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Do Popradu prileteli dvaja predsedovia

Rozhodnutie, kam na strednú školu, je dôležité
Výsledky zajtrajšieho pol-

ročného vysvedčenia môžu 
ešte žiakom, ktorí končia 
základné školy, vylepšiť 
„bodové skóre“ na prijíma-
cie skúšky na stredné školy. 
Tí, ktorí si vybrali odbory 
s talentovými skúškami už 
veľa času nemajú. Prihlášku 
musia podať do 20. februára 
2019. Na školy bez „talen-
toviek“  zostáva čas na pri-
hlášku do 10. apríla 2019. 

Žiaci a ich rodičia sa sú-
stredili na rozhodnutie, ktorú 
školu si vybrať na stredoškol-
ské štúdium, najmä v po-
sledných mesiacoch. Veľkou 
pomocou sú im výchovní 
poradcovia v školách, ale tiež 
centrum pedagogicko-psy-
chologického poradenstva a 
prevencie (CPPPaP).  Meto-
dik pre výchovné poradenstvo 

CPPPaP v Poprade Milan An-
taš má dlhoročné skúsenosti 
s poskytovaním kariérneho 
poradenstva. Konštatoval: 
„Tentoraz celé prijímacie po-
kračovanie pre budúci školský 
rok ovplyvnilo schvaľovanie a 
redukcia odborov, ktorá trva-
la až do januára tohto roku. 
Dostali sme sa do situácie, že 
si žiaci vyberali konkrétne od-
bory, ale rozhodnutím PSK a 
potvrdením ministerstva škol-
stva boli viaceré odbory zru-
šené alebo presunuté na školy 
do iného okresu. To spôsobilo 
vážny problém rodičom aj 
deťom, akú školu si vybrať. V 
Popradskom okrese je záujem 
vyvážený. Máme dosť širokú 
ponuku gymnázií, teda tá časť 
populácie, ktorá má schopnosti 
absolvovať náročné štúdium, 
má veľký výber. Zároveň je aj 

dostatočný záujem o odbory na 
odborných školách. Mrzí nás, 
že niektoré naozaj zaujímavé 
odbory z Popradského okresu 
odišli, napr. dizajn z popradskej 
priemyslovky, kuchár-čašník 
z Veľkej a iné. Žiaci ich môžu 
ísť študovať inde, ale už potre-
bujú dochádzať alebo bývať na 
internáte.“ Metodika takisto 
trápi, že niektoré školy prišli 
o 4-ročné maturitné odbory 
a zostali na nich len učebné 
odbory. Okres tiež zápasí s 
malým množstvom odborov 
pre dievčatá. Kým spektrum 
ponuky remeselných odborov 
pre chlapcov je široký od mu-
rárov, tesárov, stolárov, inšta-
latérov, po automechanikov, 
ponuka pre dievčatá je ob-
medzenejšia skôr len na gas-
tronómiu, kaderníčky, šičky...

(Pokračovanie na str. 3)

Pri príležitosti 74. výročia oslobodenia mesta Poprad spod fašis-
tického jarma položili predstavitelia okresu, mesta, armády, Slo-
venského zväzu protifašistických bojovníkov v Poprade a ďalší 
účastníci vence k pamätníku Červenej armády v Parku hrdinov 
pri železničnej stanici a pamätníku 1. čs. armádneho zboru. Po-
prad bol oslobodený ráno 28. januára 1945. V rovnaký deň bolo 
oslobodených ďalších 51 obcí a osád. Pohnuté udalosti vo svojom 
príhovore pripomenul viceprimátor Popradu Štefan Pčola (na 
foto uprostred, vľavo poslanec NR SR Peter Šuca, vpravo prednos-
ta OÚ v Poprade Slavomír Kravčák) a pietnu spomienku venoval 
všetkým, ktorí sa konca vojny nedožili. Povedal: „V 2. svetovej voj-
ne zahynulo viac ako 50 miliónov ľudí. Vážme si, že žijeme v mieri, 
slobode a demokracii a naša mladá generácia nepozná hrôzy voj-
ny.“ Priami účastníci boja proti fašizmu postupne vymierajú. V 
súčasnosti ich v Popradskom okrese žije už len 14.  (mar)

Na Letisku Poprad-Tatry minulú 
nedeľu pristáli lietadlá so vzácny-
mi hosťami. Na oficiálnu návštevu 
Slovenska priletel popoludní pred-
seda Senátu Poľskej republiky Sta-
nislaw Karczewski (na prvej foto 
vpravo) so sprievodom, ktorého 
privítal aj primátor Popradu An-
drej Danko. Podvečer priletel na 
popradské letisko i predseda Ná-
rodnej rady SR Andrej Danko (na 
foto vpravo). 

Primátor Anton Danko pri tejto 
príležitosti povedal: „Mám veľkú ra-
dosť z toho, že sme v Poprade priví-
tali takýchto hostí. Plníme to, čo som 
proklamoval, že bude dobré, keď sa 
do nášho mesta začnú vracať ústavní 
činitelia. Verím, že tých návštev bude 
v Poprade čoraz viac.“ Zdôraznil, že 
naše mesto má s Poľskom veľmi dob-
ré vzťahy a tiež ho teší, že predseda 

NR SR Andrej Danko má k Popra-
du veľmi dobrý vzťah, čo vyjadril i 
svojou účasťou na ustanovujúcom 
zasadaní mestského zastupiteľstva 
po minuloročných komunálnych 
voľbách. 

Program oboch predsedov pokra-
čoval v pondelok vo Vysokých Tat-
rách, kde využili možnosti spoločnej 
lyžovačky v Tatranskej Lomnici. Vo 
vzájomných rozhovoroch sa zhodli 
na tom, že Poliakov a Slovákov Tatry 
spájajú a diskutovali aj o spoločných 
témach, najmä o rekreačných pou-
kazoch, ktoré SR zaviedla v tomto 
roku. Poľský hosť ocenil myšlienku 
takejto podpory cestovného ruchu. 
Včera návšteva pokračovala na Bra-
tislavskom hrade zápisom do pa-
mätnej knihy a popoludní sa pred-
seda Senátu Poľska zúčastnil aj na 
40. schôdzi NR SR.  (mar)
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Stručne Povesti spod Tatier putujú do Prešova

Pomôžte psíkom v útulku s kinom Tatran

Minulý týždeň v  stredu sa 
v  priestoroch Podtatranskej kniž-
nice v Poprade uskutočnilo okresné 
kolo súťaže v  prednese slovenskej 
povesti Šaliansky Maťko J. C. Hron-
ského. Do súťaže sa zapojilo 45 detí 
v troch kategóriách a tí najlepší po-
stúpili do krajského kola v Prešove.

Organizačne túto súťaž každoroč-
ne zastrešuje miestny odbor Matice 
slovenskej v  Poprade v  spolupráci 
s Podtatranskou knižnicou v Popra-
de, Školským úradom Poprad a Veľ-
ký Slavkov, ako i Centrom voľného 
času Poprad. „Bol to už 21. ročník 
a účasťou nás poctilo 45 detí v troch 
kategóriách. Som rada, že táto súťaž 
sa u  nás zakorenila. Za tie roky tu 
vyrástli generácie recitátorov, ktoré 
už vychovávajú svojich nasledovní-
kov. Máme úspechy aj na krajských 
kolách a všetka česť aj učiteľom, ktorí 
tieto deti vedú k  prednesu,“ uviedla 
predsedníčka MO MS v  Poprade 
Beáta Kalinová. „Šaliansky Mať-
ko má v  Poprade peknú tradíciu 

aj vďaka miestnemu odboru Ma-
tice Slovenskej, ktorá spolupracuje 
s mestami Poprad a Svit. Je to súťaž, 
kde deti majú možnosť recitovať po-
vesti prevažne z nášho regiónu. Sme 
radi, že deti dosahujú dobré výsledky 
aj na krajských kolách,“ dodal Emil 
Turčan z  odboru školstva, mládeže 
a športu MsÚ v Poprade.

V tomto roku sa z okresného kola 
do Prešova prebojovali: v I. kategórii 
(2. - 3. ročník) Linda Krišandová zo 
ZŠ s  MŠ na Jarnej ulici v  Poprade, 
v  II. kat. (4. - 5. ročník) Soňa Jani-
gová zo ZŠ s MŠ na Francisciho ulici 
v  Poprade a  v  III. kat. (6. - 7. roč.) 
Bianka Antalová zo ZŠ na Komen-
ského ulici vo Svite.  (mav)

Po celosvetovom úspechu knižného a 
filmového bestselleru Psia duša sa auto-
ri rozhodli nakrútiť nový dobrodružný 
rodinný film „Návrat domov“. 

Snímku o šteniatku Belle, ktorá zmizne, 
ocitne sa vyše 600 km od svojho pána, 
no je rozhodnutá vrátiť sa domov, budete 
mať možnosť vidieť v kine Tatran 2. a 3. 
februára o 16.30 hod. „Rozhodla som sa, 
že týmto filmom pomôžeme popradskému 
mestskému útulku,“ uviedla manažérka 
kina Ľubomíra Olejárová. Peter Greňa z 
mestského útulku dodal: „V zimnom ob-

dobí sme radi, keď nám ľudia nosia veci 
na zateplenie kotercov, či už sú to koberce, 
deky alebo matrace. To teraz najviac potre-
bujeme.“ 

Diváci, ktorí na film prídu, môžu na 
vlastné oči vidieť vybraných psíkov z 
mestského útulku. Tieto psíky potrebujú 
denne pomoc ľudí a aj vy k nim môžete 
patriť. Ak máte doma nepotrebné ko-
berce, deky, matrace, či rôzne materiály 
vhodné na zateplenie psích kotercov, do-
neste si ich na predstavenie so sebou. Kino 
ich odovzdá mestskému útulku.   (loe)

Na rieke Poprad opäť lovia kor-
morány. Rybári majú z toho hla-
vu v smútku, lebo tieto rybožravé 
vtáky dokážu poriadne zdecimovať 
rybiu násadu.

„Lovia najmä lipne, pstruhy, ale aj 
jalce, podustvy a ostatné druhy rýb. 
Kormorány sa objavili vo väčšom 
množstve od polovice januára a odha-

dujeme, že budú v extraviláne mesta 
Poprad aj vo februári. Po oteplení sa 
zvyknú presunúť za potravou inde, 
ale z pozorovaní vieme, že niektoré 
majú u nás svoje stále stanovištia,“ 
povedal Štefan Kolcún, predseda MO 
Slovenského rybárskeho zväzu v Po-
prade. Jeden kormorán sa priemerne 
denne nakŕmi kilogramom rýb. Teda 

250-300 „hlavý“ kŕdeľ kormorá-
nov, ktorý lieta nad riekou medzi 
mestom Poprad v smere na Kež-
marok, dokáže urobiť poriadnu 
škodu. Rybári v tomto čase situá-
ciu monitorujú a snažia sa elimi-
novať nálety kormoránov plaše-
ním i zabezpečením regulovaného 
odstrelu v spolupráci s poľovník-
mi v zmysle platnej legislatívy. Ten 
je možný len na základe výnimky 
Ministerstva životného prostredia 
SR od októbra do marca, lebo ide 
o chránené vtáky. 

Kormorány majú na rieke Poprad 
vhodné podmienky, pretože má teplé 
prítoky a na mnohých úsekoch ne-
zamŕza. To im umožňuje dobre loviť 
na otvorenej vode. Š. Kolcún dodal: 
„Ešte ich v našom regióne nikdy toľko 
nebolo. Okrem toho zaznamenávame 
aj dosť čajok, volaviek a vidíme veľa 
stôp po vydrách a bobroch, ktoré nám 
takisto kynožia ryby.“  (mar)

Nad riekou Poprad lietajú kormorány

Kormorán v ohrození dokáže z hrvo-
ľa „vyvrhnúť“ takúto približne 20 cm 
rybu, aby bol ľahší a mohol odletieť 
do bezpečia.    FOTO - archív SRZ

• DIVADLO OZVENA muselo 
z technických príčin zrušiť pôvodne 
plánovaný januárový termín pre-
miéry a reprízy divadelnej hry od N. 
V. Gogoľa Revízor. Premiéra bude až 
v sobotu 16. februára o 18. hod. na 
radnici v Strážach, repríza o deň ne-
skôr v nedeľu takisto o 18. hod. 
• ŠKOLÁCI si zajtra 31. januára 
prevezmú svoje hodnotenie za prvý 
polrok školského roka 2018/2019. 
V piatok budú mať krátke polročné 
prázdniny. Do školských lavíc opäť 
zasadnú v pondelok 4. februára. 
• DO ZAJTRA 31. januára je po-
trebné podať aj priznanie k  dani 
z  nehnuteľností. Podávajú ho tí da-
ňovníci, u ktorých došlo v roku 2018 
k  zmene vlastníctva nehnuteľnosti 
alebo k  zmene druhu, alebo výme-
ry pozemku, k účelu využitia stavby, 
bytu alebo nebytového priestoru. Po-
dáva sa na Mestskom úrade v Poprade 
a k vyplnenému priznaniu je potrebné 
doložiť fotokópie dokladov, ktoré pre-
ukazujú tieto zmeny. 
• UMELECKÁ agentúra Bell Canto 
z Popradu uvedie v stredu 13. februára 
o 19. hod. v Dome kultúry v Poprade 
valentínsky koncert Roba Opatovské-
ho a  jeho hudobnej skupiny zloženej 
zo špičkových slovenských muzikan-
tov zvučných mien. Bonusom koncer-
tu bude mladý talentovaný slovenský 
gitarista David Bílek.
• PLES priateľov sa uskutoční v pia-
tok 1. februára od  19. hod. a  Štu-
dentský ples o  deň neskôr v  sobotu 
2. februára od 18. hod. Oba plesy 
budú v  reštaurácii Kaskáda v Mate-
jovciach. V sobotu 2. februára bude 
aj 5. reprezentačný ples BK Iskra Svit 
v Spolcentre vo Svite.
• V  NEDEľU 3. februára od 14. 
hod. sa v  pastoračnom centre far-
nosti Poprad uskutoční karneval pre 
deti.
• MIERA evidovanej nezamestna-
nosti na Slovensku ku koncu decem-
bra 2018 oproti novembru vlaňajška 
klesla o 0,05 percentuálneho bodu 
na 5,04%. Medziročne bola miera 
nezamestnanosti v decembri nižšia o 
0,90 percentuálneho bodu. V okrese 
Poprad bola v  decembri miera evi-
dovanej nezamestnanosti 4,92%, 
disponibilný počet uchádzačov o za-
mestnanie bol 2 649.
• 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  dô-
vodu plánovaných prác na zaria-
dení nízkeho napätia. Práce súvisia 
s  opravou a  pravidelnou údržbou 
distribučnej sústavy.  (ppš)
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Chorobnosť stúpla

V decembri na svojom prvom 
stretnutí poslancov volebného ob-
vodu č. 1 (centrum, sídlisko Západ, 
Veľká, Spišská Sobota, Matejovce, 
Stráže pod Tatrami) predstavila 
predsedníčka tohto VO Anna On-
drušeková náplň spoločných zasa-
daní. 

Po vzájomnej dohode sa jednotliví 
poslanci zhodli na prevzatí dohľadu 
a pomoci jednotlivým častiam mesta 
takto: Juraj Bondra - Stráže, František 
Majerský - Matejovce, Anna Ondru-
šeková - Sp. Sobota a centrum mesta, 
Peter Dujava - Veľká, Marián Saraka - 
Veľká, Tatiana Husárová - Sp. Sobota, 
Igor Wzoš - Veľká a centrum mesta, 
Ondrej Kavka - centrum mesta a Zá-
pad, Anna Schlosserová - Matejovce 
a centrum mesta. Občania sa však 
môžu obrátiť so svojimi podnetmi a 
problémami na ktoréhokoľvek po-
slanca.

Poslanci VO č. 1 sa budú stretávať 
každý prvý pondelok v mesiaci o 16. 
hod. Stretnutia sa budú konať strieda-
vo v jednotlivých mestských častiach, 
kde prizvú zástupcov občianskych 
klubov, prípadne i občianskych zdru-

žení, ktoré sa danej časti venujú. Naj-
bližšie sa stretnutie VO uskutoční 4. 
februára  o 16. hod. v Matejovciach 
pred kostolom na námestí. 4. marca 
bude v Sp. Sobote v Brokoffovom 
dome, 1. apríla vo Veľkej na námestí 
pred kostolom, 6. mája v Strážach na 
radnici, 3. júna na 4. poschodí v za-
sadačke MsÚ v Poprade. 

Na prvom spoločnom zasadaní 
poslanci diskutovali o rôznych prob-
lémoch. Za závažnú pokladajú kana-
lizáciu v mestskej časti stráže, prob-
lémy občanov Valtechu v mestskej 
časti Sp. Sobota a množstvo ďalších. 
Zamerajú sa aj na získanie spracova-
ných podkladov - vyhotovenie štúdií 
a realizačných projektov na investič-
né akcie, ktoré by bolo potrebné zre-
alizovať v roku 2019.

Už na januárovom stretnutí po-
slancov VO č. 1 predstavila poslan-
kyňa A. Schlosserová presný výpis 
investičných akcií a ich rozpraco-
vanie. Po vzájomnej diskusii sa po-
slanci dohodli na možnom zarade-
ní týchto investičných akcií ešte v 
roku 2019: komunitné centrum v 
Matejovciach, detské ihrisko v Sp. 

Sobote, pamätník M. R. Štefánika 
na Štefánikovej ul., dobudovanie 
osvetlenia v mestskej časti Matejov-
ce, rekonštrukcia podchodu na Ku-
kučínovej ul. 

V diskusii poslanec F. Majerský 
poukázal na pretrvávajúci problém s 
chátrajúcou telocvičňou na Francisci-
ho ul., poslankyňa A. Schlosserová 
poukázala na problémy s parkovaním 
na Partizánskej, Baníckej, Okružnej 
a ďalších uliciach, na potrebu psích 
parkov a ďalšie. Poslankyne T. Hu-
sárová a A. Ondrušeková upozornili 
na chýbajúci chodník okolo cinto-
rína v Sp. Sobote - od zastávky ku 
vchodu do cintorína nie je chodník 
vôbec. Všetkých poslancov zaujíma-
lo, ako ďalej s kasárňami, kinom Máj 
vo Veľkej, kruhovou križovatkou pri 
nemocnici a vo Veľkej smerom na le-
tisko z Ul. F. Kráľa. V ďalšej diskusii 
poslanec I. Wzoš  hovoril o parkovis-
ku pri futbalovom štadióne, poslanec 
M. Saraka o možnosti úpravy krátkej 
ulice medzi Kollárovou a Družstev-
nou, poslankyňa A. Schlosserová sa 
zaujímala o fungovanie startupového 
centra v Redute.   (ppm)

• DAŇOVÉ priznanie k  dani 
z  motorových vozidiel je potrebné 
podať a  daň aj zaplatiť do 31. ja-
nuára 2019. Všetky fyzické osoby 
- podnikatelia, registrovaní pre daň 
z  príjmov, ktorí využívajú vozidlo 
na podnikanie, ho musia podať 
po prvýkrát výlučne elektronicky. 
Podmienkou elektronickej komu-
nikácie je registrácia prostredníc-
tvom portálu finančnej správy. Fi-
nančná správa počas posledných 
januárových dní predlžuje aj úrad-
né hodiny na daňových úradoch 
a call centre. V stredu a vo štvrtok 
30. a 31. januára budú úradné ho-
diny až do 18. hod. 

• AJ TENTO rok mali Štátne lesy 
TANAP-u zastúpenie na veľtrhu 
cestovného ruchu ITF Slovakia-
tour, ktorý sa konal minulý týž-
deň v  Bratislave. Prostredníctvom 
informačných brožúrok a letákov 
približovali návštevníkom predo-
všetkým ponuku voľnočasových 
aktivít v Tatrách, ale aj činnosť 
Štátnych lesov TANAP-u, ktoré sú 
okrem iného aj správcom turistic-
kej a informačnej siete na území 
TANAP-u.

• OD POLOVICE januára 2019 
funguje pre všetky pobočky Sociálnej 
poisťovne na Slovensku rezervačný 
systém. Klienti si môžu rezervovať 
presný termín cez www.socpoist.sk 
v časti Objednajte si termín návšte-
vy v pobočke. Rezervácia je určená 
hlavne na vybavovanie záležitostí, 
ktoré si vyžadujú dlhšie stretnutie 
s  klientom (napr. spísanie žiadosti 
o  niektorý z  dôchodkov). V  plat-
nosti naďalej zostáva aj možnosť 
dohodnúť si návštevu telefonicky 
a  pobočky Sociálnej poisťovne sú 
otvorené aj bez predošlej rezervácie 
termínu.

• NA bezpečnosť lyžiarov na zjaz-
dovke v Tatranskej Lomnici do-
zerá tzv. biela hliadka alebo inak 
Ski patrol. Pôsobí hlavne ako pre-
vencia, jej členovia upozorňujú a 
usmerňujú lyžiarov v kritických 
miestach a dozerajú na ich bezpeč-
nosť. V prípade hrubého porušenia 
pravidiel na svahu však môžu za-
blokovať skipas.

• ŠTÁTNA veterinárna a potravi-
nová správa Slovenskej republiky 
informuje o postupe registrácie 
chovov s maximálne jedným ku-
som ošípanej určenej na domácu 
spotrebu. Bližšie informácie pre 
chovateľov a postupy sú zverejnené 
na stránke ŠVPS SR, ale aj na we-
bovej stránke mesta Poprad www.
poprad.sk   (ppš)

Krátke správy
Podľa údajov Regionálne-

ho úradu verejného zdravot-
níctva so sídlom v Popra-
de dosiahla chorobnosť na 
akútne respiračné ochorenia 
v Popradskom okrese k 25. 
januáru 2284 chorých na 
stotisíc obyvateľov. Najvyššia 
chorobnosť je u detí od 0 do 
5 rokov. Oproti predchádza-
júcemu týždňu ide o nárast 
o 34 percent, ale ako uvied-
la MUDr. Mária Pompová z 
RÚVZ, terajší stav kopíruje 
minuloročný v tomto čase. 
Pre vyššiu chorobnosť bolo 
minulý týždeň prerušené vy-
učovanie v ZŠ s MŠ v Šuňave 
a v ZŠ aj špeciálnej škole v 
Spišskom Štiavniku. (ppm)

V auguste minulého 
roka sa začala vý-
stavba 1,3 km cyklis-
tického chodníka od 
kruhového objazdu 
v blízkosti mest-
ského úradu až po 
Športovú ulicu pri 
akvaparku. Pôvodný 
termín ukončenia 
stavby ovplyvnilo zlé 
počasie, preto sa po-
súva na apríl 2019. 
Stavba, ktorá obsa-
huje aj tri nové lávky cez rieku Poprad, 
ešte teda nie je skolaudovaná. Prechod 
cez lávky je pre verejnosť uzatvorený. 
„Lávky boli zabezpečené proti prechodu 
osôb, ale pásky boli opakovane zničené. 
Keďže stavebné práce na lávkach ešte ne-
boli ukončené, obraciame sa na verejnosť, 
aby pásky alebo zábrany  rešpektovala a na 

lávky až do kolaudácie nevstupovala. Na 
lávkach nie sú ešte dokončené prechodové 
zábradlia medzi lávkou a svahom rieky 
Poprad a zábradlím na brehoch. Chýba 
ešte domaľovanie čiar, časti dopravného 
značenia a terénne úpravy,“ uviedla Kris-
tína Horáková z odboru výstavby Mest-
ského úradu v Poprade.  (mar)

Problémy sú aj s umiestnením žia-
kov so špeciálnymi výchovnovzdelá-
vacími potrebami alebo zdravotným 
postihnutím. Možností štúdia na 
stredných školách je pre nich nedo-
statok. Celkovo v tomto školskom 
roku skončí základné školy v Poprad-
skom okrese vyše 900 detí. 

M. Antaš podotkol: „V Popradskom 
okrese máme dlhodobo zavedený po-
merne slušný poradenský systém, čo 
sa týka kariérového poradenstva a v 

poslednom období ho rozširujeme o 
kariérovú výchovu. To znamená, že 
začíname pracovať s deťmi už v 6. roč-
níku. Narážame však na personálny 
problém a chcem sa poďakovať výchov-
ným poradcom v našich školách, lebo 
naozaj odvádzajú veľmi dobrú prácu. 
Naším záujmom je pracovať s deťmi už 
v nižšom školskom veku, aby rozhod-
nutie, kam ísť po základnej škole bolo 
skutočne zmysluplné, racionálne, pre-
konzultované s rodičmi a nebolo to len 
náhodilé rozhodovanie.“  (mar)

Budú sa schádzať vždy prvý pondelok v mesiaci

Rozhodnutie, kam na strednú školu, je dôležité
(Dokončenie zo str. 1)
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Štefan Harabin, kandidát na prezidenta Slovenskej republiky:
„Mojimi prioritami sú ochrana suverenity štátu, našej kultúry a tradícií.“

Uplynulý rok bol bohatý na udalosti. Pre slovenskú 
spoločnosť mali, samozrejme, priamy význam aj tie 
domáce, aj tie zahraničné. V  domácej politike tre-
ba veľmi vážne posudzovať zrušenie nezrušiteľných 
amnestií či zavedenie prezumpcie viny v niektorých 
otázkach, čo sa nezhoduje s princípmi právneho 
štátu. Vážne bola obmedzovaná aj sloboda prejavu, 
pri šírení a prijímaní informácií sa objavovali znaky 
cenzúry. Vyskytli sa útoky proti nezávislosti súdnic-
tva, videli sme zneužívanie prokuratúry, zneužíva-
nie akademickej pôdy na politickú propagandu, boli 
sme svedkami konania prezidenta republiky, ktoré 
bolo v  rozpore s  Ústavou SR, napríklad pri zmene 
predsedu vlády, pri demisii ministra zahraničných 
vecí či pri podpore extrémneho liberalizmu na Slo-
vensku. Takéto kroky priamo ohrozujú štát, ktorý 
sa tak prezentuje ako neschopný samostatnej exis-
tencie. Odtiaľ je už len krôčik k odovzdávaniu našej 
štátnej suverenity do rúk iných štátov alebo Bru-
selu a  iba krôčik k  šíreniu beznádeje medzi ľuďmi. 

PP-20

PRESADZUJME NAŠE VLASTNÉ ZÁUJMY

Za jednu z  najnebezpečnej-
ších udalostí uplynulého roka 
považujem otázku masovej ile-
gálnej migrácie do Európy, ktorú 
sa naše ministerstvo zahraničia 
snaží presadiť aj na Slovensku. 
To nemožno podceňovať. Ak 
to nezastavíme, bude to koniec 
nášho doterajšieho života v  re-
latívnom bezpečí. V tomto roku 
sa snaha doviesť na Slovensko 
tisícky migrantov iba zosilní. 
Pritom podľa medzinárodného 
práva, konkrétne Viedenského 
dohovoru o  zmluvnom práve, 
všetky dohody, ktoré vzniknú 
pod tlakom, sú neplatné. A taký 
tlak zo strany Bruselu a niekto-
rých štátov EÚ je faktami pre-

ukázateľný. Z môjho pohľadu je 
preto návrat migrantov zo Slo-
venska späť tam, odkiaľ prišli, 
určite možný. 

V  zahraničnej politike vidím 
ako zásadné negatíva nedo-
držiavanie medzinárodného 
práva -  priamou podporou 
vojenských útokov proti su-
verénnym štátom v  rozpore 
s Chartou OSN, podporou me-
dzinárodných sankcií a podpo-
rou formujúceho sa fašistického 
režimu v  susednej Ukrajine - 
a úplnú absenciu vlastných po-
stojov v medzinárodných vzťa-
hoch - napríklad ignorovanie 
útokov proti štátom V4 v zjav-
ne vymyslených obvineniach.

Mám jasnú víziu, ako by 
malo Slovensko vyzerať,  ako 
treba  postupovať v  prospech 
našich občanov a čo konkrétne 
vykonať vo funkcii preziden-
ta Slovenskej republiky. Som 
čestný človek, ktorý rešpektuje 
zákony a Ústavu SR. Nebudem 
slúžiť záujmom žiadnej cudzej 
mocnosti. Nedovolím rozklad 

štátu a  budem dôsledne presa-
dzovať našu suverenitu, panstvo 
práva a  riadne fungovanie všet-
kých štátnych inštitúcií. V  za-
hraničnej politike sa sústredím 
na aktívne presadzovanie našich 
národných a  štátnych záujmov. 
Mám na mysli dodržiavanie me-
dzinárodného práva, oficiálne 
odmietnutie všetkých dokumen-

tov, ktoré boli prijaté na podporu 
masovej migrácie na Slovensko, 
a  oficiálne odmietnutie naprí-
klad aj Istanbulského dohovoru, 
zavádzajúceho zvrátenú ideoló-
giu. Nastúpim cestu nových rov-
nocenných partnerských vzťa-
hov v  rámci Európy a  aj mimo 
nej. Slovensko nemá žiaden 
dôvod sa niekomu podriaďovať. 
Musíme začať rozvíjať naše me-
dzinárodné vzťahy v prvom rade 
v náš prospech, nie ako to niekto 
iný od nás chce.

Mojimi prioritami sú ochrana 
suverenity štátu, našej kultúry, 
morálky a tradícií. Ide mi o dodr-

žiavanie zákonov, o nové vzťahy 
v  zahraničí s  cieľom posunutia 
Slovenska a  jeho hospodárstva 
na aktívnejšiu, bezpečnejšiu 
a vyššiu úroveň s využitím všet-
kých možností aj mimo pôso-
benia Európskej únie. Budem 
presadzovať principiálnosť v pô-
sobení Slovenska v  rámci me-
dzinárodných organizácií a hľa-
danie možností zapojenia sa aj 
do rozvíjajúcich sa nových sve-
tových zoskupení. Doma budem 
podporovať rodinu, vzdelávanie, 
zdravie a čo najlepšie podmien-
ky pre život našich občanov, 
zaručenie ich práv a  slobôd.

Pokiaľ ide o  súčasné ústavné 
kompetencie prezidenta, som 
presvedčený, že svojím rozsahom 
sú dostatočné na to, aby bol garan-
tom riadneho fungovania štátu a 
dodržiavania všetkých práv a slo-
bôd občanov. Slovensko nepotre-
buje vytvárať akúsi prezidentskú 
republiku, kde by mal prezident 
také právomoci ako vláda, riadil 
by chod všetkých rezortov a v 
konečnom dôsledku by riadil štát 
ako celok. V našich podmienkach 
je prirodzené, ak sa do riadenia 
štátu zapájajú demokraticky zvo-

lení zástupcovia ľudu, ak je vlá-
da výkonným orgánom, parla-
ment najvyšším zákonodarným 
orgánom štátu a ak sú polícia, 
prokuratúra a súdy v plnom 
rozsahu nezávislé od politické-
ho vplyvu. To neznamená, že 
prezident nemá možnosť účinne 
kontrolovať plnenie vládneho 
programu. Zdravý rozvoj našej 
spoločnosti je nesporne možné 
a  potrebné aktívne usmerňovať 
aj z pozície prezidenta. Má na to 
dostatok zákonných možností 
a  ja viem, ako ich využiť.

Nebezpečná zahraničná politika

Nedovolím rozklad štátu

Účinné kontrolovanie vlády
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O uplatnenie na trhu práce sa báť nemusia Týždeň s mestskou políciou

Bohatá činnosť popradských archivárok

• MINULÝ týždeň v  uto-
rok večer počas hliadkovej 
činnosti na Partizánskej 
ulici našla hliadka mestskej 
polície ležiacu osobu pod 
vplyvom alkoholu, ktorá kr-
vácala z tváre a javila znám-
ky podchladenia. Hliadka 
jej poskytla prvú pomoc 
a na miesto privolala sanit-
ku. Cudzie zavinenie zistené 
nebolo.• V  TEN istý deň večer 
poskytla hliadka technickú 
pomoc vodičovi osobného 
motorového vozidla, ktoré 
malo poruchu. Vzhľadom 
na to, že z vozidla počas po-
ruchy došlo k vytečeniu pre-
vádzkových kvapalín na ko-
munikáciu, boli na miesto 
privolaní hasiči, ktorí zabez-
pečili odstránenie kvapaliny 
z vozovky.• V  STREDU 23. januára 
ráno mestskí policajti spo-
lupracovali s  hasičmi pri 
likvidácii požiaru elektro-
nického zariadenia v kance-
lárskych priestoroch firmy 
sídliacej na Námestí sväté-
ho Egídia. Požiar bol vďaka 
rýchlemu zásahu uhasený 
v počiatkoch horenia. Jeden 
z  pracovníkov poškodenej 
spoločnosti sa nadýchal 
splodín z horenia a preto bol 
privolanou sanitkou preve-

zený do nemocnice.• V  NEDEľU 27. januára 
v  noci mestskí policajti na 
Ul. J. Wolkra zistili rušenie 
nočného pokoja hlasným 
krikom. Keďže podozrivý 
neupustil od svojho kona-
nia ani po výzve a odmietol 
preukázať svoju totožnosť, 
bol predvedený na MsP 
Poprad. Pri predvádzaní 
kládol aktívny odpor a po-
licajti boli nútení použiť 
donucovacie prostriedky. 
Orientačná dychová skúška 
preukázala, že dotyčný bol 
pod vplyvom alkoholu.• V  TEN istý deň takisto 
v  noci prijala mestská po-
lícia oznam od občanov, že 
na Levočskej ulici volá o po-
moc neznámy muž. Hliadka 
našla mladého muža, ktorý 
bol značne pod vplyvom 
alkoholu, bol bosý a  oble-
čený len v tričku s krátkym 
rukávom. Dotyčný nevedel 
uviesť, prečo je bosý a odetý 
len v  tričku. Policajti skon-
trolovali okolie a  asi 200 
metrov od neho našli  to-
pánky a vetrovku, patria-
cu mužovi. Keďže hliadka 
nezistila skutočnosti sved-
čiace o násilnom konaní, 
pomohla mužovi obliecť sa 
a zabezpečila jeho odvoz do 
miesta bydliska.  (msp)

Absolventi Strednej odbor-
nej školy technickej (SOŠT) 
na Kukučínovej ulici v Po-
prade sa nemusia báť o svo-
je uplatnenie na trhu práce. 
Strojárske a IT odbory sú to-
tiž stále žiadané. Škola oslávi 
na budúci rok 60 rokov svojej 
existencie a vznikla ako sú-
časť vtedajšej Vagónky, ktorá 
potrebovala vzdelaných za-
mestnancov v strojárskych 
odboroch. Tie zostali nosným 
vzdelávacím programom ško-
ly dodnes, ale pribudli tiež in-
formačné technológie. 

SOŠT v súčasnosti navštevu-
je vyše 400 žiakov a vyučujú v 
nej 4-ročné odbory s maturi-
tou a výučným listom - grafik 
digitálnych médií, mechanik 
počítačových sietí, progra-
mátor obrábacích a zváracích 
strojov a zariadení a 3-ročné 
odbory s výučným listom - ob-
rábač kovov a strojný mecha-
nik. Riaditeľ SOŠT Ľubomír 

Rokos vyzdvihol, že tohto roku 
bude končiť prvých 54 žiakov v 
systéme duálneho vzdelávania 
v spolupráci s podnikom Tat-
ravagónka Poprad v študijnom 
odbore programátor obrábacích 
a zváracích strojov a zariadení aj 
v učebnom odbore obrábač ko-
vov: „O našich absolventov je na 
trhu práce záujem, pretože stále 
je nedostatok absolventov strojár-
skych profesií. Naši žiaci majú vý-
hodu, že okrem maturitného vy-
svedčenia získajú aj výučný list, 
aj rôzne iné certifikáty, zváračské 
oprávnenia atď.“ 

S odbormi tejto školy sa mohli 
žiaci posledných ročníkov zák-
ladných škôl oboznámiť minulý 
piatok počas Dňa otvorených 
dverí. Mohli si pozrieť aj vyba-
venie učební, zváračskej školy, 
strojárskej dielne a pod. Pri tejto 
príležitosti v SOŠT slávnostne 
odovzdali novú CISCO učeb-
ňu (na foto vpravo riaditeľ Ľ. 
Rokos, vľavo učiteľ odborných 

predmetov pre odbor mecha-
nik počítačových sietí Milan 
Šramko). Slúži predovšetkým 
pre mechanikov počítačových 
sietí a grafikov digitálnych mé-
dií. Koncom uplynulého roka 
sa škole podarilo dokončiť 
tiež opravu budovy školského 
internátu, na čo získala pro-
striedky z projektu Elena vo 
výške 350 tisíc eur. „V tomto 
roku máme rozpracovaný veľký 
projekt v objeme približne 650 
tisíc eur na modernizáciu stro-
járskej dielne, čo je ďalší krok 
ku skvalitňovaniu vzdelávania 
v našej škole,“ povedal riaditeľ. 
Pochválil aj mnohých žiakov, 
ktorí šíria dobré meno školy. 
Je medzi nimi i štvrták Jozef 
Gallik (na foto hore): „Študu-
jem na programátora CNC ob-
rábacích strojov a zariadení a 
v rámci stredoškolskej odbornej 
činnosti som si vytvoril vlastný 
sústruh, ktorý robí pomocou 
vytvoreného programu. V bu-
dúcnosti by som možno chcel v 
tejto oblasti podnikať.“ (mar)

Popradský archív uchováva ar-
chívny materiál od roku 1291 do 
súčasnosti. Archivári v  minulosti 
aj dnes vykonávajú nielen odbor-
né archívne práce, ale publikačnou 
činnosťou, usporiadaním konferen-
cií, seminárov, porád, výstav a tiež 
prijatím vzácnych návštev v  dvoch 
meštianskych domoch na Sobot-
skom námestí propagujú kultúrne 
dedičstvo medzi širokou verejnos-
ťou.

V archíve v Poprade - Spišskej So-
bote sa nachádza 12 depotov, kde je 
uložených 3168 bežných metrov ar-
chívneho materiálu. Pretože priesto-
ry v Spišskej Sobote na jeho uloženie 
už nepostačujú, bol v roku 2016 zís-
kaný ďalší depot v budove Okresného 
úradu v Poprade. 

V  uplynulom roku náš archív na-
vštívilo 104 bádateľov, z toho 100 do-
mácich a 4 zahraniční. Celkový počet 
bádateľských návštev bol 219, z toho 
211 domácich a  8 zahraničných. 
V  správnej agende bolo podaných 
276 písomných žiadostí a  vydaných 
618 výpisov, odpisov a  potvrdení. 
Žiadosti o rešerše boli 2, vydalo sa 6 
výpisov, odpisov a potvrdení. 

Rok 2018 bol poznačený technic-
kými problémami v súvislosti so za-
vedením aplikácie ISEA (Elektronic-
ký archív) do užívania. V programe 
Bach listiny pokračovala katalogi-
zácia listín z  fondu Magistrát mes-
ta Kežmarok a  bol ukončený úvod 
ku katalógu úradných kníh z  toho 
istého fondu. Ukončil sa  inventár 
Zápisnice rady a  pléna ONV v  Po-
prade. Pokračuje sa v  inventarizácii 
fondu ONV v  Poprade - adminis-
tratívne spisy a fondu Jednotný ná-
rodný výbor vo Vysokých  Tatrách. 
Bola roztriedená a uložená do škatúľ 
Zbierka kalendárov, ktorá bola do 

archívu prijatá ako dar od rodiny 
Frankovej. Zbierku vytvoril MUDr. 
Jozef Franko. Bol vyhotovený do-
datok k inventáru ONV v  Poprade 
- odbor poľnohospodárstva, lesné-
ho a  vodného hospodárstva 1945 
- 1970. Zamestnanci vyhotovili 6 
opisov archívnych fondov, ktoré 
budú uverejnené na webovej stránke 
archívu.

Spolupráca našej inštitúcie 
s mestom Poprad, Kežmarok a ško-
lami súvisela predovšetkým s „os-
mičkovými“ výročiami. Pracovníčky 
boli členkami autorských kolektívov 
pri vydaní monografií Veľká, Kež-

marok a Švábovce. Napísali niekoľko 
štúdií a článkov do odbornej a regi-
onálnej tlače. Uskutočnili výstavu vo 
svojich priestoroch k „osmičkovým“ 
výročiam, ku ktorým aj odprednáša-
li niekoľko prednášok. Spolupraco-
vali na výstave pri celoslovenskom 
podujatí „Na ceste k slovenskej štát-
nosti“, ktoré sa konalo v  Košiciach. 
Pri tejto príležitosti pripravili pred-
nášku k roku 1968 na Spiši a v tom-
to roku uskutočnili aj prednášky na 
Univerzite tretieho veku pri UMB 
v  Banskej Bystrici k  regionálnym 
dejinám. Pracovníčky archívu spo-
lupracovali aj s  televíziou (RTVS 
a  TV Poprad) a  rozhlasom (Rádio 
Slovensko). Sú členkami pracovných 
skupín k vydaniu Terminologického 
slovníka archivistiky a pri príprave 
vydania Biografického slovníka ar-
chivárov.

Pre popradské archivárky je práca 
nielen povinnosťou, ale aj koníčkom, 
preto sa ne môžu bádatelia, stránky aj 
inštitúcie kedykoľvek obrátiť so žia-
dosťou o radu alebo usmernenie.

Božena Malovcová,
Štátny archív v Prešove,

pracovisko Archív PopradÚčastníci Univerzity tretieho veku s  prednášajúcimi v  popradskom archíve.
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Starý mobil sem!

Majstrovstvá Slovenska v tanečnom športe
v disciplíne desiatich tancov 2019

ZŠ s MŠ Jarná v Poprade 
sa tak ako každoročne za-
pojila do prvej tohtoročnej 
úlohy v projekte RECYK-
LOHRY. Úloha mala názov 
Starý mobil sem!

Vypracovali sme zadané 
úlohy - sudoku a kvíz o his-
tórii mobilných telefónov a 
veľmi úspešne sme splnili aj 
ďalšiu úlohu - zber starých 
mobilov, aby mohli byť opäť 
užitočné, napríklad aj pri 
výrobe vesmírnej techniky. 

Vyzbierali sme 198 mobi-
lov, za každý odovzdaný 
mobil škola získala 10 bo-
dov. Zapojili sa všetci žiaci 
školy, či už prváci, alebo aj 
naši najstarší žiaci. Odmena 
pre najlepšieho zberača bol 
tablet od garanta projek-
tu. Ten sa našim zberačom 
nepodarilo získať, ale traja 
najusilovnejší dostali zau-
jímavý balíček. Na bodové 
konto súťaže sme si pripísali 
2 346 bodov, ktoré môžeme 

použiť na zaujímavé 
odmeny pre žiacke 
kolektívy a aj pre 
jednotlivcov. Najusi-
lovnejším zberačom 
gratulujeme a tešíme 
sa na ďalšie úlohy v 
projekte.

Alena Rodziňáková
koordinátorka 

projektu

Ocenený bežecký areál i Zuzana Šedivá
Ocenenia za prínos v roz-

ličných oblastiach cestovné-
ho ruchu v Prešovskom kraji 
boli udelené na medzinárod-
nej výstave cestovného ruchu 
ITF Slovakia Tour minulý 
štvrtok v  Bratislave v  expo-
zícii PSK. Odborná porota 
tiež rozhodla o  udelení cien 
pre dva turistické produkty. 
O najlepších v cestovnom ru-
chu rozhodovala aj verejnosť 
v online hlasovaní.

Za celoživotný prínos v ces-
tovnom ruchu bolo ocenenie 
udelené Zuzane Šedivej in me-
moriam a  Jánovi Gondekovi. 
Zuzana Šedivá počas svojej 
profesionálnej kariéry pôsobila 
v Tatrách a špecializovala sa na 
cestovný ruch a  hotelierstvo. 
Patrila k zakladateľom Združe-
nia cestovného ruchu Vysoké 
Tatry i Zväzu hotelov a reštau-
rácií SR. Navždy nás opustila 
20. 2. 2017. Ján Gondek je dl-

horočným konateľom Chaty 
Pieniny, organizátor podujatí, 
aktivista za rozvoj oblasti Pie-
nin (zakladateľ OZ Rozvoj Pie-
nin a Zamaguria a spoluzakla-
dateľ spolku Slovensko-Poľskej 
spoločnosti pre  spoluprácu, 
priateľstvo a  dobré susedské 
vzťahy). Región reprezentuje 
na veľtrhoch cestovného ruchu 
po celom svete.

V kategórii podnikanie v 
cestovnom ruchu získal oce-
nenie Jozef Vilim, riaditeľ 
Kúpeľov Nový Smokovec. Za 
vzdelávanie v oblasti CR ude-
lila porota ocenenie Jozefovi 
Šenkovi, dlhoročnému ria-
diteľovi Hotelovej akadémie 
v Prešove. Za rozvoj CR v sa-
mospráve bol ocenený Štefan 
Bieľak, ktorý v samospráve 
pôsobil ako primátor mesta 
Spišská Belá štyri volebné ob-
dobia, aktuálne je poslancom 
Zastupiteľstva PSK a podpred-

sedom ZMOS-u.
Odborná porota ocenila aj 

dva produkty, ktoré prispeli 
k  rozšíreniu ponuky cestov-
ného ruchu v  kraji - obnova 
a  sprístupnenie donjonu na 
Šarišskom hrade a  Expozícia 
svet dávnych vekov v  kaštieli 
v  Hanušovciach nad Topľou. 
Druhou časťou ocenenia bolo 
hlasovanie verejnosti. Najlep-
šie zariadenia, zamestnancov 
a  produkt vybrali hlasujúci 
počas online hlasovania, ktoré 
prebiehalo od 14. decembra 
2018 do 13. januára 2019 na 
www.severovychod.sk. Výsled-
ky hlasovania: NAJ produkt 
CR: Bežecký areál, Štrbské Ple-
so (na foto, 2178 hlasov, 31%). 
NAJ kultúrno-náučné zariade-
nie, atrakcia: Tatranský ľadový 
dóm, Hrebienok (1821 hlasov, 
26%). NAJ informačné zaria-
denie: Tatranská informačná 
kancelária  - Starý Smokovec 
a Tatranská Lomnica (1612 
hlasov, 32%). NAJ reštau-
rácia:  Reštaurácia Hotela u 
Leva, Levoča (2718 hlasov, 
41%). NAJ ubytovacie zaria-
denie: Hotel Menhard***, 
Vrbov  (3762 hlasov, 47%). 
NAJ zamestnanec  CR:  On-
drej Gondek, vrchný čašník, 
reštaurácia Chata Pieniny  (11 
696 hlasov, 45%).    (bač)

Mesto Poprad
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

prijme do pracovného pomeru zamestnanca na obsadenie
pracovnej pozície:

odborný referent/ka oddelenia stavebného poriadku

Náplň práce: Plnenie úloh súvisiacich s preneseným výkonom 
štátnej správy - pôsobnosti stavebného úradu 1. stupňa podľa sta-
vebného zákona na území mesta Poprad. 

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: ukončené vyso-
koškolské vzdelanie min. prvého stupňa v oblasti stavebníctvo 
• prax v príslušnom odbore výhodou • odborná spôsobilosť na 
výkon činnosti stavebného úradu výhodou • znalosť právnych 
predpisov v predmetnej oblasti • bezúhonnosť, zodpovednosť, 
samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť • práca s počítačom 
- pokročilý • vodičský preukaz sk. B. 

Požadované doklady k prihláške: žiadosť o prijatie na uvedenú 
pracovnú pozíciu • profesijný štruktúrovaný životopis s uvede-
ním telefonického kontaktu • kópia dokladov o  dosiahnutom 
vzdelaní • čestné prehlásenie o bezúhonnosti • súhlas uchádzača 
so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového kona-
nia podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 
apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. 

Predpokladaný nástup: po ukončení výberového konania 
Druh pracovného pomeru: plný úväzok na pracovnú zmluvu
Ponúkaný plat: od 790,- €, v závislosti od dĺžky započítanej praxe
Uzávierka prihlášok je 6. februára 2019 do 15. hod. Bližšie in-
formácie: stanislav.spisiak@msupoprad.sk, tel.: 052/7161291.

Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej 
obálke s  označením neotvárať „výberové konanie - stavebný 
poriadok“ do podateľne Mestského úradu v Poprade, alebo ich 
poslať poštou na adresu: 
Mesto Poprad
odd. personálneho manažmentu a miezd 
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 01 Poprad
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť 
do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú po-
žadované podmienky.    PP-18

V sobotu 2. februára 2019 sa v  poprad-
skej Aréne budú opäť po dvoch rokoch 
konať Majstrovstvá Slovenskej republiky 
v tanečnom športe.

Organizátorskú taktovku prevzalo Taneč-
né centrum FORTUNA Poprad. „Súťaží sa 
v  ôsmich vekových kategóriách a  očakávame 
účasť viac ako 100 najlepších slovenských ta-
nečných párov,“ potvrdil prezident usporiada-

teľského TC FORTUNA Peter Pastorek. Súťaže 
začínajú dopoludnia od jedenástej a  deň vy-
vrcholí slávnostným galavečerom od siedmej 
večer, tentokrát v programe s koncertom Dary 
Rolins. Majstrovstvá sa konajú pod záštitou 
primátora mesta Poprad Antona Danka. Vy-
hlasovateľom tohto tanečno-športového šam-
pionátu je Slovenský zväz tanečného športu, 
spoluorganizátorom mesto Poprad.  (tcf)

Kino tatran
30. januára o 18. hod.
CESTOU NECESTOU
NAJVÄČŠÍ CESTOVATEĽSKÝ
FESTIVAL NA SLOVENSKU
Tri cestovateľské prednášky. 
Vstupné: 5 € v predpredaji / 6 € 
na mieste

31. januára a 1. februára o 19. hod.
FAVORITKA
USA / IE / GB, historický/dráma, 
119 min., titulky, MP12.
Anglická kráľovná Anna je chorá 
a náladová. Krajinu za ňu viac-
-menej spravuje jej spoločníčka 
a priateľka lady Sarah. Vstupné: 
5 €. Vstupné zľavnené (deti, štu-

denti, seniori, ŤZP): 4 €

2. a 3. februára o 16.30 hod.
NÁVRAT DOMOV 
USA, rodinný / dobrodružný, 91 
min., dabing, MP12.
Vstupné: 5 €. Vstupné zľavnené 
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €

2. a 3. februára o 19. hod. - SERE-
NITY: TICHO PRED BÚRKOU 
USA, triler/mysteriózny, 106 min., 
titulky, MP15. Ticho exotického 
ostrova, kde si hlavný hrdina (Mc-
Conaughey) lieči svoje životné 
rany, zmení príchod jeho bývalej 
ženy (Hathaway).
Vstupné: 5 €. Vstupné zľavnené 
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €

4. februára o 19. hod.
AŽ PŘIJDE VÁLKA
CZ / HR, dokumentárny film, 
76 min., česká verzia, MP18, FK. 
Kontroverzná domobrana Sloven-
skí Branci verbuje mladých mu-
žov z celého Slovenska. Vstupné: 5 
€  Vstupné FK, ŤZP: 3 €

5. až 7. februára
SCANDI- PREHLIADKA
SEVERSKÉHO FILMU
5. februára o 19. hod.- SVIATKY 
POKOJA A MIERU
6. februára o 19. hod.- WOMAN 
AT WAR      
7. februára o 19. hod.- HRANICA    
Vstupné: 5 €  Vstupné FK, ŤZP: 
3 €
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„Najdôležitejšie je milovať, byť milovaná, šťastná a vyrovnaná 
sama so sebou.“          EDITH PIAF

POVeDaLI SLÁVnI

SPOLOčenSkÁ krOnIka

V piatok 25. januára 2019
vo Veľkej s

V sobotu 26. januára 2019 
v Spišskej Sobote s

V pondelok 28. januára 2019
vo Veľkej s

V pondelok 28. januára 2019
vo Veľkej s

Petrom Porjandom,
78-ročným

Dušanom Ilavským,
71-ročným

Olinkou Gubekovou,
88-ročnou

Evou Kupčíkovou,
53-ročnou

naVŽDY Sme Sa rOZLÚčILI

HOrOSkOP OD StreDY DO StreDY
B u d e t e 
p r e ž í v a ť 

romantické dni plné lásky a 
porozumenia. Aj v škole alebo 
práci bude vládnuť pokoj.

Dajte v 
niečom len 

na svoj vlastný úsudok. Iní vám 
môžu zle poradiť.

Naberiete 
nové sily 

a energiu, lebo vstupujete do 
mimoriadne priaznivého ob-
dobia.

V nejakej 
záležitos-

ti ste sa už pevne rozhodli, ale 
stane sa niečo, čo vás rozkolíše 
a znepokojí.

V nejakej 
d ô l e ž i t e j 

pracovnej veci sa rozhodnete 
veľmi správne. V budúcnosti z 
toho budete ťažiť.

Budete mať 
veľa dôvo-

dov na radosť. Spôsobia vám ju 
najmä rodinní príslušníci.

Potrebujete 
zmenu, ale 

vaše okolie nevníma signály, a 
preto bude prekvapené neja-
kým vaším krokom.

Budete sa 
r o z t á p a ť 

samou láskou. K tomu sa pri-
dajú ešte aj finančné príleži-
tosti.

Budete mať 
veľa vecí na 

svojich pleciach. Mali by ste si 
rozmyslieť, či niečo neprenesie-
te na iných.

Dozviete sa 
nejakú prí-

jemnú novinku. Polepší sa vám 
aj po zdravotnej stránke.

B u d e t e 
riešiť prob-

lémy iných, čo sa vám stáva v 
poslednom čase často. Už ste z 
toho unavení.

Pýcha pek-
lom dýcha 

- presvedčíte sa o pravdivosti 
týchto slov. Nepovyšujte sa nad 
iných.

V stredu 30. januára - Benu - Kaufland, vo 
štvrtok 31. januára - Benu - Kaufland, 
v piatok 1. februára - Adus, v  sobotu 
2. februára - Adus, v  nedeľu 3. feb-
ruára - Tília, v  pondelok 4. februára 
- Dr. Max - námestie a v  utorok 5. februá-
ra - Zlatý had. Benu - Kaufland: Moyzesova 

3, Adus: Mnoheľova ul. 2, Tília: Banícka 28, 
Dr. Max - námestie: Nám. sv. Egídia, 
Zlatý had: Novomeského 3918. Le-
kárne s  pohotovostnou službou sú 
otvorené od pondelka do piatka od 

16. hod. do 22.30 hod., počas sobôt, ne-
dieľ a  sviatkov od 7. hod. do 22.30 hod.

POHOtOVOSť V LekÁrňacH

Dnes 30. januára má meniny - Ema, vo štvrtok 31. januára - 
Emil, v piatok 1. februára - Tatiana, Táňa, v sobotu 2. februára - 
Erik, Erika, v nedeľu 3. februára - Blažej, v pondelok 4. februára 
- Veronika a v utorok 5. februára - Agáta.

BLaHOŽeLÁme k menInÁm

V stredu 30. januára 2019
o 13. hod. vo Veľkej s

V stredu 30. januára 2019
o 14.30 hod. vo Veľkej s

Vo štvrtok 31. januára 2019 
o 14. hod. vo Veľkej s

Annou Bartkovou,
74-ročnou

Vierou Čisárovou,
55-ročnou

Tomášom Šivecom,
61-ročným

naVŽDY Sa rOZLÚčIme

Dar školy pomôže novorodeniatkam

Program kina cInemaX Poprad
Od 31. januára do 6. februára

Minulý týždeň v  piatok 
zavítali do popradskej 
nemocnice žiaci a  zástup-
covia ZŠ s  MŠ na Komen-
ského ulici, aby obdarovali 
gynekologicko-pôrodnícke 
oddelenie výťažkom z  pre-
daja vlastnoručných výrob-
kov, ktoré predávali počas 
Vianočného jarmoku.

Školáci z  Komenského 
ulice už pätnásť rokov po-
máhajú Nemocnici Poprad 
finančnými darmi. „Táto 
charitatívna akcia je už tra-
dičná. Žiaci základnej, ale aj 
materskej školy spoločne s pe-
dagógmi pracovali počas no-
vembra a decembra na jednej 

z hodnôt školy a tou je spolu-
práca. Spoločne sme sa s jedi-
ným cieľom snažili vlastnými 
výrobkami pomôcť dobrej 
veci. Výťažok z  predaja na 
Vianočnom jarmoku sme ve-
novali nemocnici, konkrétne 
v  tomto roku to bolo gyne-
kologicko-pôrodnícke odde-
lenie,“ uviedla riaditeľka ZŠ 
s  MŠ na Komenského ulici 
v Poprade Monika Strnková. 
„Žiaci zo Základnej školy na 
Komenského ulici nám ta-
kýmto humánnym spôsobom 
pomáhajú už pätnásť rokov, 
čo je jedinečný jav. Podarilo 
sa im počas Vianočného jar-
moku vyzbierať sumu, ktorá 

bude použitá na zakúpenie 
potrebných prístrojov pre 
naše oddelenie. Ide o  odsá-
vačky a  kreslá do laktačnej 
miestnosti pre dojčiace mat-
ky. Takto určite zlepšíme 
úroveň gynekologicko-pôrod-
níckeho oddelenia,“ povedal 
riaditeľ Nemocnice Poprad 
Peter Petruš.

Žiaci tejto školy spoloč-
nými silami vytvárali rôzne 
predmety s vianočnou témou 
a počas Vianočného jarmoku 
ich predávali vo vlastnom 
stánku. S košíkom v ruke sa 
však prešli niekoľkokrát aj 
po námestí. Takto sa im po-
darilo vyzbierať sumu 600 

eur, ktorú slávnostne 
odovzdali do rúk riadi-
teľa nemocnice minulý 
týždeň v piatok. „Do tejto 
akcie sa zapájam pravi-
delne. Väčšinou sme tieto 
výrobky vyrábali po škole, 
ale aj v rámci vyučovania. 
V  stánku sa nám celkom 
darilo a  ľudia prispievali 
aj bez toho, aby si niečo 
kúpili. Je to veľmi pekná 
myšlienka a  verím, že 
v  tom bude naša škola 
pokračovať aj naďalej,“ 
uzavrela deviatačka Mar-
tina Gallíková.  (mav)

Trhlina: o  13.20 hod. (hrá 
sa len cez víkend), o  15.50 
hod., o  18.20 hod. a  o  20.50 
hod., Detské kino - Snehová 
kráľovná: Krajina zrkadiel: 
o  13.50 hod. (hrá sa len cez 
víkend), ľadová sezóna 2: 
o 16. hod., Ženy v behu: o 18. 
hod. a  o  20.10 hod., Ralph 
búra internet 2D: o 13. hod. 

(hrá sa len cez víkend), Ná-
vrat domov: o  15.30 hod. 
(nehrá sa 5.2.), o  16.20 hod. 
(hrá sa len 5.2.), Bohemian 
Rhapsody 2D: o  17.40 hod. 
(nehrá sa 5.2.), Serenity: Ti-
cho pred búrkovu: o  20.30 
hod., Artnax filmy: o  18.30 
hod. (hrá sa len 5.2.). Viac na 
www.cine-max.sk.  (ppp)

Mediačné centrum Poprad oznamuje zmenu miesta poskyto-
vania bezplatnej mediačnej služby pre obyvateľov mesta, kto-
rá aj naďalej bude poskytovaná mediátormi pravidelne kaž-
dý prvý štvrtok v mesiaci od 14. do 16. hod. na novej adrese 
Okružná 25 v Poprade v priestoroch kancelárie Mediačného 
centra Poprad. Nahlásiť sa je možné telefonicky na čísle 0908 
630 615 alebo e-mailom na mcpoprad@mcpoprad.sk.  9/19-R

Záchranársky vrtuľník z 
Popradu bol minulú sobotu 
dopoludnia privolaný na ly-
žiarsky svah Čučoriedky do 
Tatranskej Lomnice. Rýchly 
a šetrný transport do ne-
mocnice potreboval 57-roč-
ný lyžiar, ktorý vo veľkej 
rýchlosti narazil do stojacej 
osoby. Horskí záchranári mu 
poskytli primárne zdravotné 

ošetrenie. Lekárka po prílete 
spolu s nimi pripravila pa-
cienta na evakuáciu z terénu v 
transportnom vaku. Následne 
bol preložený na palubu vr-
tuľníka a s poranením hlavy a 
zlomeninou lopatky bol pre-
vezený na letisko v Poprade, 
kde si ho prevzala posádka 
RLP a ďalej transportovala do 
Nemocnice Poprad.  (zho)

Zrážka lyžiara na svahu
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Mesto  Poprad
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

prijme do pracovného pomeru zamestnanca na obsadenie
pracovnej pozície: ekonóm/ekonómka 

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: ukončené  vyso-
koškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického smeru • najmenej 
5 rokov riadiacej praxe • znalosť všeobecne platných právnych 
predpisov v oblasti verejnej a štátnej správy • bezúhonnosť, zod-
povednosť, samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť • organi-
začné a riadiace schopnosti • práca s PC. 
Požadované doklady k prihláške: žiadosť o prijatie na uvedenú 
pracovnú pozíciu • štruktúrovaný životopis s uvedením vlastné-
ho telefonického kontaktu • kópia dokladov o najvyššom dosiah-
nutom vzdelaní • čestné prehlásenie o bezúhonnosti • písomný 
súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby 
výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
Druh pracovného pomeru: plný úväzok na pracovnú zmluvu
Predpokladaný nástup: dohodou po ukončení výberového kona-
nia
Základná zložka mzdy:  od 800,- €, v závislosti od dĺžky zapo-
čítanej praxe. 
Uzávierka prihlášok je 31. januára 2019 do 12. hod. Bližšie in-
formácie: stanislav.spisiak@msupoprad.sk, tel.: 052/7161291.
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej 
obálke s označením „neotvárať - ekonóm/ekonómka“ do po-
dateľne Mestského úradu v Poprade, alebo ich  poslať poštou na 
adresu:
Mesto Poprad
oddelenie personálneho manažmentu a miezd
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 01 Poprad
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť 
do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú poža-
dované podmienky.      PP-16

Mesto Poprad
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

prijme do pracovného pomeru zamestnanca na obsadenie
pracovnej pozície: odborný referent/ka oddelenia informatiky

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: vysokoškolské vzde-
lanie 2. stupňa • minimálne 3 roky praxe v oblasti správy infor-
mačných systémov • znalosť Zákona č. 305/2013 Z. z., Zákona č. 
275/2006 Z. z. • znalosť ďalších všeobecne platných právnych pred-
pisov v oblasti verejnej a štátnej správy • bezúhonnosť • zodpo-
vednosť, samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť, organizačné 
schopnosti • osobnostné a morálne predpoklady pre výkon práce 
vo verejnom záujme.
Požadované doklady k prihláške: žiadosť o prijatie na uvedenú 
pracovnú pozíciu • štruktúrovaný životopis s uvedením vlastného 
telefonického kontaktu • kópia dokladov o najvyššom dosiahnu-
tom vzdelaní • čestné prehlásenie o bezúhonnosti • písomný súhlas 
uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberové-
ho konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných úda-
jov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 
27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
Druh pracovného pomeru: plný úväzok na pracovnú zmluvu.
Predpokladaný nástup: dohodou po ukončení výberového konania.
Základná zložka mzdy: od 800,- €, v závislosti od dĺžky započí-
tanej praxe.
Uzávierka prihlášok je 22. februára 2019 o 15. hod. Bližšie infor-
mácie: stanislav.spisiak@msupoprad.sk, tel.: 052/7161291.
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej 
obálke s označením „neotvárať - referent IT“ do podateľne Mest-
ského úradu v Poprade, alebo ich poslať poštou na adresu:
Mesto Poprad
oddelenie personálneho manažmentu a miezd
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 01 Poprad
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezara-
diť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú po-
žadované podmienky.    PP-17

Kultúrny kalendár na február 2019

Tatranská galéria - Elektráreň
Výstavy
TEXTILE ART OF TODAY 
- 5. medzinárodné trienále 
textilu.
TEXTILE ART OF TODAY  
je medzinárodný výtvarný 
projekt, ktorý prezentuje sú-
časnú textilnú tvorbu. Svetovú 
premiéru na tejto výstave má 
novinka, ktorá nesie názov 
Virtuálny vesmír. Je to unikát-
na prezentácia textilných diel. 
Návštevník sa teleportuje na 
umeleckú planétu. Tu sa ocitá 
v strede umeleckých diel a stá-
va sa spolutvorcom tejto hry.
Piatok 1. februára o 17. hod. - 
vernisáž výstavy.

Stála expozícia
Odkryté hodnoty app
Vynovená stála expozícia 130 

diel zo zbierkového fondu Tat-
ranskej galérie predstavuje to 
najlepšie z tvorby takmer 80-
tich autorov.

INÉ PODUJATIA
Štvrtok 14. februára o  17. 
hod. 
Nová hudba v Tatranskej ga-
lérii 4 / Ivan Šiller - Cantéy-
odjayâ sólový klavírny recitál.
Prvý koncert 2. ročníka kon-
certného cyklu Nová hudba v 
Tatranskej galérii, na ktorom sa 
predstaví slovenský klavirista 
Ivan Šiller. Program koncertu 
s názvom “Cantéyodjayâ” bude 
zostavený z diel skladateľov 
tvoriacich prevažne v prvej 
polovici 20. storočia (Alban 
Berg, Arnold Schönberg, Leoš 
Janáček, Pierre Boulez a Oli-
vier Messiaen), ale aj súčasné-

ho rakúskeho skladateľa Petra 
Ablingera.

NEDEĽNÉ TVORIVÉ DIEL-
NE
Nedeľa 10. februára od 14. do 
16. hod. - Valentínske tvorivé 
dielne

Vila Flóra Starý Smokovec
Výstavy
Celý február
Helmut Bistika - Anjeli a tí 
druhí

Stála expozícia
Tatry v umení

Tvorivé dielne
tematické výtvarné workshopy 
k aktuálnym výstavám a vyno-
venej stálej expozícii.

Výstavy
Podtatranská ul.
Celý február
Maľované srdiečkom - výstava 
Danky Korvinovej Klustovej.

Stála výstava  
S knihou ma baví svet - 4. roč-
ník.
Výstava výtvarných prác žia-
kov základných a  materských 
škôl v Poprade.

Pondelok až nedeľa 11. -  17. 
februára - Národný týždeň 
manželstva - Podujatia: Ve-
černíček v knižnici, Zabávajme 
sa v knižnici so spoločenskými 
hrami.

Streda a štvrtok 27.  a 28. janu-
ár o  9. hod. - Hviezdoslavov 
Kubín - obvodné kolá v spolu-
práci s POS Poprad, Školským 
úradom Poprad a Školským 

úradom Veľký Slavkov.

Oddelenie umenia Spišská So-
bota
Do 14. februára
Diverzia - Oscar Genský.

Od 15. februára 
Z babičkinej truhlice - výstava 
žiakov ZUŠ na Štefánikovej ul. 
v Poprade. Piatok 15. februára 
o 17. hod. - vernisáž výstavy.

Tatranská galéria v Poprade

Podtatranská knižnica v Poprade

Podtatranské múzeum
Výstavy
Celý február
Výroba modrotlače z  dielne 
Elemíra Montška v Hranovnici

Čaro detstva... - výstava hračiek 
zberateľky Alice Tokarčíkovej.

Expozície múzea

Poprad a okolie v zrkadle vekov 

Pobočka Spišská Sobota

Expozície múzea
Cechy a  remeslá na hornom 
Spiši, Meštianske bývanie, 
Vznešenosť a  pokora, Osob-
nosti Spišskej Soboty.

Celý február
TRI PALETY
Výstava Róberta Pavlíka, Juraja 
Ujházyho a Petra Valachoviča.
Stála expozícia 
Zo starej Veľkej - výber z diel 
akademického maliara Ondre-
ja Ivana z Veľkej.

3. február - Divadlo J.K. Tyla České Budějovice
Světáci - podľa skvelej televízne komédie.

10. február - Divadlo A a Shanti Prievidza
Škriepky v Chioze - temperamentná commedia 
del´arte.

17. február - Divadlo DINO Piešťany
Pohreb - čierna komédia.

24. február - Celkom malé divadlo Starý Tekov
Manželská poradňa - kabaret so živou hudbou.

3. marec - Divadlo Vertigo Budapešť
Dámska šatňa - komédia zo života herečiek.

10. marec - DAD Prešov
Ťapákovci - satira z dedinského prostredia.

17. marec - Nové divadlo Nitra
Slovensko v obrazoch - Švantner na javisku mo-
derne.

24.marec - Divadlo Commedia Poprad
Zápisky dôstojníka ČA - tragikomédia.

31. marec - Divadlo Commedia Poprad
Jana z Arcu, Boh a kat - poučná komédia.

DIVADELNÉ FAŠIANGY 2019 Poprad  - Spišská Sobota

Predstavenia sa konajú v divadelnej sále v Spišskej Sobote. Začiatok je vždy o 18. hod. Vstupné 6 eur.
Vstupenky - MIK Poprad (052/16 186) alebo u Vlada Benka (tel. 0903 825 050).  PP-15

Galéria
Scherfelov dom
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InZercIa

• Predám lacno zacho-
valé drevené detské sánky 
a  biely písací stôl vhodný 
do študentskej izby. Inf.: č. t. 
0911 305 424.  1/19-P
• Predám kvalitný leštený 
Tatranský smrekový obklad 
- 3 €, perodrážku, zrubový 
profil - pologuľatý, hranoly 
a dlážkovicu na podlahy. Inf.: 
č. t. 0908 234 866, www.dre-
vozrubyobklady.sk     2/19-P

• Prijmeme lekára do 
všeobecnej ambulancie, 
nadštandardný plat, TPP, 
alebo dohoda.  Inf.: č. t. 
0904 115 676  1-19-R
• Výkup parožia. Inf. č. t. 
0904 834 937.  3/19-R
• Centrum sociálnych slu-
žieb v  Poprade prijme do 
pracovného pomeru vodi-
ča - údržbára. Kvalifikačné 
predpoklady a  iné požiadav-
ky: ukončené stredoškolské 
vzdelanie, vodičský preukaz 
skupiny B, manuálna zruč-
nosť, bezúhonnosť, zodpo-
vednosť, flexibilita, samostat-
nosť. Ponúkaný mesačný plat 
od 637,00 € (určenie platu 
podlieha zákonu č. 553/2003 
Z.z. o  odmeňovaní niekto-
rých zamestnancov pri výko-
ne práce vo verejnom záujme 
v  znení neskorších predpi-
sov). Žiadosti so životopisom 
posielajte na adresu: Cen-
trum sociálnych služieb v Po-
prade, Komenského 3454/12, 
058 01 Poprad, prípadne e-
-mailom: pam@css.poprad.sk
• PEDIKÚRA RENKA, 
ul. Ludvíka Svobodu (pri 
kostole) Poprad - Juh - pre-
vádzková doba na objed-
návku - t. č. 0903 849  047 
(po.-pia. - od 8.00 do 20.00 
hod., so. dopoludnia) - kla-
sická pedikúra, masáž nôh, 
lakovanie nechtov na no-
hách (lak, gél-lak), cena pre 
dôchodcov, akcie, DARČE-
KOVÉ POUKÁŽKY. 8/19-R

V pondelok 28. januára bol Deň ochrany 
údajov. Tento rok pripadol na dátum pres-
ne osem mesiacov po nadobudnutí účin-
nosti všeobecného nariadenia o ochrane 
údajov z 25. mája 2018.

Jedným z hlavných cieľov všeobecné-
ho nariadenia o ochrane údajov je posil-

niť postavenie ľudí a poskytnúť im väčšiu 
možnosť kontroly nad jedným z najhod-
notnejších zdrojov moderného hospodár-
stva - nad ich osobnými údajmi. Tento cieľ 
sa dá dosiahnuť len vtedy, ak si ľudia začnú 
plne uvedomovať svoje práva a dôsledky 
svojich rozhodnutí.   (ppp)

Deň ochrany údajovZaujalo nás

rôZne

PreDaj
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BAM Poprad Podtatranské Australian open

Nové posily kamzíkov hneď od začiatku bodujú
Hokejisti HK Po-
prad odohrali cez 
víkend dva zápa-
sy našej najvyššej 
hokejovej súťaže 

a  v  nich nastúpili už aj tri 
nové posily zo zámoria – 
americký obranca Alex Mi-
ner a kanadskí útočníci Ke-
vin Miller a Justin Buzzeo.

Všetci traja noví legionári 
v  popradskom tíme nastú-
pili po svojom príchode pod 
Tatry na svoj prvý zápas už 
v  piatok, keď kamzíci hostili 
na domácom ľade MAC Buda-
pešť. K výhre 3:2 po predĺžení 
prispel jeden z nich, a to obran-
ca Alex Miner (na foto v stre-
de), ktorý asistoval pri prvom 
z  dvoch gólov Dávida Bon-
dru. „Počul som o  Slovensku 
a o tomto klube len samé dobré 
veci a po mojom príchode som 
zistil, že je to tu naozaj úžasné. 
Som šťastný, že tu môžem byť. 
Proti Budapešti sme odohrali 
dobrý zápas, v ktorom vynika-
li brankári. Hralo sa mi dobre 
a verím, že tomuto tímu doká-

žem pomôcť,“ uviedol A. Miner.
V  nedeľu sa do ligových 

štatistík zapísali aj ďalšie dve 
posily v  televíznom zápase na 
ľade Banskej Bystrice. Aj Justin 
Buzzeo (na foto vpravo) bol 
druhým asistentom pri góle 
Dávida Bondru, no a  Kevin 
Miller (na foto vľavo) skóroval 
v  druhej tretine počas presi-
lovky, keď znížil na konečných 
3:2 z  pohľadu domácich pa-
rádnym tečom strely Daniela 
Brejčáka. Popradskí tréneri 
si od zámorskej trojice veľa 

sľubujú. „Hľadali sme hráčov, 
ktorí by našu hru oživili. Máme 
vysoké ciele a káder sme potre-
bovali rozšíriť. Títo traja hráči 
sú s  nami krátko, ale pracujú 
dobre. Ich príchodom sa zvýšila 
konkurencia a verím, že aj os-
tatní hráči sa budú viac snažiť,“ 
povedal ešte v piatok po zápase 
s  Budapešťou asistent trénera 
HK Poprad Dušan Brincko.

Popradčania predohrávali 
53. kolo včera, t. j. v utorok 29. 
januára v  Nových Zámkoch 
po uzávierke vydania novín 

Poprad. Už v piatok ich čaká 
o 17. hodine domáci súboj 48. 
kola proti Žiline a  v  nedeľu 
3. februára privítajú zveren-
ci Romana Stantiena takisto 
o  17. hodine Detvu, v  rámci 
dohrávky 40. kola.

Výsledky Tipsport Ligy: 
46. kolo v  piatok 25. januá-
ra Poprad - Budapešť 3:2pp 
(1:1, 0:1, 1:0 - 1:0), góly Po-
pradu: 12. Dávid Bondra (R. 
Heizer, A. Miner), 47. Dávid 
Bondra (S. Mlynarovič, J. Ab-
dul), 62. Joona Erving (J. Ab-
dul, T. Vošvrda). Dohrávka 
44. kola v nedeľu 27. januára 
B. Bystrica - Poprad 3:2 (1:1, 
2:1, 0:0), góly Popradu: 19. 
Dávid Bondra (M. Belluš, J. 
Buzzeo), 29. Kevin Miller (D. 
Brejčák, P. Svitana).

Program Tipsport Ligy: 
48. kolo v piatok 1. februára 
o  17. hod. Poprad - Žilina, 
dohrávka 40. kola v nedeľu 3. 
februára o 17. hod. Poprad - 
Detva.   (ppv)

Z kuchyne HK Poprad
Juniori (Nadstavbová časť A): v  sobotu 26. januára 
Trenčín - Poprad 3:2pp a  v  nedeľu 27. januára B. Bystri-
ca – Poprad 2:6. Dorast: v sobotu 26. januára L. Mikuláš 
- Poprad 1:7 a  v nedeľu 27. januára L. Mikuláš - Poprad 
3:2. Kadeti (o majstra): v  sobotu 26. januára Martin - 
Poprad 5:0 a  v  nedeľu 27. januára Zvolen - Poprad 7:2.

   Z  V  Vp Pp P Skóre  B

1. Zvolen 49 27 6 6 10 167:106 9 9

2. B. Bystrica 49 27 6 5 11 165:118 9 8

3. Košice 49 28 3 5 13 161:115 9 5

4. Nitra 49 25 5 4 15 183:122 8 9

5. HK Poprad 49 24 7 3 15 142:124 89

6. N. Zámky 49 24 4 4 17 128:113 8 4

7. Trenčín 49 21 5 4 19 121:114 7 7

8. Miškovec 49 20 6 5 17 132:131 7 7

9. Detva 49 15 3 6 25 131:166 5 7

10. Budapešť 49 14 3 7 25 136:168 5 5

11. L. Mikuláš49 15 2 3 29 118:150 5 2

12. Žilina 49 9 7 3 30 129:188 4 4

13. SR 20 24 0 0 2 22 30:128  2

Tabuľka Tipsport Ligy

Popradské bas-
ketbalistky odo-
hrali v sobotu 26. 
januára druhý zá-

pas nadstavby 5-8 ženskej 
basketbalovej Extraligy, 
a to na horúcej pôde Nitry.

Zverenkyniam Tatiany Gal-
lovej ušla v Nitre hlavne prvá 
štvrtina, kedy si domáce hráč-
ky vypracovali deväťbodový 
náskok. Druhá a  tretia štvrti-
na bola pomerne vyrovnaná, 
ale stále mali výrazne navrch 
súperky. Až v záverečnej časti 
Popradčanky pridali, vyhrali 
ju 22:7 a  dokázali sa dotiah-
nuť na rozdiel troch bodov. 
Prehrali však aj druhý zápas 
v nadstavbe - po bratislavskom 
Slovane aj s Nitrou 57:60.

Popradské basketbalistky 
budú hrať tretí zápas tejto 

časti doma, a  to v  nedeľu 3. 
februára o 18. hodine v Aré-
ne Poprad, kde privítajú Ban-
skú Bystricu.

Výsledok: 2. kolo nad-
stavby 5-8 v sobotu 26. janu-
ára BKM UKF Nitra - BAM 
Poprad 60:57 (35:22), naj-
viac bodov BAMP: Domini-
ka Rusiňáková - 22.

Program: 3. kolo nadstav-
by 5-8 v nedeľu 3. februára 
o 18. hod. BAM Poprad - BK 
ŠKP 08 B. Bystrica.   (mav)

Z kuchyne BAM Poprad
Juniorky: v sobotu 26. januára TYDAM KE – Poprad 71:59 
a v nedeľu 27. januára Poprad - TYDAM KE 63:59. Ml. žiač-
ky: v sobotu 26. januára Ružomberok - Poprad 61:14 a 52:44. 
Ml. mini žiačky: v sobotu 26. januára St. Ľubovňa - Poprad 
39:15 a 15:5.

 Z  V  P B

1. Nitra 8 6 2 14

2. BAM Poprad 8 5 3 13

3. Slovan BA 8 3 5 11

4. B. Bystrica 8 2 6 10

Tabuľka nadstavby 5-8

Občianske združenie SPORT CLUB 
FOR ALL zorganizovalo v  sobotu 26. ja-
nuára tenisový turnaj vo štvorhre pre 
rekreačných hráčov s rovnomenným ná-
zvom turnaja Australian open, ako hrajú 
aj profesionálni svetoví tenisti.

Namiesto Melbourne si organizátori z ob-
čianskeho združenia vybrali Tatranskú Lom-
nicu, kde sú dva kurty s rovnakým tvrdým 
povrchom ako majú práve v Austrálii.

Turnaja sa zúčastnilo jedenásť dvojíc 
z  blízkeho, ale aj vzdialenejšieho okolia. 
Po odohratí troch skupín nasledovala vy-

raďovacia fáza a  do finále sa prebojovala 
domáca dvojica Vasiľko - Krempaský, ktorá 
si to rozdala so svidnickou dvojicou Cupák-
-Maskalík. Finále prinieslo množstvo dlhých 
výmen, ale rozhodli skúsenosti z ťažkých 
zápasov a výsledkom 6:3 napokon zvíťazil 
Michal Vasiľko s Ľudovítom Krempaským. 
„Veľmi sa teším z víťazstva, nakoľko už dlh-
šie som sa pokúšal dostať aspoň do nejakého 
finále. Počas turnaja so si zranil pätu a sám 
na sebe som pocítil, že aj cez bolesť môže 
prísť úspech,“ povedal po turnaji člen ví-
ťaznej dvojice Ľ. Krempaský.  (jog)

Krátko zo športu• POPRADSKÉ líšky si 
v rámci 16. kola ženskej hoke-
jovej Extraligy schuti zastrie-
ľali v  sobotu 26. januára, keď 
v  Košiciach porazili domáci 
tím Ice Dream 10:1. V sobotu 
2. februára nastúpia zveren-
kyne Ivana Bednára o 18. ho-
dine v Martine proti domáce-
mu MHK.• V SOBOTU 2. februára sa 
v  telocvični ZŠ s  MŠ na Ko-
menského ulici od 8. hodiny 
uskutoční 2. ročník Slovenské-
ho pohára v halovej lukostreľbe 
pod záštitou primátora mesta 
Poprad Antona Danka. Súťaže 
sa zúčastní približne 150 súťa-
žiacich, ktorí budú rozdelení 
do siedmich kategórií.• PO ÚSPEŠNÝCH repre-

zentáciách na Olympijských 
hrách mládeže v  Buenos Ai-
res, či na Majstrovstvách sveta 
v  Číne a  následnom ocenení 
Slovenskou plaveckou fede-
ráciou v  kategórii najlepších 
juniorských plavcov sa po-
pradskej plavkyni Tamare Po-
tockej a jej trénerovi Milošovi 
Božikovi dostalo ďalšej pocty. 
Minulý týždeň v  pondelok si 
obaja z  rúk ministerky škol-
stva, vedy, výskumu a  športu 
SR Martiny Lubyovej prevzali 
jedno z  ocenení Národného 
športového centra pre naj-
úspešnejších športovcov a ich 
trénerov za rok 2018.• V NEDEľU 3. februára sa 

v Aréne Poprad uskutoční už 
16. ročník medzinárodného 
futbalového halového turnaja 
O pohár FAM Poprad, ktoré-
ho sa okrem družstiev uspo-
riadateľského klubu zúčastnia 
aj tímy mladších a  starších 
žiakov zo Zakopaneho, Plav-
nice, či Košíc. Turnaj sa začína 
o 9. hodine.• MINULÝ týždeň v  stre-
du prehrali basketbalisti BK 
Iskra Svit na domácej palu-
bovke s  Interom Bratislava 
72:85 v  rámci 24. kola SBL. 
V sobotu 26. januára prehrali 
následne aj v Handlovej 92:98. 
Zverenci Michala Madzina sa 
už v  piatok 1. februára o  18. 
hodine predstavia doma pro-
ti Prievidzi.  (ppv)

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

www.noviny-poprad.sk
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Aerobik trhá v našich školách rekordy FK Poprad
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Minulý týždeň v  pia-
tok sa v  telocvični 
Obchodnej akadémie 
v  Poprade uskutočnilo 
okresné a  zároveň kraj-
ské kolo v aerobiku žia-
kov stredných škôl. Päť 
najlepších automaticky 
postúpilo na Majstrov-
stvá Slovenska, ktoré sa 
budú konať už na budú-
ci týždeň v Trenčíne.

Popradská obchodná 
akadémia je už tradič-
ným organizátorom okresné-
ho a  zároveň krajského kola 
v  aerobiku žiakov stredných 
škôl a  v  širokom okolí sa jej 
v tomto nemôže nikto rovnať. 
V poslednom období sa k nej 
v rámci nášho kraja postupne 
pripája už aj Prešov. Záujem 
o tento šport v našom okrese 
neustále narastá o čom svedčí 
aj tohtoročná rekordná účasť. 
„Už viac ako desať rokov sa 
nám darí organizovať okresné 
a  zároveň krajské kolo v  ae-
robiku. Teší nás vždy vysoká 
účasť a v tomto ročníku to bolo 
vyše 60 dievčat. Tie najlepšie 

nie sú nikdy iba do počtu ani 
na majstrovstvách Slovenska 
a  umiestňujú sa pravidelne 
v  prvej finálovej desiatke,“ 
uviedla organizátorka sú-
ťaže z  OA v Poprade Iveta 
Bendíková. „Sme absolútnou 
špičkou v  celom Prešovskom 
kraji čo sa týka kvantity, ale 
aj kvality. Preto máme to pri-
vilégium organizovať súčasne 
s  okresným kolom aj krajské 
kolo. Päť najlepších dievčat 
postupuje priamo na celoslo-
venské majstrovstvá, ktoré 
budú 4. februára v Trenčíne,“ 
povedal Jozef Pavlík z odbo-

ru školstva, mládeže a športu 
MsÚ v Poprade.

Na majstrovstvá Sloven-
ska sa po roku opäť prebo-
jovala Michaela Dinhová zo 
Súkr. gymnázia Life Acade-
my v Poprade (minulý rok 
4. miesto, pozn. red.) a  tiež 
Eva Svitanová z OA v Popra-
de (minulý rok umiestnenie 
v  prvej desiatke, pozn. red.). 
K  nim sa tentokrát pripo-
jila aj Nina Orinčáková zo 
Súkr. gymnázia Life Acade-
my v Poprade a tiež Martina 
Kapolková a Nikola Zubajová 
z OA v Poprade.  (mav)

Futbalisti FK 
Poprad odohrali 
v sobotu 26. janu-
ára na umelej trá-

ve NTC v  Tatranskej Lom-
nici ďalší prípravný zápas 
pred jarnou časťou II. ligy.

Zverenci Mareka Petruša 
si zmerali sily s ligovým kon-
kurentom z Banskej Bystrice 
a prehrali 1:2, keď po prvom 
polčase prehrávali 0:1. O je-
diný gól Popradu sa postaral 
Erik Streňo. Klub zároveň na 
svojich stránkach informo-

Včera, t.j. v utorok 29. januára sa v Poprade a okolí naplno 
rozbehla zimná časť 24. ročníka Športovej olympiády mesta 
Poprad. Popradskí žiaci súťažili v bowlingu, v rýchlokorčulo-
vaní, ale v Tatrách aj v sánkovaní. Dnes olympiáda pokračuje 
v Lučivnej lyžiarskymi disciplínami.   FOTO - Marek Vaščura

val, že traja legionári - Srb 
Vilotič, Litovec Mindauvz, 
ani Francúz Metayer na 
skúške v bielo-modrom dre-
se neuspeli a  tak sa vedenie 
obzerá aj naďalej po kvalit-
nom útočníkovi.

Včera, t. j. v utorok 29. ja-
nuára hrali popradskí orli vo 
Vítkoviciach po uzávierke 
vydania novín Poprad, no 
a v sobotu 2. februára sa po-
stavia opäť v Tatranskej Lom-
nici o  10.30 hod. proti Lip-
tovskému Hrádku.  (ppv)
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v Aréne Poprad
2. februára 2019

MAJSTROVSTVÁ
SLOVENSKA
V TANECNOM SPORTE
V 10  TANCOCH

v v

PROGRAM

KONCERT DARY ROLINS

WWW.TCFORTUNA.SK

11.00  JUNIORI I, DO 21 ROKOV, SENIORI II, SENIORI III

15.00 JUNIORI II, MLÁDEŽ, DOSPELÍ, SENIORI I

19.00 GALAVEČER

VSTUPNÉ NA GALAVEČER:  
voľné sedenie 20€, VIP sedenie pri stole s občerstvením 40€

Slovenský zväz 
tanečného športu

Tanečné centrum
Fortuna Poprad

Mesto
Poprad

PREDAJ VSTUPENIEK: 
• 27.-31.1.2019 v čase 17.00 -18.30 v priestoroch TC FORTUNA                                     

(budova SOŠ remesiel a služieb), Okružná 25, Poprad, tel. 0911 886 111
• v deň konania 2. 2. 2019 od 17.00 v Aréne Poprad

ORGANIZÁTORI: 

POD ZÁSTITOU PRIMÁTORA POPRADU ING. ANTONA DANKA
v

PP-19


