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Arne Kroták sa stal najužitočnejším hráčom zápasu hviezd

Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva po zozbieraní úda-
jov za predošlý týždeň už zakázal 
návštevy v  popradskej nemocnici 
a  v  dvoch liečebných ústavoch vo 
Vysokých Tatrách. V  pohotovos-
ti sú aj všetky popradské školy. 
Chrípka útočí a  percento chorých 
sa zvyšuje každým dňom.

„Chorobnosť v  okrese Poprad stúp-
la oproti predminulému týždňu o  40 
percent a  má stúpajúcu tendenciu. 
V  tomto prípade ide už o epidemický 
stav, na základe ktorého bol naria-
dený zákaz návštev v  popradskej ne-
mocnici, ale aj v  liečebných ústavoch 
vo Vyšných Hágoch a v Dolnom Smo-
kovci. Oboznámili sme zriaďovateľov 
škôl o  vzniknutej situácii s  tým, že je 
potrebné dôkladne monitorovať počet 

chýbajúcich detí v školách a zvážiť pre-
rušenie prevádzok,“ varovala Mária 
Pompová z  RÚVZ v  Poprade a  po- (Pokračovanie na str. 2)

Aj po spájaní dvoch tried ostávalo minulý týždeň v laviciach tried ZŠ s MŠ 
Dostojevského len zopár detí.       FOTO - Marek Vaščura

Víkend plný hokeja zažili fanúši-
kovia z  celého Slovenska v Popra-
de. Šatanov tím zdolal Bondrov-
cov po samostatných nájazdoch. 
Najužitočnejším hráčom sa stal 
popradský matador, kapitán Bon-
drovho tímu a  draftová jednotka 
Arne Kroták.

V sobotňajšom veľkolepom drafte 
si obaja manažéri vyberali hráčov 
do svojho tímu. Peter Bondra musel 
využiť svojho obchodného ducha, 
aby mal popradské trio pohromade 
v  jednom tíme. Arne Kroták sa stal 
draftovou jednotkou a  Radoslavovi 
Suchému sa ušla cena útechy, keďže 
sa obaja manažéri tvárili, že na neho 
zabudli. Samozrejme, išlo o žart, čo 
k takémuto podujatiu patrí. Poprad-
skú trojicu doplnil Marek Zagrapan.

Už od nedeľného poludnia sa pri 
zimnom štadióne zbiehali fanúši-
kovia, ktorí sa spoločne s hviezdami 
zabávali v  obrovskej fanzóne. Súťaž 
zručností si vyskúšali aj obaja ma-
nažéri a  v  jednom prípade ich pre-
kvapil aj samotný šéf Tipsportligy 
Richard Lintner, ktorý sa v  súťaži 

nájazdov ocitol v  bráne. Množstvo 
atrakcií pre divákov spestrila hudba 
DJ-a a koncert skupiny Heľenine oči.

O  štvrtej popoludní sa už všet-
ci presunuli na tribúny štadióna 
a  hráči sa prezliekli do výstrojov. 
Slávnostné buly vhodil prezident SR 
Andrej Kiska a mohlo sa začať hoke-
jové divadlo popretkávané súťažami 
zručností. Tím Petra Bondru pod 
vedením trénera Vladimíra Országha 
neustále zveľaďoval svoj náskok prá-
ve v doplnkových súťažiach, no tím 
Miroslava Šatana s  trénerom Rosti-
slavom Čadom zabral v  záverečnej 
tretine a  zrodila sa remíza 18:18. 
V  samostatných nájazdoch rozho-
dol o  triumfe Šatanovcov Radovan 
Puliš.

V  súťažiach zručností zaujala 
najtvrdšia strela v  podaní Martina 
Dudáša z Košíc, ktorý pálil rýchlos-
ťou 167,97 km/hod. Najrýchlejším 
mužom sa stal Matúš Sukeľ z  Lip-
tovského Mikuláša, ktorý meraným 
úsekom prešiel rýchlosťou 44,24 
km/h. Najviac presností preukázal 
jeho tímový kolega Jozef Stümpel 

a  Kanaďan  Jake Cardwell z  No-
vých Zámkov. Hetrikom sa blysol 
popradský odchovanec v  službách 
Žiliny Daniel Brejčák.

Podujatie malo vysokú úroveň, 
čo potvrdili aj všetci aktéri. „Také-
to zápasy predávajú hokej a lákajú 
fanúšikov. Som rád, že sa to konalo 
v Poprade, pretože ma v akcii videla 

rodina a známi,“ povedal D. Brejčák 
zo Šatanovho tímu. „Peťo Bondra 
prehru ťažko znášal, pretože on je 
víťazný typ. Neviem, ako predýcha 
fakt, že sme premárnili taký náskok. 
Do hry plánoval nasadiť až štyroch 
obrancov,“ pokračoval dvojgólový 
strelec z Bondrovho tímu R. Suchý.

Chorobnosť v okrese rapídne stúpla

(Pokračovanie na str.10)

rovnala aj predchádzajúce obdobie. 
„Predošlý týždeň bolo chorých 2600 na 
100 tisíc obyvateľov. Bol to nárast o 20 

percent. Už aj vtedy nám však päť škôl 
hlásilo zvýšené percento chýbajúcich 
žiakov a v jednom prípade to prekroči-
lo 30 percentnú hranicu. Išlo o SOŠ vo 
Veľkej, kde bolo vyučovanie prerušené 
v piatok a v pondelok. Situácia sa môže 
meniť každý deň. V okrese Poprad boli 
pred týždňom prerušené prevádzky 
v dvoch materských a v dvoch základ-
ných školách,“ doplnila.

Vedúca odboru školstva, mládeže 
a športu MsÚ v Poprade Edita Pilá-
rová situáciu dôkladne monitoruje 
spoločne s riaditeľmi škôl.

„Zatiaľ nemáme informáciu 
o  prerušení prevádzky v  škole, ale 
očakávame to každým dňom, na-
koľko v dvoch školách sa počty po-
hybujú okolo 30 percent.“
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Podali projektový zámer

Chorobnosť v okrese rapídne stúpla

Nová onkochirurgická ambulancia v popradskej nemocnici

• MIERA evidovanej nezamestna-
nosti na Slovensku dosiahla na kon-
ci decembra 8,76 %. Zostala tak na 
najnižšej úrovni od decembra 2008, 
kedy predstavovala 8,39 %. Úrady 
práce evidovali na konci minulého 
mesiaca 237 977 disponibilných 
uchádzačov o zamestnanie. V Poprad-
skom okrese bolo miera evidovanej 
nezamestnanosti v  decembri 2016 
8,34 %, o prácu sa uchádzalo 4 408 
ľudí. 

• DO 15. FEBRUÁRA môžu maji-
telia pozemkov v dvoch lokalitách v 
Poprade vyjadriť svoj záujem zapojiť 
sa do procesu jednoduchých pozem-
kových úprav. Ide o lokalitu susedia-
cu so sídliskom Juh 3 a lokalitu v 
mestskej časti Poprad - Veľká známu 
ako „Turnička“. Viac informácií na 
www.poprad.sk.
• MESTO Poprad oznamuje pre-
vádzkovateľom malých zdrojov zne-
čisťovania ovzdušia povinnosť ozná-
miť do 15. februára 2017 spotrebu 
palív a surovín za každý malý zdroj 
znečisťovania ovzdušia prevádzko-
vaný v meste.
• V RÁMCI Divadelných fašiangov 
2017 vystúpi v  nedeľu 5. februára 
o 18. hod. v Kultúrnom dome v Spiš-
skej Sobote Divadlo Dino z Piešťan 
s hrou Vadí - nevadí, ktorej autorom 
je F. Rehák. 
• V STREDU 8. februára sa v Ob-
chodnej akadémii v  Poprade usku-
toční 9. ročník Kontraktačného dňa 
cvičných firiem. 
• UMELECKÁ agentúra Bell Can-
to z  Popradu uvedie 21. februára 
o 19. hod. v Dome kultúry Najlepšiu 
Beatles show v  podaní revivalovej 
hudobnej skupiny The Backwards 
z Košíc. 
• SÚKROMNÝ dopravca Regio-
Jet zvýši počet vlakových spojov na 
trase medzi Prahou a Košicami. K 
dvom terajším párom vlakov denne 
pridá od prvej zmeny cestovných 
poriadkov 26. februára tretí spoj. Na 
slovenskom území budú mať nové 
spoje na trati Košice - Praha a späť 
zastávky okrem Košíc v Kysaku, 
Spišskej Novej Vsi,  Poprade, Lip-
tovskom Mikuláši, Ružomberku, vo 
Vrútkach, Žiline a Čadci.
• 50. ROčNíK festivalu umelec-
kého prednesu poézie a  prózy žien 
Vansovej Lomnička sa uskutoční 22. 
februára v  Podtatranskej knižnici 
v Poprade. Záujemkyne musia vypl-
niť písomnú prihlášku do 13. februára 
2017 zaslať na adresu Obvodná orga-
nizácie Únie žien Slovenska, Jilem-
nického 838/36, 059 21 Svit.  (ppš)

Nemocnica Poprad zavádza ďalšiu novinku. Od 1. februá-
ra 2017 v nej nájdu pomoc pacienti, ktorí smerujú do on-
kochirurgickej ambulancie. Onkochirurgická ambulancia 
bude fungovať v priestoroch chirurgickej ambulancie na 2. 
poschodí polikliniky, číslo dverí P231. Otvorená bude od 
pondelka do piatka od 13. do 15.30 hod. Jeden z  lekárov 

podľa rozpisu bude zabezpečovať konzultácie pacientov a ich 
prípravu k operačnému výkonu alebo kontroly po operáci-
ách. Ako uviedol generálny riaditeľ Nemocnice Poprad Peter 
Petruš, zdravotná starostlivosť tak bude opäť o  čosi bližšie 
k pacientovi, keďže tunajší pacienti už nebudú musieť cesto-
vať do onkochirurgických ambulancií v krajských mestách.

Nová onkochirurgická ambulancia v popradskej nemocnici

Nemocnica Poprad zavádza ďalšiu novinku. Od 1. februára 2017
v nej nájdu pomoc pacienti, ktorí smerujú do onkochirurgickej
ambulancie. Onkochirurgická ambulancia bude fungovať
v priestoroch chirurgickej ambulancie na 2. poschodí
polikliniky, číslo dverí P231. Otvorená bude od pondelka do
piatku od 13. do 15.30 hod. Jeden z lekárov podľa rozpisu bude
zabezpečovať konzultácie pacientov a ich prípravu k operačnému
výkonu alebo kontroly po operáciách. Ako uviedol generálny
riaditeľ Nemocnice Poprad Peter Petruš, zdravotná
starostlivosť tak bude opäť o čosi bližšie k pacientovi, keďže
t u n a j š í p a c i e n t i u ž n e b u d ú m u s i e ť c e s t o v a ť d o
onkochirurgických ambulancií v krajských mestách.

Deň v týždni Ordinačné hodiny Poradňa Lekár

Pondelok 13.00 – 15.30 hod.
poradňa pre nádory a ochorenia MUDr. Kroupa Karel, PhD.
horného tráviaceho traktu MUDr. Matiščák Michal
/žalúdok, pažerák, tenké črevo/ MUDr. Kučera Martin

Utorok 13.00 – 15.30 hod. prsníková poradňa
MUDr. Janovská Denisa
MUDr. Vnenčák Tomáš
MUDr. Hvizdáková Martina

Streda 13.00 – 15.30 hod.
hepatobiliárna poradňa MUDr. Kroupa Karel, PhD.
 /pečeň, žlčové cesty žlčník, pankreas/ MUDr. Matiščák Michal
 MUDr. Kučera Martin

Štvrtok 13.00 – 15.00 hod. poradňa pre zhubné ochorenia 
pobrušnice /karcinóza, ascites/ MUDr. Kroupa Karel, PhD.

Piatok 13.00 – 15.30 hod.

poradňa pre nádory a ochorenia dolného
tráviaceho traktu 
/hrubé črevo, konečník, IBD/

MUDr. Vnenčák Tomáš
MUDr. Matiščák Michal
MUDr. Kučera Martin

 MUDr. Francisty Tomáš

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR prijalo spolu 272 projektových 
zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktú-
ry materských škôl. Na projekty do výzvy 
z Integrovaného regionálneho operačného 
programu je vyčlenených spolu 79,8 mil. 
eur a vďaka nim pribudnú tisíce miest v 
škôlkach. Projektový zámer podalo aj mesto 
Poprad, a to na rozšírenie kapacity Mater-
skej školy na Podtatranskej ulici v Popra-
de. Pôjde o vytvorenie dvoch tried spolu 
s príslušenstvom. Po prvýkrát sa žiadosti 
posudzujú dvojkolovo. „Projektový zámer 
sme podali 19. januára tohto roku na VÚC, 
ak postúpi do druhého kola, budeme písať 
žiadosť o nenávratné finančné prostriedky 
na MPaRV. Celkové oprávnené výdavky na 
rozšírenie kapacity tejto MŠ sú 554 tisíc eur a 
požadovaná výška nenávratných finančných 
prostriedkov je 526 tisíc. Spoluúčasť mesta 
je 5 percent,“ povedala vedúca oddelenia 
strategického rozvojového manažmentu 
MsÚ Marta Kurpašová.  (ppm)

V Parku hrdinov pri pamätníku na počesť osloboditeľov Popradu a ta-
kisto pri pamätníku generála L. Svobodu  sa minulý piatok uskutočnil 
pietny akt kladenia vencov. Zúčastnili sa na ňom predstavitelia mesta 
Poprad, okresu, Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistic-
kých bojovníkov v Poprade, armády, politických strán a hnutí, žia-
ci ZŠ s MŠ Veľká a verejnosť. Primátor Jozef Švagerko v príhovore pri 
príležitosti 72. výročia oslobodenia Popradu vzdal hold všetkým, ktorí 
bojovali proti fašistom. Dušan Petrigáč z OV SZPB priblížil historické 
podrobnosti oslobodzovania Popradu i Popradského okresu. Na foto 
zľava primátor Popradu, prednostka Okresného úradu v Poprade Ma-
riana Belujská a viceprimátor Pavol Gašper.   FOTO - Marta Marová

(Dokončenie zo str. 1)
„Oproti základným školám je oveľa 

viac chorých detí v predškolských za-
riadeniach, kde však zatiaľ prevádzky 
nezatvárame, pretože musíme vyho-
vieť aj rodičom zdravých detí. Ak by 
však bola situácia natoľko vážna, že 
RÚVZ zavrie všetky školy, tak sa to 
bude týkať aj MŠ,“ vysvetľovala E. 
Pilárová a  dodala: „Riaditelia škôl 
majú metodické pokyny, na základe 
ktorých každoročne sledujú situáciu 
od 15. novembra do 15. apríla, preto-
že toto je obdobie chrípky. Ak je stav 
do 10 percent, tak sa o  tom učitelia 

rozprávajú s  deťmi na triednických 
hodinách či občianskej výchove. Ak 
je to už nad desať percent, tak stav 
monitorujú a hygienické opatrenia sú 
zvýšené. Toto už musia hlásiť aj nám. 
Stav nad 15 percent znamená, že ria-
diteľ musí zastaviť hromadné akcie 
či krúžkovú činnosť. Ak je to nad 20 
percent, tak ide hlásenie RÚVZ.“

V  minulom týždni bola z  po-
pradských základných škôl na tom 
najhoršie ZŠ s  MŠ Dostojevského, 
kde zo 768 detí chýbalo 212 žiakov 
a  v  pláne bolo aj riaditeľské voľno, 
no zatiaľ sa odkladá. „Situáciu naďa-

lej monitorujeme. Krúžkovú činnosť 
sme však už na základe metodického 
nariadenia pozastavili, a  to minulý 
týždeň v stredu,“ uzavrel riaditeľ ZŠ 
s MŠ Dostojevského Vladimír Tobis. 
Okrem tejto školy prekročili hranicu 
dvadsiatich percent aj školy na Let-
nej, Jarnej, či Komenského ulici, ale 
aj vo Veľkej.

Aktuálna informácia z pondelka 
hovorí, že situácia v základných ško-
lách sa mierne zlepšuje. Obmedze-
nú prevádzku hlásila Spojená škola 
na Ul. D. Tatarku, a to v bilingvál-
nej sekcii a gymnáziu.  (mav)
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Mesto opäť zverejní zoznam dlžníkov

• V  PIATOK 3. februára sa usku-
toční 3. ročník Optimistického plesu 
v  Kaskáde v  Matejovciach, v  Kež-
marku sa bude v tento deň konať 6. 
ples záchranárov a v sobotu 4. feb-
ruára sa v  Hoteli Morava v  Tatran-
skej Lomnici uskutoční III. plesová 
veselica tatranských osád.

• V  UTOROK 7. februára o  17. 
hod. sa v Tatranskej galérii v Poprade 
uskutoční prednáška na tému Náš 
Majster Pavol pri príležitosti roka 
Majstra Pavla z  Levoče (1517 rok 
ukončenia oltára Majstra Pavla v Le-
voči). Prednášajúca bude riaditeľka 
SNM Spišské múzeum v Levoči Má-
ria Novotná.

• OCHRANA lesov bola hlavnou 
témou 26. medzinárodnej konferen-
cie Aktuálne problémy v ochrane lesa 
2017, ktorá sa konala minulý štvrtok 
v Novom Smokovci. Poškodenie slo-
venských lesov za posledných 20 ro-
kov naznačuje, že šírenie škodcov je 
najintenzívnejšie za posledné polsto-
ročie. Ministerka pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR Gabriela Mateč-
ná na konferencii ocenila celoživotnú 
prácu šiestich lesníkov.

• KONFERENCIA spojená s pred-
stavením regiónu Horné Pyreneje a 
najmä mesta Lurdy, ktoré má nad-
štandardné vzťahy práve s Prešov-
ským samosprávnym krajom, sa 
uskutočnila minulý piatok v Pre-
šove. Hlavnou súčasťou podujatia 
bola prezentácia novej leteckej linky 
z Krakova do Lúrd, ktorú otvoria v 
druhej polovici marca.

• POĽSKÁ režisérka a scenáristka 
Agnieszka Holland bude hostkou 
Medzinárodného festivalu filmo-
vých klubov Febiofest. Febiofest za-
víta tento rok od 4. marca do 7. aprí-
la do desiatich slovenských miest 
- Košíc, Prešova, Martina, Banskej 
Bystrice, Levíc, Trnavy, Trenčína, 
Prievidze, Kežmarku a po prvý raz 
aj do Popradu. 

• V KEžMARKU pokračujú prí-
pravy na rekonštrukciu zimného šta-
dióna, realizovať by sa mala v tomto 
roku. Momentálne sa dokončuje pro-
jekt, ktorý má spĺňať požiadavky níz-
konákladovej multifunkčnej haly.

• V PODVEčERNÝCH hodinách 
vo štvrtok 26. januára požiadal HZS 
o  pomoc pre svoju mamu turista, 
s  ktorým schádzala z  Hrebienka 
smerom do Starého Smokovca. Po-
čas zostupu  si poranila dolnú kon-
čatinu. Záchranári HZS po príchode 
turistke končatinu ošetrili, zafixova-
li a  transportovali do domu HZS v 
Starom Smokovci, odkiaľ pokračo-
vala so synom samostatne.  (ppš)

Mesto Poprad v snahe maximál-
ne zefektívniť vybavovanie agendy 
svojich občanov otvorilo oddnes 1. 
februára rýchlu zónu. Spolu štyri 
pracoviská sú situované vo vestibu-
le MsÚ, v bezprostrednej blízkosti 
výťahu pre imobilných návštevní-
kov. Okrem doterajšej agendy kon-
taktných občianskych centier budú 
pracovníci rýchlej zóny pripravení 
riešiť aj ďalšie požiadavky občanov. 
Pribudnú všeobecné informácie zo 
stavebného úradu, ŠFRB, dane a 
poplatky, ako aj ďalšie oblasti. 

„Zámerom je nastaviť veci tak, aby 
občania dokázali na jednom mies-
te hneď pri vstupe do úradu vybaviť 
maximum svojich požiadaviek,“ in-
formoval primátor Popradu Jozef 
Švagerko. 

Pracovisko rýchlej zóny Mestské-
ho úradu v Poprade bude klientom 
pripravené pomôcť v týchto oblas-
tiach: •	pomoc pri vyplňovaní žiadostí, 
formulárov, dotazníkov a tlačív,•	informovanie o postupoch pri 
vybavovaní základných záležitostí a 
požiadaviek občanov,•	vybavovanie priznania k dani 
za psa, prihlasovanie psov na úze-
mí Popradu, vydávanie známky pre 
psov a vedenie evidencie prihláse-
ných psov a vydaných (aj stratených) 

známok pre psa,•	vydávanie rybárskych lístkov a 
vedenie evidencie žiadateľov na zá-
klade OP,•	osvedčovanie podpisov a listín v 
zmysle zákona NR SR č. 599/2001 
Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov 
na listinách okresnými úradmi a ob-
čanmi v znení neskorších predpisov,•	všeobecné informácie k agende 
Stavebného úradu,•	agenda Štátneho fondu rozvoja 
bývania, •	agenda daní a poplatkov, •	agenda oddelenia dopravy.

„Chceme aby pracovníci rýchlej zóny 
dokázali ľuďom s ich agendou pomôcť 

naozaj komplexne - od prijatia žiados-
ti, cez pomoc pri jej vyplnení, až po jej 
oficiálne zaevidovanie či zaplatenie 
správneho poplatku. A to všetko v prí-
jemnom prostredí bez potreby zbytoč-
ných presunov. Kým v minulosti sme 
takéto integrované služby poskytovali 
len v prípade jednorázových nárazo-
vých akcií, tentoraz to bude celoročný 
štandard,“ doplnil prednosta MsÚ v 
Poprade Róbert Bujalka. Pracovisko 
rýchlej zóny bude v najviac vyťaže-
ných časoch posilnené priamo pra-
covníkmi jednotlivých oddelení.  Pre 
väčší komfort klientov pribudne v 
rýchlej zóne postupne aj vyvolávací a 
informačný systém.  (mag)

Mesto Poprad opätovne zve-
rejňuje od 15. februára 2017 na 
svojom webovom sídle zoznam 
daňových dlžníkov na miestnych 
daniach a miestnom poplatku pod-
ľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe 
daní (daňový poriadok) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v 
platnom znení. Správca dane zve-
rejní dlžníkov, u ktorých eviduje 
nedoplatky na dani:
- z nehnuteľností,
- za psa,
- za užívanie verejného priestranstva,
- za ubytovanie,
- za predajné automaty,

- za nevýherné hracie prístroje,
ako aj nedoplatky na miestnom po-

platku za komunálne odpady a drob-
né stavebné odpady evidované k 31. 
decembru 2016.

Týka sa to fyzických osôb, u ktorých 
nedoplatok presiahol výšku 160 eur a 
právnických osôb, u ktorých nedopla-
tok presiahol výšku 1 600 eur.

Dlžníci môžu svoje nedoplatky 
uhradiť obvyklým spôsobom - banko-
vým prevodom, poštovým poukazom 
alebo priamo do pokladnice Mest-
ského úradu v  Poprade v hotovosti, 
alebo platobnou kartou. Pri platbách 
je dôležitý variabilný symbol, ktorý 

je uvedený v zasielaných rozhod-
nutiach, alebo je možné si ho zistiť 
u zamestnancov oddelenia daní a 
poplatku na 2. poschodí Mestského 
úradu  v Poprade.

Mesto Poprad vyzýva všetkých 
dlžníkov, aby svoje nedoplatky 
uhradili najneskôr do 9. februára 
2017 a vyhli sa tak zverejneniu svojho 
mena, respektíve obchodného mena 
na webovom sídle mesta. V prípade, 
ak si občan alebo obchodná spoloč-
nosť potrebuje overiť, či je dlžníkom 
na daniach a poplatku, môže tak 
urobiť na tel. čísle 0910 890 272 den-
ne počas úradných hodín.  (ppg)

Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre šta-
tistiku rodinný účtov. Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2017 
vybraných viac ako 150 obcí, medzi nimi aj Poprad. Zisťovanie sa 
bude uskutočňovať od 1. februára 2017 do 30. apríla 2017. V tomto 
období vybrané domácnosti navštívi pracovník poverený funkciou 
opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach oso-
bitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré domácnos-
ti poskytnú, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. 
Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na ad-
rese www.susr.sk alebo telefonicky na t.č. 051/7735323.  (ppš)

V objekte sociálnych služieb v Spišskom 
Bystrom došlo minulý týždeň v  utorok 
k ublíženiu na zdraví u 71-ročného Juraja.

Juraj spadol zo strechy prístrešku a ležia-
ceho na zemi ho našla pracovníčka domo-
va. Utrpel viacero zranení, ktoré si podľa 
lekárov vyžiadajú liečenie až 12 týždňov.

Príčina pádu zatiaľ nie je známa, ale po-
licajti z Hranovnice túto udalosť vyšetru-
jú ako prečin ublíženia na zdraví.    (krp)

Štatistické zisťovanie
v popradských domácnostiach

Spadol
z prístrešku
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Diváci prejavili kinu Tatran priazeň – oslávi prvé výročie

Technická škôlka sa osvedčila

Pred rokom znovu zača-
lo fungovať kino Tatran v 
zmodernizovanej a zdigi-
talizovanej podobe. Zno-
vuotvorenie po štyroch 
rokoch mimo prevádzky 
sa začalo slávnostným pre-
mietaním filmu Eva Nová 
za účasti hlavnej protago-
nistky Emílie Vášáryovej a 
režiséra Marka Škopa. 

„Tento film sa stal pre kino 
Tatran symbolickým - nielen 
nanovo spustil jeho činnosť, 
no stal sa najnavštevovanej-
ším filmom prvého roka. Za 
obdobie od 28. januára 2016 
do konca roka 2016 kino odo-
hralo spolu 406 predstavení 
s počtom divákov 21 435, čo 
predstavuje priemernú náv-
števnosť na jedno podujatie 
52 divákov. Oproti slovenské-
mu priemeru - v roku 2015 
to bolo 25, vlani niečo nad 30 
divákov - je návštevnosť kina 
Tatran veľmi dobrá. Samo-
zrejme, potešila by nás ešte 
vyššia návštevnosť,“ zhrnula 
Ľubomíra Olejárová, mana-
žérka kina Tatran, ktoré patrí 
pod Mestskú informačnú 
kanceláriu v Poprade. 

Kapacita popradskej ki-
nosály v porovnaní s inými 
mestskými kinami, ale aj 
multiplexami, je omnoho 
vyššia - 359 miest. Premieta 
sa 5-krát do týždňa okrem 
utorka a stredy. Pondelky sú 
určené náročnejšiemu di-

vákovi - Filmovému klubu, 
ktorý má už viac ako štyristo 
členov. Víkendové premieta-
nia o 16 hod. patria deťom a 
rodinám a tiež zaznamenáva-
jú vysokú návštevnosť. Kino 
okrem bežných premietaní 
organizuje aj školské predsta-
venia pre základné a stredné 
školy a školské 
kluby. 

„Medzi obľúbe-
né žánre a druhy 
filmov patria pre-
dovšetkým sloven-
ské a české filmy, 
dokumenty o Slo-
vensku, Tatrách a 
premietania spoje-
né so sprievodnými 
podujatiami - za 
prítomnosti prota-
gonistov filmu, besedy, pred-
nášky a pod. Snažili sme sa 
premietania oživiť aj špeciál-
nym programom - uskutočnila 
sa módna prehliadka študen-
tov zo SOŠ Svit pred filmom 
Dior a ja, pred filmom Prvá: 
Ľudmila Pajdušáková bola 
beseda s režisérkou a pracov-
níkmi Astronomického ústavu 
SAV, premietanie filmu Stáv-
ka na neistotu bola s účasťou 
ekonóma Juraja Karpiša z In-
štitútu Iness, film Zem, ktorá 
hľadá svoje nebo s vystúpením 
folklórneho súboru Vagonár, 
exkluzívnu obnovenú digitál-
nu premiéru známeho filmu 
Všetko čo mám rád prišiel 

uviesť samotný režisér a ďal-
šie,“ povedala Ľ. Olejárová.

V lete kino prispôsobilo 
premietacie dni a časy tak, 
aby dopĺňali program Poprad-
ského kultúrneho leta - pred-
poludním bývalo prázdnino-
vé kino, v piatok večer letné 
večerné kino. Napriek tomu, 

že sa nepremietalo vo štvrtky 
a cez víkendy, návštevnosť 
kina bola porovnateľná s pre-
došlými mesiacmi.

V Tatrane zrealizovali aj 
prvý ročník Noci v kine, ko-
nali sa v ňom tri festivaly - Be 
Active pre mladých, PAFF-
con pre nadšencov videohier, 
sci-fi a fantastiky a prehliadka 
výberových filmov z Benátok, 
Berlinále a Cannes Be2Can. 
Uskutočnili sa aj ďalšie špeci-
álne akcie - festival Snehová 
vločka zameraný na filmy s 
tematikou outdoorových ak-
tivít, Deň otvorených dverí 
s bezplatným premietaním 
animovaného filmu Tajný ži-

vot maznáčikov, návštevníci 
mohli nazrieť aj do „záku-
lisia“ kina a vidieť profesio-
nálnu prezentáciu historickej 
kinotechniky v spolupráci s 
Múzeom tatranskej kinema-
tografie a fotografie v Starom 
Smokovci, v predvianočnom 
čase mohli členovia FK a OZ 

FK Poprad absolvovať 
exkluzívnu slovenskú 
predpremiéru filmu 
Je to len koniec sve-
ta so sprievodným 
programom pre fil-
mových fajnšmekrov. 

Aj v tomto roku plá-
nuje kino Tatran via-
cero noviniek. „Každý 
mesiac bude prvá stre-
da patriť alternatív-
nym audiovizuálnym 

obsahom - baletu, koncertom, 

divadlám na plátne a posled-
ný pondelok v mesiaci bude 
zase venovaný premietaniam 
pre seniorov so zvýhodneným 
vstupným. Pripravujeme tiež 
súťaž pre graficky zdatných 
Popradčanov o najlepší filmo-
vý plagát. Mojím zámerom je 
tiež, aby sa videosála začala 
využívať na premietania pre 
menšie skupiny ľudí prípadne 
na besedy a prednášky. Tento 
priestor by mal pôsobiť ako 
„kinoklub“ s príjemným pose-
dením, filmovou literatúrou a 
premietaním filmov. Na leto 
plánujeme veľké podujatie 
pre deti s rôznymi úlohami, 
za ktoré dostanú filmovú od-
menu,“ doplnila manažér-
ka kina a zdôraznila, že bez 
priazne divákov by kino 
Tatran nebolo tým, čím je.

Technická materská škola v Spoje-
nej škole na Letnej ulici funguje už 
druhý rok a patrí k dvom pilotným 
projektom - jedna je práve táto po-
pradská, druhá je v Prievidzi. 

Záštitu nad Technickou škôlkou v 
Poprade prevzala Iveta Radičová a po 
viac ako roku ju minulý piatok opäť 
navštívila. Porozprávala sa a zahrala 
s deťmi, s ktorými symbolicky ces-
tovala od zastávky k zastávke mest-
ským autobusom. „Nabila som sa 
medzi nimi novou energiou. Je úplne 
nespochybniteľné, že sa koncept takej-
to škôlky oplatil. Pretaviť myšlienku a 
predstavivosť do konkrétnej podoby a 
dokonca si sám niečo vyrobiť a vytvo-
riť – klobúk dolu. Dúfam, že sa nám 
podarí tento rok rozbehnúť ďalšie tri 
alebo štyri takéto materské školy a 
popradská by mohla byť príkladom 
na transformáciu aj do iných škôlok 
a zariadení. Ak sa to podarí, budem 
nesmierne šťastná,“ poznamenala I. 
Radičová. V Poprade absolvovala deň 

predtým aj autogramiádu a uvedenie 
do života jej novej knihy Byť alebo ne-
byť Európska únia?.

Riaditeľka SŠ na Letnej ulici Vie-
ra Grohová má radosť, že sa projekt 
osvedčil: „Myslím si, že technická škôl-
ka patrí do každej materskej školy, pre-
tože dieťa má robiť so skutočným nára-
dím. Dieťaťu nemôžeme iba hovoriť, čo 
je to brúsny papier, že bude začisťovať 
strany, ale musí si priamo vyskúšať 
šmirgľovanie, vynaložiť určitú energiu 
a najkrajší pocit, že samo niečo vytvo-
rilo. Technická MŠ má veľký význam a 
chceme v tomto zameraní pokračovať 
aj v základnej škole. Myslím si, že dieťa 
má byť i tvorcom produktu, o ktorom 
sa učí, a dokázať ho dokonca zhotoviť.“

Mesto Poprad technickú škôlku 
uvítalo. 1. viceprimátor Igor Wzoš 
vyjadril hrdosť, že je práve v Popra-
de: „Kiež by ich bolo v našom meste 
i na celom Slovensku viac. Teším sa, 
keď vidím, ako deti dokážu v takom 
malom veku ovládať ruky, získavajú 

manuálne zručnosti, ktoré pomáhajú 
detskému vývoju. Chýba nám viacej 
kreativity, ktorá sa robí rukami, nie iba 
cez tablety a počítače.“ Páčilo sa mu, 
že sa do technických vecí zapájajú aj 
dievčatá. Malá Sárka práve vyrezávala 
z drevenej preglejky autobus, a tak jej 
mohol pomôcť. Patrí medzi zručných 
ľudí a rád pracuje rukami. Sárka však 
bola mimoriadne šikovná a dielko jej 

šlo ako po masle. Povedala: „Najprv 
som si obkreslila maketu, potom som 
vyrezala autobus, šmirgľom obrúsila 
a potom to vymaľujem.“ Emka a Vil-
ko ocenili, že „krstná mama škôlky“ 
Iveta Radičová bola milá a dobrá a 
aj sa s nimi pohrala. Emka doda-
la: „Páčil sa mi dnešný deň a som 
rada, že sme jej mohli ukázať všet-
ko, čo sme sa naučili.“  (mar)

Kino Tatran malo prvé narodeniny 28. januára, ale pre 
prehliadku škandinávskeho filmu Scandi pripravili 
program k výročiu na tento týždeň. Odštartuje vo štvrtok 
2. februára premietaním tatranského dokumentu život v 
oblakoch s účasťou tvorcov. V piatok 3. februára  uvedú 
film Zakladateľ o zakladateľovi fastfoodu McDonaldo-
vi. Ako dodala Ľ. Olejárová, chcú dostať do povedomia 
slowfood a lokálnych producentov kvalitných potravín, 
preto s nimi bude pred filmom panelová diskusia a po 
premietaní ochutnávka fastfoodu v slowfood štýle. 4. a 
5. februára sa uskutoční premietanie filmu Všetko ale-
bo nič s atraktívnymi darčekmi a tombolou a program 
k výročiu kina vyvrcholí 21. februára predpremiérou 
českého filmu Muzikanti Dušana Rapoša s osobnou 
účasťou režiséra, štábu a protagonistov. Keďže ide o hu-
dobný film, premietanie budú sprevádzať koncerty Kollá-
rovcov a Petra Cmorika na pódiu  pred kinom.  (pmm)
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Obchodná akadémia privítala budúcich študentov

Slovenské povesti očami detí

Brány Obchodnej aka-
démie v  Poprade sa minu-
lý týždeň v  stredu otvorili 
dokorán pre záujemcov 
o tunajšie štúdium z radov 
žiakov základných škôl. 
Okrem tradičného odbo-
ru ponúka škola už piaty 
rok možnosť vzdelávať sa 
v  odbore šitom na mieru 
nášmu regiónu a  záujem 
stále rastie.

„Služby v cestovnom ruchu 
stále testujeme, chceme prejsť 
aspoň troma maturitnými 

ročníkmi. Zatiaľ máme na-
plnenosť dobrú a  záujem je 
veľký, nakoľko podobný od-
bor v Poprade nie je,“ uviedla 
riaditeľka Obchodnej aka-
démie v Poprade Iveta Rače-
ková počas Dňa otvorených 
dverí (DOD).

Škola zapája žiakov 
do mnohých tradičných 
a  osvedčených aktivít, ale 
smelo sa púšťa aj do nových 
výziev. „Zapojili sme sa do 
aktivít Slovenského zväzu 
cestovného ruchu. V projek-

te Môj kraj žiaci prezentujú 
vždy nejakú oblasť a  v  mi-
nulom školskom roku sme 
boli veľmi úspešní s  Liptov-
skou Tepličkou. Aj počas 
DOD sme sa ukázali v  kro-
joch v  rámci prezentácie 
Lendaku. Onedlho budeme 
tradície tejto obce prezen-
tovať v  Žiline,“ objasnila I. 
Račeková.

V budúcom školskom roku 
otvorí Obchodná akadémia 
Poprad štyri triedy, z  toho 
tri v tradičnom odbore. „Pri-

budnúť by mohlo okolo 130 
nových študentov. V  tomto 
školskom roku máme 433 

študentov, nakoľko sme otvá-
rali iba tri triedy,“ doplnila 
riaditeľka školy.  (ppv)

V Materskej škole na 
Okružnej ulici v Poprade sa 
24. januára predpoludním 
uskutočnili zimné ekohry 
alebo Ako snehuliak nau-
čil ježibabky dobré skutky 
robiť. Altánok na školskom 
dvore sa zmenil na medov-
níkový domček dvoch ježi-
babiek. Učili sa robiť dobré 
skutky od snehuliaka, ktorý 
pomohol trom vtáčikom.

Dobrý skutok však uro-

bili všetci škôlkari. Plnili 
kŕmidlá pre vtáčikov, vešali 
lojové guličky a zbierali sne-
hové vločky za splnené úlo-
hy: slalomový snehuliacky 
beh, hľadali fialky v  snehu, 
hrali sa na lyžiarov, spúšťali 
sa z blízkeho kopca na klzá-
koch, triafali šiškami na cieľ, 
triedili obrázky sťahova-
vých vtákov. Poriadny mráz 

vystriedalo zubaté slnko 
a všetkým nám bolo veselo. 
Spoločne sme sa tešili z pek-
ného dopoludnia, ktoré bolo 
aj o  zimných radovánkach. 
Polepšené ježibabky od-
menili deti medovníčkami 
a naučili ich vrabčiu pesnič-
ku. Najkrajšou  odmenou 
však bol pohľad na dvor 
plný sýkoriek, ktoré sa zlie-
tali ku dobrotám, ktoré sme 
im pripravili.  J. Beskydová

Ekologický deň v materskej škole
Napísali ste nám

Minulý týždeň v  stredu sa 
v  priestoroch Podtatranskej 
knižnice v  Poprade konal už 
19. ročník okresného kola 
v prednese povestí pod názvom 
Šaliansky Maťko. Prekvapila 
vysoká účasť i skvelé výkony.

V  troch kategóriách sa pred 
porotu postavilo spolu 52 ma-
lých recitátorov, ktorí zvládali 
náročné a  dlhé texty a  navyše 
hýrili farbami oblečení v  kro-
joch z  celého regiónu. „Povesti 
sú naším kultúrnym dedičstvom. 
Nie je to mýtus, je to vžité. Súťaž 
má už 24 rokov, u nás sa okresné 
kolo konalo po 19-ty krát. V bu-
dúcom jubilejnom ročníku by sme radi vymysleli pú-
tače, z ktorých sa na ľudí bude usmievať Šaliansky 
Maťko,“ povedala Ľudmila Hrehorčáková z organi-
začného tímu Matice slovenskej a dodala: „Z týchto 
detí už neraz vyrástli herecké talenty či moderátori. 
Tu sa môžu naplno prejaviť.“

Tento názor zdieľa aj Emil Turčan za Školský úrad 
Poprad. „Počuli sme povesti väčšinou regionálnych 
autorov a texty boli pomerne dlhé. Napriek tomu to 
deti zvládli fantasticky. Mnohé k tomu pridali aj kroj 
a bolo úžasné počúvať ich,“ dodal.

Toto divadielko jedného herca deti náramne bavi-
lo. „Povesti prednášam rada, pretože môžem aj trochu 
hrať a ukázať, čo je vo mne,“ prezradila Nikola Kiško-
vá. „Mamka mi priniesla kroj z Hranovnice. Na okres-
né kolo som sa dostala po prvýkrát,“ uviedla Tereza 
Pilková. „V  minulom roku som okresné kolo vyhral, 

ale pomýlili sme si termín kraj-
ského kola a  tak sme nemohli 
ísť do Prešova. Tento rok sa to 
pokúsim napraviť a bol by som 
rád, keby som vyhral. Baví ma 
recitovať, je to môj koníček. 
Povesti sú zaujímavé v  tom, 
že sa do toho dokážem vložiť 
a  precítiť príbeh. Premieta sa 
mi príbeh v hlave a viem sa vžiť 
do postáv,“ vysvetľoval horúci 
favorit Peter Šaling (na foto) 
odetý v krásnom batizovskom 

kroji. Svoju kategóriu opäť vyhral a tak sa spoločne 
so Soňou Janigovou a Marošom Oravcom nomi-
noval na krajské kolo, ktoré sa bude konať v utorok 
14. februára v Prešove.   (mav)

Už dvadsiaty siedmykrát sa zišli žiaci 
druhého stupňa základných škôl a primy až 
kvarty osemročného gymnaziálneho štúdia 
okresu Poprad na olympiáde v  anglickom 
jazyku. Úlohy boli rozdelené na písomnú 
a ústnu časť. Súťažiacich písomne preverili 
napríklad v oblasti slovnej zásoby, gramati-
ky či čítania s porozumením. Ústna časť zas 
vyžadovala kreativitu pri vymýšľaní príbehu 
k obrázku a v situačnom dialógu. 

Víťazom kategórie 1A (žiaci primy, sekun-
dy, 5., 6. a 7. ročníka ZŠ) sa stal Matúš Legát 
(na foto) zo se-
kundy A osem-
ročného štúdia 
Gymnázia na 
Ulici Dominika 
Tatarku v  Popra-
de a  postupuje 
do krajského kola 
OAJ. Angličtinu 
sa začal učiť už 
v  škôlke a  v  sú-
časnosti sa v  nej 
zdokonaľuje nie-
len v škole, ale aj 
v „jazykovke“ a pomáha mu aj mama - anglič-
tinárka. A prečo si Matúš jazyk Shakespeara 
obľúbil? „Rád počúvam pesničky v angličtine, 
baví ma pozerať filmy v anglickom origináli a, 
priznám sa, angličtinu využijem aj pri počíta-
čových hrách.“    (zsu)

Súťažili na olympiáde
v anglickom jazyku
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Výstava aj s pečiatkou a grafickým listom

Zneli nespútané piesne donských kozákov

Výstava Územie - umenie (od 3 centimet-
rov do 3 metrov) reprezentatívne predsta-
vuje výtvarnú tvorbu akademických ma-
liarov Igora a Júlie Piačkovcov, a to v celej 
šírke ich záujmu: od známkovej tvorby, cez 
exlibris, grafické listy, knižnú ilustráciu až 
po veľkoformátovú maľbu - teda v duchu 
podtitulu  - Od 3 centimetrov do 3 metrov. 
Bude otvorená 3. februára o 17. hod. na ver-
nisáži v Tatranskej galérii v Poprade a potr-
vá do 19. marca.

Výstava má aj ďalší rozmer, a to v spolu-
práci so Slovenským paralympijským výbo-
rom (SPV) uvedie projekt o prepojení športu 
a umenia obidvoch umelcov, ako aj aktivít 
SPV (Igor Piačka je autorom dvoch známok 
k paralympiádam v Pekingu - 2008 a v Riu 
de Janeiro - 2016). V rámci známkovej tvor-
by budú vystavené známky k  paralympiá-
dam, zväčšené do formátu A1, aby dôsledne 
priblížili štruktúru kresby známky. 

Na výstave bude uvedená príležitostná 

pečiatka daného dňa (bude vytvorená poš-
tová priehradka), čím projekt otvorili aj pre 
filatelistov. Súčasťou tejto spoločnej siene 
bude aj proces tvorby poštovej známky, a to 
prostredníctvom autorských kresieb a  škíc, 
čím by sa táto oblasť tvorby Piačkovcov pri-
blížila nielen odbornej, ale aj širokej laickej 
verejnosti.  

Na vernisáži bude slávnostne uvedený 
grafický list od Igora Piačku, ktorý vytvo-
rí špeciálne pre túto udalosť s  motívom 
paralympijských ideálov. SPV tu zároveň 
predstaví svoje najväčšie úspechy na para-
lympiádach počas svojej histórie, a to pros-
tredníctvom plagátov a fotografií. 

Počas výstavy sa pripravujú aj komen-
tované prehliadky spojené s workshopmi 
prostredníctvom samotných autorov, kto-
rí by pred verejnosťou priblížili svoju tvorbu 
a názorne predviedli aj rôzne grafické tech-
niky, ako aj tvorby známok. Sú plánované 
na 22. februára a 19. marca.  (tgp)

V minulých dňoch sa skon-
čili regionálne kolá 9. ročníka 
súťaže First Lego League na 
Slovensku. Táto medzinárod-
ná robotická súťaž vznikla v 
roku 1998 v USA a odvtedy sa 
rozšírila do celého sveta.

Ide o súťaž tímov, ktoré tvorí 
3-10 žiakov vo veku od 9 do 16 
rokov. Každý rok je celosvetovo 
vyhlásená nová téma a misie, 
na ktoré sa mladí pripravujú 
vo svojich triedach či kluboch - 
stavajú a programujú roboty zo 
stavebníc  Lego a vypracovávajú 
výskumný projekt. Tie potom 
prezentujú na regionálnych ko-
lách. 

Na Slovensku sa súťaž kona-
la prvýkrát v roku 2008, tohto 
roku bolo už 7 regionálnych 

turnajov s témou Animal - 
Allies - Zvieratá a ľudia a z 
86 tímov postúpilo 10 do se-
mifinálového kola. Je medzi 
nimi aj tím z Popradu - zo 
Súkromnej strednej odbor-
nej školy na Ul. 29. augusta. 
Spolu s ďalšími 9 tímami zo 
SR sa bude môcť porovnať 
4. a 5. februára v Debrecíne. 
Na súťaži sa stretnú tímy z 
Maďarska, Českej republiky, 
Poľska a Slovenska. Celá myš-
lienka súťaže nie je zameraná 
iba na robotiku, ale kladie 
veľký dôraz na rozvoj tímovej 
spolupráce, analytické mys-
lenie, schopnosti prezentovať 
svoje vedomosti a kreativitu. 
Prepája svet vedy a techniky 
so zábavou.  (ppp)

Medzi semifinalistami
aj tím z Popradu

V porovnaní s rokom 2015 
sa v roku 2016 v Popradskom 
okrese znížil počet požiarov. 
V  roku 2015 bolo 209 evi-
dovaných požiarov, v  roku 
2016 150. Klesli pritom aj 
priame škody zo 791 926 € na 
388 470 €. Suma za uchráne-
né hodnoty bola oproti roku 
2015 vyššia o pol milióna eur.

Riaditeľ OZ HaZZ v Popra-
de Ondrej Šproch povedal: 
„Čo sa týka zranených osôb, 
v roku 2015 sa zranili 4 oso-
by a  pri požiaroch zomreli 2 
osoby, v  roku 2016 sa zranilo 

5 osôb, ale našťastie nezomrel 
nikto. Najčastejšie horeli ob-
jekty v  súkromnom vlastníc-
tve - 53 a 5 štátnych objektov. 
Najviac požiarov bolo v  prí-
rodnom prostredí, hlavne 
z  dôvodu vypaľovania trávy. 
V  jarných mesiacoch sa hasi-
lo 68-krát. 15 výjazdov bolo 
z  dôvodu horenia rodinných 
domov, 5 rekreačných budov, 
5 bytov. Najhorľavejšie mesia-
ce sú jarné. Vlaňajšia jar však 
nebola až taká suchá a to počet 

požiarov v prírode znížilo.  Keď 
sa tráva rýchlo zazelená, už nie 
je čo vypaľovať.“ 

Hasiči likvidovali 4 úmyselne 
založené požiare, z toho 2-krát 
neznámou osobou. Deti do 6 
rokov spôsobili 1 požiar, na 
vzbĺknutí ohňa sa podieľali aj 
fajčiari, neodborná manipulá-
cia s otvoreným ohňom, tech-
nické závady elektrospotrebi-
čov a nedbalosť. 

O  nasadzovaní síl hasičov 
rozhoduje Krajské operačné 

Počet požiarov klesol

Minulý piatok prišli popradské publikum 
zabaviť sólisti Donského kozáckeho chóru 
Volnij Don - Aleksander Džalašov, Grigorij 
Polovinka, Nadežda Bulanova a Anastasia 
Krivoručko. Počas svojho piateho európske-
ho turné už druhýkrát nevynechali ani Po-
prad, aby zaspievali kozácke piesne rodného 
kraja a najznámejšie ruské a ukrajinské pies-
ne. Prišli z mesta Rostov na Done v Rusku. 

Program Piesne donských kozákov priná-
ša melódie a slová zo života kozáckych rodín 
pri práci, počas vojenskej služby vlasti, pri zá-
bave a oddychu, pri pití vodky. Piesne veselé, 
zádumčivé, ale hlavne svojské a typické pre 
kozácku dušu. Piesne dravé i pokojné ako ne-
viazaná rieka Don.

Šéf skupiny Aleksander Džalašov (na 
foto vpravo) povedal: „Je to naša auten-
tická hudba, piesne, ktoré počúvame od 
detstva na rodinných stretnutiach, pri zá-
bavách a v bežnom živote.“ 

Grigorij Polovinka, ktorý patrí medzi 
desať najlepších akordeonistov v Rusku, 
dodal: „Naše piesne sú o živote bežného 
človeka, o  láske, o  práci, o  dobrých aj 
zlých časoch. Je to o živote jednoduchého 
človeka, ktorý sa odrazí v piesňach. Veľmi 

radi ich ukazujeme v  rôznych krajinách sveta, 
ale hlavne na Slovensku. U kozákov je veľa vo-
jenských piesní, ich dlhoročným poslaním bolo 
slúžiť cárskej moci.“ 

S bajanom, balalajkou, perkusiami, nezame-
niteľnými vokálmi roztancovali počas svojich 
vystúpení európske festivaly, kozáckymi dum-
kami vohnali slzy do očí, svojským ruským hu-
morom rozosmiali.

Popradským divákom odovzdali nespútanú 
energiu, radosť, ale aj trochu nostalgie. Boli 
v Maďarsku, po Slovensku ich čaká Česko, Poľ-
sko a Srbsko. Ale program Piesne donských ko-
zákov je hlavne slovenské turné, kde odohrajú 
35 koncertov a to už šiesty rok po sebe.  (kpa)

Sobota 4. február o 18. hod/ 
Dom kultúry v Poprade - kon-
certná sála ZUŠ
COUNTRY SALÓN
Vstupné: 6 €

Nedeľa 5. február o 10. hod.
DK Poprad - Klub Zóna
FAŠIANGOVÁ MASKA
Tvorivá dielňa pre šikovné deti 
a pre ich rodičov. Vstupné: 1 €

Pondelok 6. február o 17. hod./ 
Divotvorná scéna DK Popradská
PACI PAC
Hudobno-zábavný program pre 
deti s pesničkami Paci Pac a s 
animačnými aktivitami.
Vstupné: 6 € / www.predpredaj.
sk / MIK Poprad

stredisko a  po jeho výzve po-
pradskí hasiči zasahujú všade, 
kde je to potrebné. Napr., ak 
horí v Lendaku, ale kežmarskí 
hasiči zasahujú inde, na miesto 
vyrážajú popradskí hasiči. 

Tým, že existuje modul 
leteckého hasenia zasahujú 
popradskí hasiči aj v  iných 
okresoch a v iných krajoch aj 
mimo Prešovského a Košické-
ho kraja. Ak napr. horí les a je 
potrebné spojiť hasičské sily, 
zasahujú tam, kde ich vyzve 
operačné stredisko Minister-
stva vnútra SR.  (kpa)

Kultúrny
program

Pre mimoriadny záu-
jem bude predstavenie 
Tri letušky v Paríži aj 
15. febrára o 17.30 hod.
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Dnes 1. februára - Aduscentrum, štvrtok 2. 
februára - Avena, v piatok 3. februára - Le-
káreň Nemocnice Poprad, v sobotu 4. feb-
ruára - Limba, v nedeľu 5. februára - Sun-
pharma - Tesco, v  pondelok 6. februára 
- Aduscentrum a v utorok 7. februára - Eko-
lekáreň - OC Forum.
Aduscentrum: Nám. sv. Egídia 22/49, Avena: 

Karpatská 11, Lekáreň Nemocnice Poprad: 
Banícka 28, Limba: Podtatranská 5, č. t. 772 26 

57, Sunpharma - Tesco: Teplická cesta 3, 
Ekolekáreň - OC Forum: Nám. sv. Egídia. 
Lekárne s  pohotovostnou službou sú 

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

Nejaká zá-
ležitosť sa 

uzavrie vo váš prospech. Budete 
sa tešiť aj z ďalšej priaznivej sprá-
vy.

Dajte na 
rady iných, 

ktorí to s vami myslia dobre. 
Netrvajte tvrdohlavo na svojom 
názore.

Zistíte, že 
vaše zdra-

vie je najdôležitejšie. Neprepínaj-
te svoje sily a oddýchnite si.

Konečne si 
vydýchne-

te, lebo všetko, v čo ste dúfali, sa 
priaznivo uzavrie.

Z ničoho si 
nerobte veľ-

ké starosti. Osud sám zariadi, aby 
sa všetky ľahko vyriešili.

Vaše plány 
vám budú 

vychádzať, ale bez námahy to ne-
pôjde. Konečne zavŕšite nejakú 
dôležitú úlohu.

Vaše ko-
munikačné 

schopnosti vám pomôžu získať 
dobré pracovné miesto.

Pre vás na-
stanú pokoj-

nejšie dni, ale to neznamená, že sa 
budete nudiť. Naopak, budete mať 
veľa príležitostí na stretnutia.

Dajte si 
záležať na 

každej maličkosti, lebo môže byť 
veľmi dôležitá.

Nadriadení 
zistia, že ste 

človek na svojom mieste. Buďte si 
viac vedomí svojich schopností.

Očakávaj-
te rodinné 

starosti, na ktorých budete mať 
najväčší podiel práve vy svojím 
nepremysleným konaním.

O c i t n e t e 
sa v centre 

pozornosti, čo vám však bude 
príjemné. Ľudia budú o vás veľa 
hovoriť.

HoroSkop od Stredy do Stredy

poHotovoSť v lekárňacH

program kina cIneMaX poprad
Od 2. februára do 8. februáraOd 2. februára do 8. februára

Partnerstvo hlinou spečatenéSpoločenSká kronIka

V piatok 27. januára 2017
vo Veľkej s

V sobotu 28. januára 2017
vo Veľkej s

V sobotu 28. januára 2017
vo Veľkej s

V pondelok 30. januára 2017
vo Veľkej s

V utorok 31. januára 2017
vo Veľkej s

Jánom Krišandom,
65-ročným

Magdalénou Slobodovou,
86-ročnou

Pavlom Vallom,
61-ročným

Emíliou Ilavskou,
76-ročnou

PhDr. Vierou Miklušovou,
68-ročnou

navŽdy SMe Sa roZlÚčIlI

„Nič nespôsobuje väčšiu bolesť ako vidieť trpieť tých, ktorých miluje-
me.“           Terezie z Lisieux

povedalI SlávnI

Dnes 1. februára má meniny Tatiana, zajtra 2. februára Erik, 
Erika, v piatok 3. februára Blažej, v sobotu 4. februára Veroni-
ka, v nedeľu 5. februára Agáta, v pondelok 6. februára Dorota 
a v utorok 7. februára Vanda.

BlaHoŽeláMe k MenInáM

V stredu 1. februára 2017
o 13. hod. vo Veľkej s

V stredu 1. februára 2017
o 15. hod. vo Veľkej s

V sobotu 4. februára 2017
o 11. hod. vo Veľkom Slavkove s

Milanom Jendruštiakom,
70-ročným

Ladislavom Vančom,
94-ročným

Bohuslavom čonkom,
32-ročným

navŽdy Sa roZlÚčIMe

Projekt cezhraničnej spo-
lupráce Partnerstvo hlinou 
spečatené zakotvil na celý 
uplynulý týždeň v Poprade. 
Okrášlil priestory vestibulu 
mestského úradu prácami 
desiatich autorov - šiestich zo 
Slovenska a štyroch z Ukraji-
ny. Svoje práce prezentovali 
aj traja umelci z Popradu a 
regiónu - Michal Fric, Pavol 
Roško a Peter Smik. 

Popradská výstava bola v 
poradí ôsmou z celkovo desia-
tich naplánovaných, ktoré or-
ganizuje občianske združenie 
Annogallery v rámci projektu. 
Prezentovala keramickú tvor-
bu a maľbu z medzinárodného 
tvorivého pobytu pod názvom 
Across the Border I, ktorý pre-
biehal v lete 2016 v blízkosti 
slovensko-ukrajinskej hranice 
v obci Bežovce v Sobranec-

kom okrese. 
Projekt Partnerstvo hlinou 

spečatené trvá od roku 2015 
a vyvrcholí v apríli tohto roku. 
Bol podporený z programu 
Cezhraničná spolupráca, kto-
rého správcom je Úrad vlády 
SR, z prostriedkov Finančného 
mechanizmu Nórska i vlast-
ných zdrojov. Koordinátorka 
Katarína Smiková konštatova-
la: „Tento projekt cezhraničnej 
spolupráce Slovenska s Ukraji-
nou zahŕňa viacero aktivít na 
oboch stranách spoločnej hra-
nice, ako sú keramické tvorivé 
dielne pre deti a verejnosť, den-
né tábory, výmenné pobyty pre 
deti a školy, divadelné predsta-
venia, tvorivý pobyt pre umel-
cov, výstavy a ďalšie podujatia. 
Konajú sa prevažne v prihra-
ničných regiónoch, ako sú okre-
sy Sobrance, Michalovce a na 

druhej strane v Zakarpatskom 
regióne - Užhorod a okolie. Z 
plánovaných desiatich výstav sú 
pred nami ešte dve na Sloven-
sku, potom výstava poputuje 
do Kyjeva a Užhorodu.“ Hoci 
sa na jar projekt končí, činnosť 
občianskeho združenia Anno-
gallery bude pokračovať ďalej 
jednak v tvorivom ateliéri v 
Hôrke, jednak v Bežovciach, 
kde má vysunuté pracovisko. 

Doteraz sa na aktivitách 
projektu zúčastnilo do 3 tisíc 
ľudí. Prispel k spoznávaniu 
sa obyvateľov krajín z oboch 
strán východnej hranice, zdie-
ľaniu vzájomných skúseností, 
znižovaniu bariér cezhranič-
nej spolupráce, ako aj vytvá-
raniu slovensko-ukrajinských 
partnerstiev prostredníctvom 
spoločných kultúrnych akti-
vít.   (mar)

Na otvorení výstavy Partnerstvo hlinou spečatené vystúpil DFS Popradčan zo ZUŠ na Štefániko-
vej ul. Výstavu za účasti primátora Popradu otvorila Katarína Smiková, koordinátorka projektu.

Spomienka

21. januára 2017 - Zuzana Pafková a Roman Dufek, Miroslava 
Mikulovská a Michal Javorka.

ManŽelStvo uZavrelI

Spievaj 2D - o 13. hod. (hrá sa 
len cez víkend a 3.2.), Všetko 
alebo nič - o 15. hod. (hrá sa 
len 8.2.), o 15.20 hod., o 17.50 
hod. a o 20.20 hod. (nehrá sa 
8.2.), o  21. hod. (hrá sa len 
8.2.), Babská jazda - Päťde-
siat odtieňov temnoty - o 18. 
hod. (hrá sa len 8.2.), o 18.30 
hod. (hrá sa len 7.2.), Psia 
duša - o 13.40 hod. (hrá sa len 
cez víkend a  3.2.) a  o  18.30 
hod., Divoké vlny - o  15.50 

hod., Rozpoltený - o  18. 
hod. (nehrá sa 7.2.), Resi-
dent Evil: Posledná kapitola 
2D - o  20.30 hod. (nehrá sa 
7.2.) a o 21. hod. (hrá sa len 
7.2.), Predpremiéra - LEGO 
Batman vo filme 2D - o 13.30 
hod. (hrá sa len 5.2.), Detské 
kino - Ozzy - o  13.30 hod. 
(hrá sa len cez víkend a 3.2.), 
Spojenci - o  15.50 hod., 
Kruhy - o 20.50 hod. Viac na 
www.cine-max.sk.  (ppp)

V sobotu 4. februára 2017
uplynie jeden rok,
čo nás navždy opustil milovaný
manžel, otec a starý otec
LADISLAV (EDO) DUDA.
Všetci, ktorí ste ho poznali, 
venujte mu spolu s nami tichú
spomienku.
Manželka Katarína a deti s rodinami
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zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť
jednoizbové byty v katastrálnom území Spišská Sobota v budo-
ve súp. č. 5263, postavenej na parcele č. KN-C 1637/2 o výme-
re spolu 139,73 m² priamym prenájmom za nájomné vo výške 
minimálne 1,5 % obstarávacích nákladov na ich výstavbu/m2 za 
účelom bývania. Doba nájmu je od 11. 2. 2017 do 28. 2. 2017.
Minimálna výška nájmu je určená v súlade s Opatrením MF SR 
z. 23. apríla 2008 č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov v 
znení Opatrení z. 25. septembra 2008 č. 02/R/2008 a Opatrenia z 
1. decembra 2011 č. 01/R/2011 a s Uznesením Mestského zastu-
piteľstva mesta Poprad č. 202/2014 z 23. septembra 2014.
Bližšie informácie poskytne MsÚ Poprad, oddelenie sprá-
vy bytov, nebytových priestorov a majetku mesta, prízemie, 
č. dv. A005, e-mail: daniela.dluhosova@msupoprad.sk, tel. č. 
052/7167246. 
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 3. 2. 2017 o 
12.00 hod.     PP-10

MESTO  POPRAD
v zmysle § 9a ods. 9 zákona

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

Poradňa zdravia pri Re-
gionálnom úrade verejného 
zdravotníctva so sídlom v 
Poprade je zameraná na pre-
venciu formou znižovania 
rizikových faktorov životné-
ho štýlu. Hlavným cieľom je 
zvyšovanie záujmu obyva-
teľstva o vlastné zdravie, po-
znávanie zdravotných rizík 
a  predchádzanie vlastnými 
silami  vzniku chronických 
neinfekčných ochorení, a  to 
najmä srdcovo - cievnych 
(vysoký krvný tlak, srdcová 
či mozgová príhoda), chorôb 
látkovej výmeny (obezita, 
cukrovka, poruchy metabo-
lizmu tukov) a  nádorových 
chorôb.

Návšteva klienta v  Poradni 
zdravia spočíva vo vyšetrení 
hlavných rizikových faktorov, 
ktoré súvisia so spôsobom 
života. Vykonáva sa bioche-
mické vyšetrenie krvi (odber 
krvi sa robí z prsta a výsledky 
sú do 10 minút) na stanovenie 

celkového cholesterolu, HDL 
cholesterolu, LDL choleste-
rolu, tukov, hladiny cukru. 
Súčasťou vyšetrení je aj rodin-
ná a osobná anamnéza so za-
meraním na rizikové faktory 
neinfekčných ochorení a  an-
tropometrické vyšetrenie (te-
lesná výška, telesná hmotnosť, 
obvod pása a bokov). Na zák-
lade zistených výsledkov v po-
radni odporúčajú optimálne 
a primerané zmeny v spôsobe 
života formou poradenstva 
a  následnými kontrolnými 
návštevami v Poradni zdravia. 
V prípade potreby sa klientovi 
odporúčajú ďalšie vyšetrenia 
cestou praktického lekára. 

Poradňa zdravia je bez-
platná a je otvorená každú 
stredu v  mesiaci (okrem 
letných prázdnin), bližšie 
informácie a  objednáva-
nie na vyšetrenie na tel. č. 
052/7125607 denne od 7.30 
do 8.30 hod. a  popoludní od 
14. do 14.30 hod.  (mmi)

Poradňa zdravia aj v tomto roku

KINO TATRAN
1. februára o 18. hod.
HAMLET - NATIONAL
THEATRE LONDÝN
GB, záznam divadelnej hry, 210 
min., titulky, MP
Réžia Benedict Cumberbatch, v 
podaní Národného divadla Lon-
dýn. Vstupné: 6 €

2. februára o 19. hod.
žIVOT V OBLAKOCH
S ÚčASŤOU TVORCOV
SK, dokument, 50 min.+ beseda, 
slovenská verzia, MP
Vo vysokohorskom prostredí, 
ktoré je polovicu roka pokryté 
snehom a obývané kamzíkmi, 
je človek dodnes len príležitost-
ným hosťom. Vstupné: 4 €, 2 € 
s preukazom FK 

3. februára o 18. hod.
ZAKLADATEĽ
S PREZENTÁCIOU
ZDRUžENIA SLOWFOOD 
USA, životopisná dráma, 115 
min. + diskusia, titulky, MP12 
Skutočný príbeh muža, ktorý 
vybudoval najznámejšiu sieť 
rýchleho občerstvenia na svete- 
McDonald. Film bude uvedený 
panelovou diskusiou Slowfood 
Tatry. Po filme ochutnávka 
jedál lokálnych producentov 

združenia Slow-
food Tatry. Vstup-
né: 7 € (4 € film+ 3 
€ konzumačka).

4. a 5. februára o 16. hod.
TROLLOVIA 
USA, animovaná dobrodružná 
komédia, 92 min., dabing, MP
Trollovia sú vždy veselí a šťastní, 
ale Bergeni, sú šťastní jedine vte-
dy, keď majú Trolla v žalúdku. 
Premietanie s prekvapením pre 
deti. Vstupné: 2 €

4. a 5. februára o 19. hod.
VŠETKO ALEBO NIč 
SK/CZ, romantická komédia, 113 
min., slovenská verzia, MP15 
Sfilmovaná Evitovka o vzťa-
hoch, ktoré nás valcujú. Pre-
mietanie so špeciálnym progra-
mom. Vstupné: 5 €

6. februára o 19. hod.
NEBO A ĽAD 
FR, dokumentárny, 89 min., ti-
tulky, MP12, FK
Dobrodružné cesty francúzske-
ho vedca Clauda Loriusa, ktoré 
viedli k objaveniu a popísaniu 
javu známeho pod názvom „glo-
bálne otepľovanie“.  Vstupné: 4 €, 
2 € s preukazom FK

InZercIa

predaj

rôZne

•	Predám Tatranský ob-
klad 2,9 €/m2, leštený, Zru-
bový - pologuľatý profil, 
hranoly a  dlážkoviu - dyle 
na podlahy. Inf.: č. t. 0908 
234 866.   3/17-P•	Predám 6ár záhra-
du v  Poprade na sídl. Zá-
pad (pri fludri). Inf.: č. t. 
0907 418 226.  5/17-P•	Predám záhradu pri 
Vagónke v  Poprade, cena 
4  500 €. Inf.: č. t. 0907 
418 226.   6/17-P•	Predám Mazdu 2, naj. 
30  200 km, r. v. 2008, cena 
5  000 €. Inf.: č. t. 0944 
951 119.   7/16-P

•	Kúpim garsónku do 
10  000 €. Inf.: č. t. 0944 
697 739.   2/17-K•	Kúpim záhradu za tra-
ťou v Poprade. Inf.: č. t. 0908 
254 433.   4/17-K

•	V  rodinnom dome vo 
Poprade - Veľkej dlhodobo 
ubytujem od 115 euro. Inf.: č. 
t. 0902 825 777.  1/17-R

kÚpa

•	Hľadám 2 alebo 3-izb. byt 
na prenájom, max. cena aj 
s  energiami 350 €. Inf.: č. t. 
0944 967 656.  2/17-R•	Dáme do prenájmu 3-izb. 
byt v Poprade na sídl. Západ 
od 1. marca 2017. Inf.: č. t. 
0949 805 649.  3/17-R•	Prenajmem 2-izbový 
podkrovný byt so samostat-
ným vchodom na sídl. Zá-
pad v Poprade. Cena 250 € 
pre 1 osobu.  Inf. č. t.: 0911 
690 817.   4/17-R•	Dám do prenájmu 1-izb. 
byt v  centre Popradu, jednej 
alebo max. dvom osobám, 
cena 250 €/1 mesiac. Inf.: č. t. 
0907 564 450.  5/17-R•	Pizzéria Utopia za 
Výkrikom v  Poprade 
prijme do pracovného 
pomeru pomocnú silu/upra-
tovačku. Nástup ihneď. Inf.: 
č. t. 052/773 22 22.  7/17-R

•	Centrum sociálnych slu-
žieb v  Poprade príjme do 
pracovného pomeru opatro-
vateľku a  zdravotnú sestru. 
Žiadosti so životopisom po-
sielajte na adresu: Centrum 
sociálnych služieb v  Poprade, 
Komenského 3454/12, 058 01 
Poprad, prípadne e-mailom: 
pam@css.poprad.sk     9/17-R

•	Dám do prenájmu 2-iz-

bový byt v PP.  Inf.: č. t. 
0914 217 299.  6/17-R•	Aj v  roku 2017 ponúka 
muzikantské služby učiteľ 
hudby na dôchodku JÁN 
PLAčEK z  Popradu (flauta, 
klarinet, trúbka, husle, spev, 
humor) na svadbách, naro-
deninách, firemných akciách 
vo dvojici s  harmonikárom 
alebo gitaristom. Doprava 
vlastná. Inf.: č. t. 052/776 76 
33, 0902 519 954.  10/17-R•	SPOLOčNOSŤ AUTO 
GAMES Slovakia hľadá čaš-
níka/krupiéra na plný úväzok 
s nástupom 2/2017, ponúkaný 
plat 900 €/brutto. Životopis 
prosím poslať do 27.1.2017 e-
-mailom na adresu: petra.gu-
tova@autogames.sk  11/17-R  •	Hľadám miesto opatro-
vateľky na 4 hod. denne pre 
dôchodcov zo sídliska Západ 
v Poprade. Inf.: č. t. 052/772 83 
47, 0918 232 741.  12/17-R•	Dám do prenájmu 3-izb. 
byt v Poprade na sídl. Západ, 
voľný od 1.3.2017. Inf.: č. t. 
0949 805 649.  13/17-R•	Darujem zachovalú váľan-
du s  úložným priestorom, na 
sídlisku Juh 1, 2 v Poprade.  Inf.: 
č. t. 0905 866 295.  14/17-R•	Darujem 2 vrecia ma-
lých zaváracích fliaš, dô-
vod sťahovanie. Inf.: č. t. 
0907 418 226.  15/17-R

V kine Tatran sa vo 
štvrtok 2. februára o 19. 
hod. uskutoční premieta-
nie nového filmu Život v 
oblakoch z prostredia naj-
vyšších polôh Tatier. Na 
premietaní sa zúčastnia 
aj tvorcovia E. Baláž, K. 
Kaliský a očakáva sa aj A. 
Baštek, ktorí budú rozprá-
vať o zážitkoch z filmova-
nia v extrémnych pod-
mienkach Tatier.  (ppp)

Premietanie
aj s besedou

Rotary Klub Poprad zastúpený prezidentkou Valériou Compernolle odovzdal Územnému 
spolku Slovenského Červeného kríža v Poprade zastúpenému riaditeľkou Denisou Kuč-
kovskou výťažok zo spoločnej zbierky počas vianočných trhov vo výške 975,- €. Príspevok 
bude použitý pre zakúpenie sušičky bielizne pre potreby domu SČK v Spišskej Sobote, kto-
rý sa stará o  bezvládnych ľudí z  Popradu a okolia. Vďaka patrí všetkým, ktorí prispeli.
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Oblastná organizácia cestovného ruchu
Región Vysoké Tatry (OOCR RVT)

vyhlasuje  výberové  konanie
Názov pozície: výkonný riaditeľ OOCR Región Vysoké Tatry
Miesto práce: Región Vysoké Tatry, Starý Smokovec 1, 062 01 Vy-
soké Tatry
Termín nástupu: ASAP
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer
Nástupná mzda: dohodou
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
Charakteristika funkcie:
•	Výkonný	riaditeľ	je	výkonným	orgánom	OOCR	RVT.	•	Koná	v	
mene OOCR RVT vo veciach a v rozsahu určenom stanovami a 
uzneseniami	valného	zhromaždenia	a	predstavenstva.	•	Vypracúva	
návrhy plánu činnosti a rozpočtu, hospodári s majetkom OOCR 
RVT.	 •	 Pravidelne	 informuje	 predstavenstvo	 o	 hospodárení	 a	
činnosti	OOCR	RVT.	•	Zabezpečuje	vedenie	účtovníctva	OOCR	
RVT.	 •	 Je	volený	a	odvolávaný	valným	zhromaždením	na	návrh	
predstavenstva	na	obdobie	4	rokov.	•	Pracovnú	náplň	výkonného	
riaditeľa ustanovuje predstavenstvo, ktorému sa za svoju činnosť 
zodpovedá.	 •	 Zúčastňuje	 sa	 zasadnutí	 predstavenstva	 a	 valného	
zhromaždenia	s	poradným	hlasom.	•	Prezentuje,	zastupuje	a	koná	
výlučne	za	OOCR	VT	a	nie	za	jej	jednotlivých	členov.	•	Intenzívna	
komunikácia s členmi OOCR RVT
Popis činnosti funkčného miesta
Management
•	Riadi	každodenný	chod	organizácie	v	oblasti	cestovného	ruchu	s	
dôrazom na súvisiace úkony v oblasti marketingu, produktového a 
projektového manažmentu.
•	Koordinuje	a	riadi	všetky	materiálne,	finančné	a	technické	zdroje	
organizácie.
•	Riadi	personálnu	politiku	organizácie	v	súlade	so	schváleným	or-
ganizačným poriadkom organizácie.
•	Spolupracuje	 s	členskými	subjektmi	organizácie	ako	aj	ďalšími	
aktérmi v oblasti cestovného ruchu (iné OOCR, SACR, KOCR, 
MINDOP, ZCR SR, ZHR SR a pod.). 
•	Zodpovedá	za	implementáciu	projektov	podľa	schváleného	plánu	
a rozpočtu OOCR.
•	Vedie	rokovania	s	kľúčovými	obchodnými	partnermi	a	dodáva-
teľmi projektu.
Marketing
•	Pripravuje	a	koordinuje	priebeh	marketingových	kampaní	a	ko-
munikácie s externými agentúrami a dodávateľmi.
•	Koordinuje	marketingovú	komunikáciu	navonok.
•	Zabezpečuje	tvorbu	imidžovej	fotobanky	ako	aj	databázy	propa-
gačných videí.
•	Riadi	marketingovú	prezentáciu	destinácie,	destinačné	online	a	
offline marketingové kampane.
•	Dohliada	nad	vizuálnou	identitou	destinácie	a	jej	používním	ako	
aj nad tvorbou a aktualizáciou web prezentácie regiónu.
•	 Sleduje	 a	 vyhodnocuje	 efektivitu	 a	 úspešnosť	marketingových	
kampaní.
•	Tvorba	produktov
•	Vyhľadávanie	nových	obchodných	partnerov
•	Tvorba	koncepcie	a	stratégie	OOCR	RVT
•	Návrhy	krátkodobých	a	dlhodobých	cieľov
•	Odborný	konzultant	a oponent	pri	diplomových,	bakalárskych	a	
seminárnych prácach  
Public Relations
•	Zabezpečuje	Public	Relations	regiónu.
•	 Pripravuje	 podklady	 a	 spracováva	 externé	 a	 interné	mediálne	
výstupy.
•	Realizuje	monitoring	a	archiváciu	správ	o	destinácii	a	organizácii.
•	Zabezpečuje	prípravy,	 spracovanie,	úpravy	a	produkcie	propa-
gačných materiálov, tlačovín a publikácií.
•	Aktívne	pracuje	so	sociálnymi	sieťami
Event Management
•	Koordinuje	a	pomáha	pri	realizácii	schválených	eventov	regiónu,	
ako aj tvorba a návrhy na nové
Konferencie, výstavy
•	Pripravuje	podklady	na	odborné	výstavy	a	prezentácie.
•	Koncepčne	pripravuje	a	riadi	prezentačné	roadshows.
•	Spracováva	návrhy	 itinerárov	pre	prezentácie	destinácie	na	 in-

špekčné cesty, novinárske infocesty, fam tripy a iné.
•	Príprava	a	realizácia	tlačoviek
•	Prezentácia	destinácie	na	odborných	konferenciách	doma	i	v	za-
hraničí
Reporting
•	Zabezpečuje	podklady	pre	prípravu	návrhu	rozpočtu	oblastnej	
organizácie.
•	Zostavuje	správu	o	činnosti	organizácie.
•	Pripravuje	projekt	dotácie	s	príslušným	ministerstvom	SR.
•	Zadáva	úlohy	pracovným	skupinám
•	 Spracováva	 reporty	 pre	 Valné	 zhromaždenie,	 Predstavenstvo,	
Dozornú radu.
•	Spravuje	databázu	kontaktov.
•	Pripravuje	pravidelný	prehľad	čerpania	dotácií	a	príspevkov	pro-
jektu.
Controlling
•	Kontroluje,	či	je	hospodárenie	organizácie	v	súlade	s	príslušnými	
všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a 
stanovami organizácie
•	Zabezpečuje	účelné	a	hospodárne	využívanie	finančných	pros-
triedkov organizácie, v súčinnosti s predstavenstvom zabezpečuje 
zostavenie ročného plánu činnosti oblastnej organizácie a vypra-
cúva koncepciu rozvoja cestovného ruchu.
•	Zabezpečuje	efektívnosť	jednotlivých	činností	a	postupov.
•	Zabezpečuje	dokladovanie	a	dokumentáciu	pre	účely	vyúčtova-
nia projektu dotácie.
•	Zabezpečuje	vedenie	transparentnej	účtovnej	evidencie	a	výkaz-
níctva projektu.

Požiadavky na zamestnanca (minimálne kritériá na podanie 
žiadosti):
Požadované vzdelanie: Min. stredoškolské ÚSO

Jazykové znalosti
Min. jeden svetový jazyk - aktívne slovom aj písmom.

Požadované znalosti:
•	 Znalosť	 problematiky	 cestovného	 ruchu	 •	 Marketing	 •	 Ma-
nažment	•	Ekonomické	znalosti

Iné:
Prax v oblasti cestovného ruchu - minimálne 2 roky
Vodičský preukaz skupiny B

Požadované doklady:
Štruktúrovaný profesijný životopis s uvedením vlastného telefonic-
kého kontaktu a e-mailu
Motivačný list
Súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby 
výberového konania podľa § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o 
ochrane osobných údajov v platnom znení.

Pre uchádzačov vybraných na osobný pohovor:
Fotokópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.
Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace. 

Termín a spôsob zaslania prihlášky:
Uzávierka prihlášok do výberového konania
08.02.2017 do 8:00 hod.
Spôsob doručenia:
Požadované doklady je možné doručiť:
poštou alebo osobne v zalepenej obálke s označením „neotvárať - 
výberové konanie
OOCR RVT“ na adresu: Región Vysoké Tatry, Starý Smokovec 1, 
062 01 Vysoké Tatry
mailom na adresu: job@regiontatry.sk, do predmetu správy uviesť: 
výberové konanie 
Dôležité upozornenie
Uchádzači, ktorí splnia požadované predpoklady, budú pozvaní 
telefonicky alebo e-mailom na osobný pohovor, ktorý sa uskutoční 
v priebehu mesiaca február 2017.
Výberová komisia si vyhradzuje právo pozvať na osobný pohovor 
len vybraných uchádzačov.

Starý Smokovec 1, 062 01 Vysoké Tatry
• MINULÝ týždeň v  piatok 
letela posádka leteckých zá-
chranárov z  Popradu na po-
moc 64-ročnému zranenému 
lyžiarovi do lyžiarskeho stre-
diska Solisko. Po zrážke s ďal-
ším lyžiarom ostal na svahu 
ležať v bezvedomí. Po ošetrení 
bol pacient preložený na pa-
lubu vrtuľníka a s poranením 
hlavy letecky transportovaný 
do popradskej nemocnice. 

• V  SOBOTU leteli letec-
kí záchranári z  Popradu na 
pomoc 27-ročnému skialpi-
nistovi, ktorý zachytil skalu, 
vážne si poranil koleno a ne-
bol schopný ďalšieho samo-
statného zostupu. Pacient bol 
z terénu evakuovaný a násled-
ne prevezený do nemocnice 
v Poprade. Neskoro popolud-
ní na lyžiarskom svahu Čučo-
riedky v  Tatranskej Lomnici 
si 19-ročná snowboardistka 
nárazom do pevnej prekážky 
vážne poranila dolnú konča-
tinu. Za pomoci Horskej zá-
chrannej služby bola letecky 
transportovaná do popradskej 
nemocnice.

• VO Vyšných Ružbachoch 
sa v  nedeľu na lyžiarskom 
svahu snažil 37-ročný lyžiar 
zabrániť zrážke s  dieťaťom, 
pričom spadol a vážne si po-
ranil dolnú končatinu. Pacient 
bol s  fraktúrou nohy letecky 
prevezený do popradskej ne-
mocnice. Pri výstupe v  ob-
lasti Malej Studenej doliny 
spadol následne 30-ročný 
skialpinista a  poranil si ra-
meno. Po ošetrení bol takis-
to prevezený do popradskej 
nemocnice.  (zuh)

- týž-
denník 

občanov mesta. Vydáva Redakcia 
Poprad - noviny občanov. Šéfre-
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Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: 
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ul. 149/7, Poprad. Telefóny: šéfre-
daktorka a ekonómka 052/772 
10 62, redakcia 788 64 72, fax a 
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10 62. E-mail: noviny-poprad@
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Noviny vychádzajú každú stredu. 
Rozširuje Slov. pošta, Mediapress, 
objednávky na predplatné prijíma 
každá pošta a doručovateľ. IčO vy-
davateľa: 00 619 515. Tlač: Poprad-
ská tlačiareň, vydavateľstvo, s.r.o., 
Popradskej brigády 749/13, Po-
prad. ISSN 1339-2417. Evidenčné 
číslo 3142/09. Člen siete Media Box.

poprad

Leteckí
záchranári
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Kamzíci doma prehrali
s Novými Zámkami

   Z  V  Vp Pp P Skóre B

1. B. Bystrica 44 27 3 4 10 152:98  91

2. Nitra 44 27 2 3 12 160:120  88

3. Košice 43 23 8 2 10 148:91  87

4. Žilina 44 19 4 5 16 138:124  70

5. HK Poprad 44 16 5 6 17 125:129  64

6. Martin 43 17 3 5 18 115:125  62

7. Zvolen 44 18 2 3 21 123:139  61

8. L. Mikuláš 44 13 6 2 23 115:143  53

9. Trenčín 43 12 5 6 20 107:132  52

10. N. Zámky 43 11 5 7 20 106:126  50

11. SR 20 20 2 0 0 18 20:82  6

Tabuľka Tipsport ligy

Arne Kroták sa stal najužitočnejším hráčom zápasu hviezd

„Taktiku sme mali podob-
nú, ako keď sa ide na ryby. 
Najskôr ich nakŕmiš a potom 
ulovíš. Malo by padnúť roz-
hodnutie o tom, či za víťazstvo 
dostaneme autá alebo hodin-
ky,“ žartoval muž s  najtvrd-
šou strelou, akú nepredviedli 
ani hviezdy v  KHL, či NHL, 
M. Dudáš. „Som rád, že som 
hneď po zápase nebol v šatni, 

lebo Peťo Bondra musel byť 
nahnevaný a musel veľmi kri-
čať. Celý víkend mal však vy-
sokú úroveň. Výborná organi-
zácia a nakoniec štadión plný 
fanúšikov. Ľudia sa bavili, no 
pre nás starších hráčov je aj 
takýto zápas náročný. Puky mi 
utekali a nemal som svoj deň,“ 
priznal A. Kroták. „Výhrou 
sme tak trochu podrazili Petra 
Bondru, ktorý sa asi hneď po 

zápase utekal domov skryť,“ 
usmieval sa kapitán Šatanov-
cov Ladislav Nagy.

Miroslav Šatan teda dovie-
dol svoj tím k víťazstvu. „Re-
míza bola trochu nečakaná, 
ale diváci aspoň videli drama-
tické vyvrcholenie počas nájaz-
dov. Rozhodla podľa mňa skú-
senosť a  vytrvalosť,“ uviedol. 
„Tento víkend bol sviatkom 
hokeja. To čo sa podarilo Rišo-

vi Lintnerovi je úžasné. Záver 
nebol vôbec naplánovaný. Na 
striedačke som doslova ská-
kal a burcoval chlapcov, aby 
sme vytvorili správnu taktiku 
pre udržanie výsledku,“ dodal 
jeho náprotivok P. Bondra.

Šéf Tipsportligy Richard 
Lintner, ktorý pre fanúšikov 
priniesol zaujímavý a atrak-
tívny formát, neskrýval nad-
šenie. „Báli sme sa toho, či 

nebude zápas málo súťaživý. 
Chceli sme to eliminovať via-
cerými súťažami a chlapci 
to poňali profesionálne. Pri 
pohľade na aktivity pre fanú-
šikov v ostatných európskych 
ligách musím povedať, že sme 
v tomto absolútnym lídrom. 
Hovoria o  tom už aj vedúci 
predstavitelia siedmych naj-
prestížnejších líg Európy,“ 
uzavrel R. Lintner.  (mav)

(Dokončenie zo str. 1)

Hokejisti HK Poprad 
odohrali v  minulom 
týždni iba jeden Tip-
sportligový zápas. Na 
domácom ľade podľahli 
v  piatok poslednému 

tímu tabuľky s Nových Zámkov gó-
lom v poslednej sekunde predĺženia.

Zápasu predchádzal pietny akt pri 
príležitosti 72. výročia oslobodenia 
Popradu, ako aj minúta ticha za zo-
snulého trénera a  manažéra Dukly 
Trenčín Ján Kobezdu. „Nové Zámky 
nastúpili s väčšou vôľou po víťazstve 
a my sme doplatili na vlastnú ne-
disciplinovanosť. Hostia berú zaslú-
žene dva body, ale my sme spokojní 
aj s jedným, pretože pri pohľade na 
tabuľku je každý dôležitý,“ hodnotil 
popradský tréner Marcel Ozimák.

Výsledok: 41. kolo v piatok 27. ja-
nuára HK Poprad - HC Nové Zám-
ky 2:3pp (0:1, 1:1, 1:0 - 0:1), góly 

Popradu: 21. Marek Zagrapan (K. 
Henderson, L. Hvila), 42. Aleš Ježek 
(P. Svitana, R. Suchý).

Program: 43. kolo v  piatok 3. 
februára o  17. hod. HK Poprad - 
HKM Zvolen.   (ppv)

V  sobotu 28. januára sa v  Matejovciach konal kvalitne obsadený halový 
futbalový turnaj prípraviek FK Poprad U8 Cup 2017. Popradské talenty 
skončili po tuhom boji na treťom mieste iba o bod za Partizánom Bardejov 
a s rovnakým počtom bodov, ale horším skóre za Jupie Banská Bystrica. Štvr-
tý skončil Liptovský Mikuláš, piate miesto obsadil Ružomberok a posledná 
šiesta priečka patrí Kežmarku.        FOTO - Marek Vaščura

Popradskí futbalisti si predĺži-
li pobyt na sústredení v  čechách 
účasťou vo Final four jubilejného 
20. ročníka Zimnej Tipsportligy 
v  Mladej Boleslavi. V  semifinále 
nestačili na Pardubice, v  zápase 
o  tretie miesto podľahli aj tímu 
Bohemians Praha 1905.

Popradčania herne nesklamali, 
boli príjemným prekvapením tur-
naja. Navyše, Ján Malec bol vyhláse-
ný za najlepšieho brankára turnaja.

V  sobotu sa stretli v  semifiná-
le s  FK Pardubice a  góly padali až 
v druhom polčase. Český tím udrel 
dvakrát v  priebehu štyroch minút, 

za Poprad už iba znížil v 84. minúte 
na konečných 1:2 Rudolf Bilas z po-
kutového kopu.

V  súboji o  tretie miesto nastúpili 
Popradčania proti pražskému Bo-
hemians 1905. Tu padali góly iba 
v  prvom polčase a  oba do siete 
Popradu. Štvrté miesto je napriek 
tomu úspechom.

FK Poprad zavŕši sústredenie za 
riekou Moravou dnes v Ostrave, kde 
ich súperom bude o 15. hodine do-
máci FC Baník. V sobotu 4. februá-
ra sa predstavia zverenci Františka 
Šturmu už aj v domácom prostredí. 
V  Tatranskej Lomnici bude ich sú-
perom o 11. hodine poľský tím MKS 
Sandecja Nowy Sącz.  (ppv)

FK Poprad
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Krátko zo športu
• BASKETBALISTKY BAM Poprad 
mali v  17. kole extraligy voľný žreb. 
V poslednom 18. kole základnej časti 
privítajú v sobotu 4. februára o 17.30 
hod. v  Aréne Poprad lídra súťaže 
Good Angels Košice.• POPRADSKÉ líšky si v  nede-
ľu 29. januára priniesli víťazstvo 5:0 
z  poľskej Krynice v  rámci 13. kola 
celoslovenskej fázy základnej časti 
ženskej hokejovej extraligy. Posledné 
kolo tejto časti odohrajú Popradčanky 
v sobotu 4. februára o 19. hodine proti 
Ice Dream Košice.• REPREZENTAčNÝM trénerom 
olympijského výberu SR na hokejovú 
sezónu 2016/2017 sa stal popradský 
kormidelník Marcel Ozimák. Jeho asis-
tentmi budú od 9. februára na turnaji 
Euro Ice Hockey Challenge v rakúskom 
Grazi Rudolf Jendek z  bratislavského 
Slovana a  Ozimákov spolupracovník 
z HK Poprad František Štolc.

• V  ARÉNE Poprad sa predminulý 
víkend uskutočnil medzinárodný ha-
lový futbalový turnaj, ktorý zorgani-
zovala FAM Poprad. V  konkurencii 
šiestich kolektívov z Poľska a Sloven-
ska sa dorastenci z Popradu umiestnili 
na druhom mieste.• MINULÝ týždeň v  stredu sa 
v  Poprade odohralo ôsme kolo 
Bowling Tour mesta Poprad. V  sku-
pine A triumfoval Vladimír Pavlikov-
ský, ktorý v poslednom kroku zdolal 
víťaza kvalifikácie Jána Petrasa vý-
konom 222 a s celkovým priemerom 
201,38. V skupine B sa stal celkovým 
víťazom Bohuš Valíček výkonom 178 
s celkovým priemerom 183,50.• BASKETBALISTI BK Iskra Svit 
minulý týždeň v  stredu prehrali s do-
mácou Karlovkou 84:91, v sobotu však 
už v  Iskra Aréne dominovali a  Spiš-
skú Novú Ves prevalcovali výsledkom 
103:60. Dnes cestuje Iskra do Komár-
na, doma sa predstaví v sobotu 4. feb-
ruára o 18. hodine proti Nitre.  (ppv)

V sobotu 28. januára sa v Aréne Poprad uskutočnil 25. ročník futbalového halo-
vého turnaja O pohár primátora mesta Poprad v kategórii hráčov U15. Poprad-
čania poskladali v konkurencii ôsmich tímov až tri družstva a do prvej štvorky 
pustili medzi seba na druhé miesto iba rovesníkov z Rožňavy. Zvíťazil tím FK 
Poprad vedený trénerom Jozefom Vernarcom.      FOTO - Marek Vaščura

Minulý týždeň vo štvrtok sa v  telocvični Obchodnej akadémie v  Popra-
de konal už 9. ročník okresného a  zároveň krajského kola v  aerobiku žia-
kov stredných škôl. Na Majstrovstvá SR, ktoré sa uskutočnia už v pondelok 
6. februára v  Trenčíne, postúpilo zo 40 dievčat päť najlepších - Stanislava 
Toporcerová, Viktória Britaňáková a Viktória Špirková z OA Poprad, Mi-
chaela Dinhová zo Súkromného gymnázia Poprad a Alexandra Šimšajová 
z Gymnázia Kukučínova Poprad.      FOTO - Marek Vaščura

Karate klub Shihan Poprad sa predminulý víkend zúčastnil 10. ročníka 
Memoriálu Michala Bozogáňa v  Košiciach. Košíc, kde sa v  športovej hale 
železničného učilišťa zišlo bezmála päťsto karatistov z ôsmich štátov na 10. 
ročníku Memoriálu Michala Bozogáňa. O prvé medaily sa zaslúžili staršie 
žiačky v súbornom cvičení kata. Veronika Jalowiczorová v kategórií do 35kg 
vybojovala striebro a  Barbora Glatzová do 40kg skončila bronzová. Zlato 
vybojoval Marko Jalowiczor (na foto druhý zľava) medzi kadetmi nad 50kg 
po finálovej diskvalifikácii súpera.        FOTO - archív Shihan Poprad

Redakcia novín Poprad v spolupráci s vydavateľstvom IKAR uverejnila v minulom 
vydaní čitateľskú súťaž o dve knihy. Knihu Keď láska zabíja vyhrala Terézia Babiašo-
vá. Hviezdoslava ul., knihu V utajení Ladislav Šimčák, Ústecko-Orlická ul.. Vyžre-
bovaní čitatelia si knihy môžu prevziať v pracovné dni do 15. hod. v redakcii. (ppš)

Spotreba a emisie CO
2
: 4,7 – 4,9 l/100 km, 122 – 129 g/km. Trieda energetickej efektivity: A
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Pri príležitosti okrúhlych 
narodenín prijal minulý pia-
tok riaditeľku pracoviska 
Archív Poprad, Štátneho ar-
chívu Prešov, Boženu Malov-
covú (na foto s manželom) 
primátor Popradu Jozef Šva-
gerko. Oslávenkyni poďako-
val za neoceniteľnú prácu v 
prospech mesta pri zachová-
vaní historických prameňov, 
ktoré v popradskom archíve 
nielen starostlivo chránia, 
ale okrem iného z nich čer-
pajú aj pre budúcnosť – na 
prípravu mnohých mono-
grafií miest a obcí.

„Mesto si najviac cení publi-
kácie, ktoré sa týkajú Popradu, 
ste tiež spoluautorkou učeb-
ných textov, ktoré napomáha-
jú vzdelávaniu mladej gene-
rácie, máte za sebou bohatú 
publikačnú činnosť nielen na 
Slovensku, ale aj v zahraničí. 
Osobitne si ceníme, že svoje 
vedomosti odovzdávate v Uni-

verzite tretieho veku, 
angažujete sa pri orga-
nizovaní výstav archív-
nych dokumentov,“ pri-
hovoril sa jubilantke 
primátor. Je i členkou 
Slovenskej historic-
kej spoločnosti, Spo-
ločnosti slovenských 
archivárov, Spišského 
dejepisného spolku, 
venuje sa genealógii. 

Jubilantka absol-
vovala gymnázium v 
Revúcej, strednú kni-
hovnícku školu, odbor 
archívnictvo, neskôr 
Filozofickú fakultu 
Univerzity Komenské-
ho v Bratislave, katedru ar-
chívnictva a slovenských de-
jín  a pred dvanástimi rokmi 
získala v tomto odbore i titul 
doktorky filozofie. Do Popra-
du prišla ako 21-ročná a jej 
prvým a jediným pracovis-
kom bol od začiatku archív v 

Poprade, ktorého riaditeľkou 
je už 27 rokov. 

„Mala som v živote to šťastie, 
že moja práca sa mi stala nie-
len mojím povolaním, ale aj 
koníčkom. Robím ju už 39 
rokov, čo je v dnešnej dobe, 
keď ľudia často menia svoje 

zamestnania, ne-
tradičné. No i mno-
hí moji kolegovia 
sú na tom takisto. 
My sme si totiž tú 
prácu zamilovali, 
žijeme dejinami, 
vžívame sa do živo-
ta ľudí, ktorí tu boli 
v minulosti. A nám 
veľmi pomáha aj 
prekrásna budova v 
Spišskej Sobote, kde 
len vojdete a dýcha 
tam história,“ pove-
dala B. Malovcová. 
Poďakovala celému 
tímu archivárok, s 
ktorým spoločne 

vytvárajú tvorivú atmosféru. 
Počas svojho doterajšieho 

archivárskeho pôsobenia sa 
oslávenkyňa podieľala na vy-
daní množstva monografií. 
Cení si všetky, ale z posled-
ných rokov najviac monogra-
fiu mesta Svit, za ktorú získala 

ako zostavovateľka v rámci 
Slovenska 2. miesto. Prezradi-
la: „Na začiatku som si myslela 
- čo sa dá napísať o 75-ročnom 
meste, keď spracovávame his-
tóriu 750-ročných obcí. Napo-
kon vznikla prekrásna mono-
grafia o meste, ktoré vzniklo na 
zelenej lúke s mladými ľuďmi. 
Potešilo ma, že starí Baťovci 
mi povedali - bolo to tak, ako 
ste to napísali.“ B. Malovcová 
však podotkla, že pre ňu ako 
obyvateľku Popradu, zname-
ná tiež veľmi veľa každá kniha, 
každý článok, ktorý robí pre 
toto mesto. Teší sa, že sa zase 
bude robiť veľká monografia 
Popradu a jeho mestských 
častí. Hoci je mesto dob-
re zmapované, stále sa dajú 
rozšíriť historické bádania a 
doplniť doterajšie publikácie. 
V súčasnosti tiež patrí do veľ-
kého autorského kolektívu, 
ktorý dokončuje monografiu 
mesta Vysoké Tatry.  (mar)

Práca je oslávenkyni nielen povolaním, ale aj koníčkom

V sobotu do obradnej siene mes-
ta Poprad zavítali štyria jubilanti, 
ktorí sa s veľkým srdcom a obeta-
vosťou venovali športu a výchove 
mladej generácie. Za celoživotnú 
prácu im vyslovil primátor Popra-
du Jozef Švagerko slová uznania a 
poďakovania.

Osemdesiate narodeniny si pripo-
menul Rudolf Gurka, ktorý pôsobil 
ako zástupca riaditeľa školy vo Veľkej, 
riaditeľ ZŠ na Ul. 29. augusta, neskôr 
okresný školský inšpektor a riaditeľ 
okresnej pedagogicko-psychologickej 
poradne. Bol jedným zo zakladate-
ľov športových hokejových tried v 
ZŠ dnes na Francisciho ulici a tiež vo 
Veľkej, kedy boli počas jeho pedago-
gického pôsobenia zriadené športové 
triedy so zameraním na futbal a bolo 
vytvorené i školské športové stredisko 
cyklistov. Ako pedagóg dbal o to, aby 
chlapci dosiahli nielen športové úspe-
chy, ale aj potrebné vzdelanie. „Teší 
ma, keď po rokoch stretnem svojich žia-
kov a vidím, že sa uplatnili ako hráči, 
tréneri, funkcionári v športovom hnutí, 

dosiahli vysokoškolské vzdelanie. Je to 
pre mňa najväčšia odmena, lebo za 
tým všetkým bola veľká drina,“ pove-
dal R. Gurka.

Milan Skokan oslávil 75 rokov, ktoré 
nerozlučne spojil s popradským hoke-
jom - bol hokejovým reprezentantom, 
trénerom mládeže, seniorov a dnes 
žien. Popradské hokejistky doviedol k 
titulu majsteriek Slovenska, naposledy 
v sezóne 2015/16. Hokej začal hrávať 
ešte ako dorastenec, ako 18-ročný bol 
obrancom LV Poprad, s tímom LVS 
Poprad získal v sezóne 1969/70 titul 
víťaz Slovenskej národnej hokejovej 
ligy. Dostal aj ponuky hrať vo Švéd-
sku a Rakúsku, ale Slovensko neopus-
til a opäť s tímom vybojoval titul. Po 
ukončení aktívnej hokejovej kariéry 
sa stal trénerom.  A ako hlavný tréner 
doviedol ŠKKP PS Poprad v sezóne 
1990/91 k víťazstvu v 1. SNHL a po-
stupu do federálnej hokejovej ligy. 
„Cez moje ruky prešlo veľa hokejistov, 
ktorí dosiahli najvyššie méty, stali sa 
profesionálnymi hráčmi v zahraničí, 
či to bol Bondra, Cíger, Švehla alebo 

Lintner. Napĺňa ma hrdosťou, 
že som im v živote pomohol. 
Vidieť výsledky svojej práce, v 
tichosti to prijímať - to ma teší 
a snažím sa robiť i ďalej, po-
kiaľ mi sily stačia,“ vyznal sa 
M. Skokan, ktorému prišiel 
osobne zablahoželať i jeho 
odchovanec Peter Bondra.

Sedemdesiat rokov dovŕšil 
Dušan Božoň, ktorý odučil 

41 rokov v školstve - v ZŠ Poprade-
-Veľkej ako učiteľ, neskôr zástupca 
riaditeľa a v rokoch 1991-2000 riaditeľ 
školy. Bol i tajomníkom Telovýchov-
nej jednoty vo Veľkej, spolu s R. Gur-
kom a A. Comissom podnietili vznik 
futbalových i hokejových tried. Oslá-
venec si môže právom povedať, že sa 
pričinil o rozvoj popradského športu. 
„Myslím si, že sme pre šport naozaj 
niečo urobili a dokázali. Keď práca člo-
veka napĺňa, je to gro dobrého života, 
samozrejme rodina, deti, zázemie. Ne-
odišiel som z Popradu, hoci som mal 
ponuky, ale ostal som doma, verný to-
muto mestu a som spokojný,“ podotkol 
D. Božoň.

Sedemdesiatročný jubilant Ján Pav-
lovčin nastúpil do popradského pivo-
varu, neskôr roky pôsobil v mládež-
níckej organizácii v okrese Poprad, 
potom v podniku Tatramat, v Štátnej 
intendantúre v oblasti kultúry a napo-

kon na Úrade práce, sociálnych vecí a 
rodiny, odkiaľ odišiel do dôchodku. 
Takisto žil športom, najmä turistikou. 
Päťdesiat rokov spoluorganizoval 
medzinárodné výstupy na Rysy. V 
súčasnosti je stále aktívny ako tajom-
ník Oblastného výboru Slovenského 
zväzu protifašistických bojovníkov. 
Jubilant zaspomínal: „Za tých 50 roč-
níkov prišlo na mládežnícky výstup na 
Rysy 350 tisíc ľudí. Je to moja srdcová 
záležitosť. Vlani, keď bol jubilejný 60. 
ročník, som povedal, že končím a pre-
nechám túto prácu mladším. Som však 
rád medzi ľuďmi, asi to mám v sebe za-
kódované. Preto som medzi odbojármi 
a teším sa, že môžem cez túto činnosť 
dostávať medzi žiakov záujem o histó-
riu prostredníctvom súťaže Medzníky 
2. svetovej vojny i počas pietnych ak-
tov kladenia vencov, aby mladá ge-
nerácia nezabudla, ako bojovali ich 
otcovia, starí otcovia...“  (mar)

S veľkým srdcom športovcov
vychovávali mladú generáciu

Zľava Ján Pavlovčin, Dušan Božoň, primátor Popradu Jozef Švagerko, 
Rudolf Gurka a Milan Skokan.      FOTO - Marta Marová


