakovej (na foto 
dole), ktorá je vo svete kulturistiky už považovaná za žijúcu legendu. Darilo sa jej aj v roku 
2014. „Sezóna bola náročnejšia, pretože som prechádzala do novej kategórie physique. Neve-
dela som, aký trend zvolia rozhodcovia, sledovala som ostatné pretekárky a podľa toho som sa 
aj pripravovala. Zvíťazila som však na MS celkom suverénne,“ uviedla.  (mav)
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ZDARMA
V RÁMCI MESTA POPRAD A OKOLIA

Vstupenky do AquaCity vyhrali
V minulom vydaní novín Po-

prad bola uverejnená súťaž o ce-
lodenné vstupenky do AquaCi-
ty Poprad. Spomedzi tých, ktorí 
sa zapojili do súťaže boli vyžre-
bovaní - Jana Uršitzová, Scher-
felova ul., Poprad a  Terézia 

Berčényová, Rázusova ul., Po-
prad. Vyžrebované čitateľky zís-
kavajú po dve vstupenky AQUA 
packet, ktoré si môžu prevziať 
v  redakcii novín Poprad (Pod-
tatranská 149/7) v pracovné dní 
do 15. hod.  (ppš)

Mesto Poprad spravuje dve mobilné ľadové plochy. Malá na Námestí 
sv. Egídia je v prevádzke v pondelok až piatok od 15. do 19. hod., v 
sobotu od 10. do 20. hod., v nedeľu od 10. do 18. hod. a počas prázdnin 
od 10. do 20. hod. Veľká umelá ľadová plocha pri športovej hale Aréna 
je v prevádzke denne od 10. do 20. hod. Vstup na obe ľadové plochy je 
zadarmo. Popradčania budú môcť klziská využívať do marca, závisieť 
to však bude hlavne od počasia.      FOTO - Silvia Šifrová

Materská škola na 
Záborského uli-
ci v  Poprade žije 
športom. Dôka-
zom je aj pravidel-
ný lyžiarsky výcvik 
pre predškolákov, 
ktorému sa deti 
nevyhli ani tento 
rok. Pre veľký záu-
jem bolo potrebné 
rozdeliť škôlkarov 
na dve skupiny 
a  naplánovať pre 
nich dva turnu-
sy. Počas jediného 
týždňa sa malí 
lyžiari dokázali 
postaviť na lyže 
a  brázdiť kopce 
úplne sami. Spes-
trením progra-
mu bol karneval 
na snehu a  pre-
teky v  slalome.
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