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Galéria sa stala unikátnou továrňou na umelecké zážitky

Návrhy na udelenie Ceny
mesta Poprad do konca mája
Poslanci na začiatku februá-

rového  zasadania Mestského 
zastupiteľstva v Poprade, ktoré 
otvoril a  viedol primátor mes-
ta Anton Danko, stiahli z pro-
gramu úpravu účelu dotácie 
v  zmluve o  poskytnutí dotácie 
z  rozpočtu mesta Poprad pre 
HK ŠKP Poprad na rok 2014. 
Do bodu Rôzne schválili doplne-
nie troch návrhov na zmenu 
rozpočtu mesta na rok 2014.

MZ tiež prerokovalo návrh 
Všeobecne záväzného naria-
denia mesta Poprad č. 1/2014, 
ktorým sa mení VZN č. 3/2013 
o financovaní ZUŠ, MŠ a škol-
ských zariadení zriadených 

na území mesta Poprad (viac 
v  článku na str. 3). Poslanci 
sa ďalej zaoberali návrhom na 
zmenu rozpočtu Mesta Poprad 
na rok 2014 súvisiacu s  ná-
vrhom vecnej náplne použi-
tia Rezervného fondu mesta 
v roku 2014. Zmena sa okrem 
iného týkala rekonštrukcie 
miestnych komunikácií na Ul. 
Alžbetinej, Hviezdoslavovej 
a 1. mája (viac na  str. 3).

MZ ďalej schválilo prenájom 
nebytových priestorov v  MsÚ 
Poprad od 1. marca 2014 na 4 
roky za 1 euro na rok pre Pre-
šovský samosprávny kraj.

Dlhoočakávané otvorenie 
zrekonštruovaných priesto-
rov Tatranskej galérie v  Po-
prade bolo minulý piatok 
ozajstnou veľkou udalosťou. 
Stovky ľudí svojou účasťou 
vzdali hold jedinečnému die-
lu, ktoré sa stalo unikátnym 
stánkom kultúry hodným 
svetového mena.

„Je až neuveriteľné, že sme sa 
s  rekonštrukciou borili 15 ro-
kov. Postupne sme robili úpra-
vy, ktoré zásadne zmenili výzor 
budovy, ale hlavne jej funkciu. 
Zo starej ošarpanej elektrárne 
sa stala objektom, ktorý pôsobí 
až priam honosne a hlavne sme 
radi, že je využitý pre umenie. 
Naším snom bolo, že tento prie-
stor bude slúžiť nielen ako galé-
ria, ale ako továreň na zážitky 
v prvom rade umeleckého cha-
rakteru. Posledná, záverečná 
etapa rekonštrukcie bola veľmi 
dôležitá. Dodala budove punc 
takej noblesnosti a  dalo by sa 
povedať galérie európskeho 
charakteru. Po obnove celého 
objektu, komína a  nádvoria 
sme získali komplexný galerijný 
celoročne využívateľný areál,“ 
povedala riaditeľka TG Anna 
Ondrušeková. Vyznala sa, že 

piatkové otvo-
renie bol pre ňu 
jeden z  najvý-
znamnejších dní 
v  živote. Navyše,  
zrenovovanú TG 
nemohla otvoriť 
vhodnejšia vý-
stava ako výstava 
a k a d e m i c k é h o 
maliara Petra 
Pollága, ktorý vy-
rástol na ulici 
v  blízkosti dneš-
nej TG.

Riaditeľka po-
ďakovala mno-
hým, ktorí po-
mohli galérii 
zmeniť sa na jedi-
nečnú factoryart 
- mestu, kraju, 
sponzorom... Ako však zdôraz-
nil primátor Popradu Anton 
Danko, ktorý sa na otvorení 
zúčastnil spolu s  manželkou, 
v  prvom rade je to zásluha A. 
Ondrušekovej. Povedal: „Keby 
nebola taká vytrvalá, dnes by 
sme tu nestáli. Myslím si, že Po-
prad si takýto umelecký stánok 
zaslúži a Popradčania naň môžu 
byť hrdí.“

(Pokračovanie na str. 2)

(Pokračovanie na str. 4)

Spolužiaci olympionika Jozefa Petruláka zo Spojenej školy D. Ta-
tarku v  Poprade pripravili počas jeho premiérového vystúpenia 

v  Soči milú slávnosť. V  Slovenskej olympijskej 
triede mu fandili a  tipovali jeho umiestnenie 
v  súťaži dvojsedadlových saní. Viac sa dočíta-
te na str. 9.      FOTO - Marek Vaščura
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Priijjmitte naašše ppoozzvannie.
ROOOBBERRT FICCO aa jeeho kooleggovvia

moderátor: MARTIN NIKODÝM
hudobní hostia: 

MÁRIO „KULY“ KOLLÁR, DRIŠĽAK, 
ZLATÉ HUSLE & BERCO BALOGH

MMillééé dáámmyy, aaj ttenntto rrokk saa teešíímmee 
naa sspppolloočnnú osslavvu váášhho ssviaatkku..

• DNES 19. februára sa 
v  Tatranskej galérii uskutoč-
ní prvý kurz večernej kresby. 
Začiatok je naplánovaný na 
17. hod. Kurzy večernej kres-
by sa budú konať v TG pravi-
delne každú stredu. • ROZPRÁVKOVO II je 
názov výstavy, ktorá bude 
sprístupnená verejnosti od 
25. februára v  Podtatranskej 
knižnici v  oddelení umenia 
v Spišskej Sobote. Svoje práce 
budú vystavovať žiaci ZUŠ na 
Štefánikovej ulici v Poprade. • V  PIATOK 28. februára 
sa v Dome kultúry v Poprade 
uskutoční predstavenie Kupec 
benátsky v  podaní študentov 
Gymnázia na Kukučínovej ul. 
v  Poprade, ktoré naštudovali 
v  spolupráci s ART Academy 
v réžii Tatiany Husárovej. • NAJVYŠŠIE položená 
zjazdovka na Slovensku v 
Lomnickom sedle vo Vyso-
kých Tatrách nemá ani v polo-
vici februára dostatok prírod-
ného snehu. Momentálne je v 
Lomnickom sedle len okolo 30 
cm snehu, čo zatiaľ neumož-
ňuje oficiálne spustiť lyžovač-
ku v  sedle. Lomnické sedlo je 
odkázané výlučne na prírodný 
sneh.• VEĽKÁ prázdninová šou 
sa uskutoční v  sobotu 22. 
februára v golfovom areáli vo 
Veľkej Lomnici. Pripravený 
bude bohatý športový, ale aj 
kultúrny program.  (ppš)

Tatranská akadémia bude spolupracovať s americkými školami
Nové možnosti vzdelávania pre študentov Súkromnej 

strednej odbornej školy na Ul. 29. augusta v Poprade vznikli 
v  roku 2012 vybudovaním špecializovanej videokonferenč-
nej učebne v rámci Tatranskej akadémie, ktorá je jej zriaďo-
vateľom. Učebňa bola doteraz využívaná najmä na realizáciu 
videokonferenčních prednášok z  Fakulty elektrotechniky a 
informatiky TU Košice. Zámer ško-
ly, využívať učebnu pre realizáciu 
jazykových konverzačních kurzov so 
školami v  zahraničí sa začal napĺňať 
minulý týždeň keď zástupcovia Tat-
ranskej akadémie Vladislav Mitický, 
Michal Hricko a Denisa Kočišová 
úspešne absolvovali prvú videokon-
ferenciu s predstaviteľmi Paradise 
Valley Unified School District.

Keďže TU Košice už dlhšie spolupra-
cuje so školami v Arizone, prvé unikátne TelePresence stretnu-
tie so zástupcami siete stredných škôl v Arizone prebehlo na 
pôde Technickej univerzity v Košiciach. Cieľom bolo predsta-
venie  Tatranskej akadémie, študijných odborov a vytypovanie 
vhodnej partnerskej strednej školy z  Arizony. „Bola to prvá 
videokonferencia, no sme pozitívne naladení a veríme v ďalšiu 

spoluprácu. Otvárajú sa nám nové možnosti spolupráce, počnúc 
rozvíjaním jazykových zručností našich žiakov prostredníctvom 
takýchto videokonferencií. Naši študenti si budú môcť vymieňať 
vzájomné poznatky a skúsenosti aj na odbornej rovine,“ pozna-
menal Vladislav Mitický. Riaditeľ pre technológie Jeff Billings, 
oceňuje možnosti takejto spolupráce: „Podľa môjho názoru je 

európsky školský systém ďalej, než náš 
americký. Máme síce viac zdrojov, no 
taktiež sa máme čo učiť a kam sa po-
súvať.“ Možnosti, ktoré takéto stretnu-
tia prinášajú zhodnotil František Jakab 
z Technickej univerzity: „Je dobré bu-
dovať si podobné vzťahy, sú prínosom 
pre obe strany. Či sa rozprávame len o 
prínose pre jazykové zdatnosti študentov 
alebo o vymieňaní skúseností a rôzne 
odborné prednášky. Budovanie takejto 

spolupráce by mohlo v budúcnosti priniesť aj vzájomné návštevy 
a možnosti výmenných pobytov pre žiakov.“ Ďalšie videokonfe-
rencie sa uskutočnia v  najbližšom období. Ich účastníkmi už 
budú nielen žiaci Tatranskej akadémie, ale aj americkí študenti. 
Témy stretnutí ostávajú otvorené, prvým cieľom je zdokonale-
nie konverzačných zručností.    PP-18

Štátny tajomník Ministerstva kultúry 
SR Ivan Sečík uviedol: „Z  ruín vzniklo 
jedno prekrásne dielo. Je veľmi dobrým 
príkladom toho, ako sa dá zo starej prie-
myselnej budovy vytvoriť doslova chrám 
súčasného umenia, pokiaľ sa nájdu zdroje, 
pokiaľ dokáže štát spolu so samosprá-
vou a  súkromníkmi priložiť ruky k  die-
lu  a  pokiaľ sa nájde nadšená skupina 
ľudí, ktorá do toho vloží nielen ohrom-
né úsilie, ale aj dušu a  srdce. Riaditeľka 
Anna Ondrušeková je exemplárnym prí-
kladom takého nadšenca.“ Aj preto ju 
primátor Popradu mieni navrhnúť na 
udelenie ceny mesta.  (mar)

Galéria sa stala ...
(Dokončenie zo str. 1)

PP-17
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Krátke správyKuchárkam v popradských školách sa zlepšia platy
• 19-ČLENNÝ orchester sve-
tového renomé Bratislava Hot 
Serenaders so známym sloven-
ským hercom Milanom Lasi-
com sa predstaví aj v Poprade 
v stredu 26. februára o 19. hod. 
v kongresovej sále Aquacity. Na 
koncerte odznejú svetové swin-
gové melódie a  známe šlágre 
Františka Krištofa Veselého. • V  STREDU 26. februára 
o 18. hod. sa v Dome kultúry 
vo Svite uskutoční divadelné 
predstavenie Skrotenie zlej 
ženy v  podaní popradského 
divadla Commedia.  • OBEC Hranovnica sa roz-
hodla uchovať kultúrne de-
dičstvo predkov. Mnohí majú 
doma po rodičoch alebo sta-
rých rodičoch rôzne histo-
rické fotografie obce, ktoré 
v čase svojho vzniku možno 
neboli ničím zvláštne, ale 
práve čas im dodal jedinečnú 
hodnotu, ktorú majú dnes. 
S iniciatívou digitalizácie 
starých fotografií prichádza 
obecný úrad v tomto roku 
2014, keď si obec pripomí-
na 720 rokov prvej písomnej 
zmienky. • ORLOVI Arnoldovi, kto-
rého pohyb monitorujú ochra-
nári zo Správy Tatranského ná-
rodného parku, sa kráti pobyt 
v jeho zimovisku v Afrike. Už 
koncom marca by sa mal orol 
vybrať na niekoľko tisíckilome-
trovú púť do svojho hniezdiska 
pod Tatry.  (ppš)

Ustanovujúce zasadanie okrskových komisií
Pred blížiacou sa voľbou prezidenta Slovens-

kej republiky, ktorej prvé kolo bude 15. marca 
2014, plynú aj v našom meste termíny súvisiace 
s touto udalosťou.

Dnes 19. februára o 15. hod. sa vo veľkej zasa-
dačke MsÚ uskutoční ustanovujúce zasadanie 
členov okrskových volebných komisií. V  mes-

te Poprad ich bude 40 a  oprávnených voličov je 
takmer 43 tisíc. Do 23. februára dostanú oprávne-
ní voliči oznámenie o čase a mieste konania voľby 
prezidenta SR. 

V  prípade, že prezident SR nebude zvolený 
v  prvom kole, 29. marca sa bude konať druhé 
kolo voľby.    (ppm)

Zvýšenie mzdového ohodno-
tenia personálu v školských je-
dálňach je jedným z výsledkov 
monitorovacej cesty primátora 
mesta Antona Danka po ško-
lách v zriaďovateľskej pôsob-
nosti mesta Poprad.

Zámerom cesty bolo zmapovať 
celkovú situáciu v exteriérovom 
a interiérovom vybavení škôl, 
školských jedální, posúdiť stav 
modernizácie výchovno-vzdelá-
vacieho procesu, komunikovať 
priamo  s manažmentom škôl, 
zástupkyňami materských škôl či 
so samotnými rodičmi. „Aj keď 
som presvedčený, že prioritne by 
sa o školstvo mal starať štát, roz-
hodol som sa osobne prejsť každú 
školu a získať priamo na mieste 
informácie o tom, ktoré problémy 
školy trápia. Len tak si môžeme 
urobiť predstavu, ako škola fun-
guje a ako jej môžeme pomôcť, “ 
uviedol Anton Danko. 

Zvýšenie platov pre personál 
v školských jedálňach znamená, 
že kuchárky by sa mali so svojím 
ohodnotením odlepiť od úrovne 

minimálnej mzdy. „Zaradenie 
týchto zamestnancov je z pohľadu 
platových tried veľmi nízke. A ide 
pritom o zamestnancov, ktorí sa 
starajú o stravovanie tisícok detí. 
Mnohokrát boli na úrovni mi-
nimálnej mzdy, dokonca bolo aj 
obdobie, kedy sme museli pár eur 
doplácať, aby sme dosiahli úro-
veň minimálnej mzdy. Primátor 
sa preto rozhodol zvýšiť dotáciu 
na dieťa a žiaka - potenciálneho 
stravníka v zariadeniach školského 
stravovania.  Po schválení  všeo-
becne záväzného nariadenia mes-
ta Poprad  sa o 9 eur  zvýši  dotácia 
na dieťa a žiaka - potenciálneho 
stravníka v zariadeniach školského 
stravovania v zriaďovateľskej pô-
sobnosti mesta Poprad a o 8 eur v 
prípade neštátnych zriaďovateľov,“ 
uviedla Edita Pilárová z oddelenia 
školstva MsÚ v Poprade.  Z uve-
deného dôvodu  dostanú školy o 
45 500 eur viac. Tento zámer jed-
nohlasne odsúhlasili aj poslanci 
mestského zastupiteľstva.

Okrem riešenia situácie v 
školských jedálňach, na ktoré sú 

kladené stále vyššie požiadavky  
týkajúce sa kvality  podávaných 
jedál  deťom a  žiakom, prišli na 
pretras aj iné špecifické požia-
davky.  „Dali sme žiadosť na novú 
svetelnú tabuľu v našej telocvični, 
pretože je už stará a  nefunkčná. 
Primátor prisľúbil, že urobí, čo sa 
bude dať. My sa tešíme, pretože zo 
skúseností vieme, že čo prisľúbi, 
to splní,“ povedala riaditeľka ZŠ 
s MŠ na Komenského ulici Jarmi-
la Cervová. Prostriedky na nákup 
novej elektronickej časomiery 
MZ schválilo.  

Popradská samospráva pokra-
čuje aj v tomto roku v napláno-
vaných kapitálových investíciách 
do škôl. Rekonštruovať sa budú 
strechy  MŠ na Jarnej  ulici  a ZŠ 
na Komenského ulici, ďalšie pro-
striedky pôjdu do areálu školy 
na Francisciho ulici, 50 tisíc eur 
je vyčlenených na gastrotech-
niku bez určenia konkrétnych 
škôl. Táto finančná čiastka bude 
rozdelená  podľa aktuálnych žia-
dostí a potrieb jednotlivých škol-
ských jedální.  (mag)

Hviezdoslavova ulica príde na rad budúci rok
Poslanci na februárovom roko-

vaní MZ schválili zmenu vecnej 
náplne použitia Rezervného fondu 
mesta Poprad v  roku 2014, ktorá 
sa týka rekonštrukcie Alžbetinej 
ul. a Ul. 1. mája. Pôvodne sa mala 
rekonštruovať aj súvisiaca časť 
Hviezdoslavovej ul., avšak tento 
úsek sa v  tomto roku opravovať 
nebude. Vedúca odboru výstavby 
MsÚ v  Poprade Kristína Horá-
ková uviedla dôvod: „Pri príprave 
súťažných podkladov a  rozvrhu 
časovej postupnosti rekonštruk-
cie sa ukázalo ako problematické 
zosúladenie organizácie dopravy 
počas rekonštrukcie, pretože celko-
vá rekonštrukcia od Alžbetinej ul. 
cez Hviezdoslavovu až Ul. 1. mája 
by vychádzala minimálne na šesť 
mesiacov. Je to veľmi komplikovaný 
úsek čo sa týka autobusovej a  au-
tomobilovej dopravy, preto sme po 
prehodnotení uvážili, že sa budú 
rekonštruuovať samostatne celá Ul. 
Alžbetina a Ul. 1. mája od Hviez-
doslavovej po Štefánikovu ul. a  na 
budúci rok samostatne Hviezdo-

slavova ul.“ Aj tohtoročná rekon-
štrukcia spomínaných úsekov si 
však vyžiada dopravné obmedze-
nia. Predpokladané náklady na 
rekonštrukciu Alžbetinej ulice sú 
viac ako 800 tisíc eur, na Ul. 1. mája 
vyše 300 tisíc eur. Súčasťou opráv 
však nebudú mosty cez rieku Pop-
rad, tie sa budú riešiť samostatne, 
lebo sú v  zlom technickom stave. 
K rekonštrukcii Alžbetinej ul. a Ul. 
1. mája by malo dôjsť v lete a práce 
by sa mali skončiť do zimy. V tom-

to období prebieha príprava pod-
kladov na vyhlásenie verejnej súťa-
že a do troch mesiacov by mohol 
byť známy zhotoviteľ. 

Súčasťou rekonštrukcie Alžbeti-
nej ulice bude tiež asanácia rohovej 
budovy bývalej železničnej polície, 
čím vznikne prepojovací priestor 
so železničnou stanicou, kde má 
byť umiestnený informačný panel, 
lavička, kôš a ďalšie. Druhá budo-
va, ktorá nie je vo vlastníctve mes-
ta, zostáva stáť.  (mar)

Mobilné ľadové plochy v Po-
prade  boli v prevádzke len do 
utorka 18. februára. Od dnes sú 
ľadové plochy mimo prevádz-
ky. „Môže za to predovšetkým 
nadpriemerne teplé počasie, 
ktoré výrazným spôsobom sťa-
žuje ich prevádzku a negatívne 
vplýva na kvalitu ľadu, čo zvy-
šuje riziko možných úrazov. Po 
dôkladnom zvážení všetkých 
okolností sme sa preto rozhodli 
prevádzku mobilných ľadových 
plôch ukončiť predčasne,“ in-
formoval Miroslav Kalnáši zo 
správy viacúčelovej haly Aré-
na Poprad. Snaha udržať ľad na 
mobilných ľadových plochách 
do jarných prázdnin by v tep-
lom počasí podľa neho zname-
nala aj enormne vysoké nákla-
dy a možné riziko poruchy na 
technológii.  (red/sita)

Korčuľovanie
sa skončilo
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Návrhy na udelenie Ceny mesta Poprad do konca mája

Do volieb ostáva menej ako sto dní

Blíži sa termín podania prihlášok na stredné školy
Do 20. februára 2014 treba podať prihláš-

ky riaditeľovi základnej školy na odbory, 
kde sa vyžaduje talentová skúška. Pre ostat-
né odbory je určený termín 10. apríl 2014.

Uchádzač, ktorý nie je žiakom ZŠ, podáva 
prihlášku priamo na strednú školu v uvede-
ných termínoch. Prihlášku na tlačive schvá-
lenom ministerstvom možno podať na dve 
stredné školy alebo na dva odbory vzdelá-

vania tej istej strednej školy. Ak sa žiak hlásil 
na SŠ, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych 
schopností, zručností alebo nadania, a neu-
spel, môže si v riadnom termíne podať ďalšie 
dve prihlášky na bežné SŠ.

Prijímaciu skúšku píšu uchádzači na väč-
šine škôl zo slovenského jazyka a literatúry 
a  matematiky, na odborných školách môžu 
podľa zamerania overovať vedomosti aj 

z  iných predmetov (napr. fyzika, chémia, 
prírodopis, cudzie jazyky). Ministerstvo škol-
stva, vedy, výskumu a športu SR každoročne 
vydáva  zoznam profilových predmetov  pre 
jednotlivé typy škôl. 

V prípade, ak žiak nebude prijatý v riad-
nom termíne na žiadnu SŠ, môže si podať 
ešte jednu prihlášku na školu, ktorá pri-
jíma v druhom kole.  (ppš)

Do otvorenia prvých volebných miestností pre Voľby do Európs-
keho parlamentu 2014 zostáva menej ako 100 dní. V druhej najväč-
šej demokratickej voľbe na svete môže 400 miliónov občanov roz-
hodnúť o novom Európskom parlamente. 751  poslancov  EP, ktorí 
sa v júli ujmú funkcie, určí nielen smerovanie európskej politiky 
na nasledujúcich päť rokov, ale tiež zvolí šéfa exekutívy EÚ, predse-
du Európskej komisie. Na Slovensku sa voľby uskutočnia v  sobotu 
24. mája. Slováci si zvolia 13 poslancov EP.   (ppš)

Mozaika si zaslúži opravu
Poslankyňa Estera Bohunická sa 

v  interpeláciách na februárovom 
rokovaní MZ pozastavila okrem 
iného nad zlým stavom známej 
mozaiky v  parku pri Okresnom 
úrade v  Poprade. Primátor v  tej-
to súvislosti uviedol: „Na základe 
podnetov občanov, aj na základe 
nášho prieskumu vieme, že mo-
zaika na Ulici 1. mája je v  dezo-
látnom stave. Do opravy fasády 
zo zadnej strany sme investovali 
už niekoľkokrát, ale opäť opadla. 
Avšak pred tohtoročným 70. vý-
ročím SNP ju plánujeme v letných 
mesiacoch  znovu rekonštruovať.“ 

Autorom mozaiky pod názvom 

Vítanie Sovietskej armády s  roz-
mermi šesť krát štyri metre je 
už nebohý český výtvarník Karel 
Minař (1901-1973). Odhalená 
bola 9. mája 1957 pri príležitosti 
12. výročia oslobodenia Čes-
koslovenska a  zobrazuje radosť 
zo skončenia 2. svetovej vojny a 
oslobodenia.  (mar)

Bez pripomienok poslanci 
udelili súhlas na vyňatie lesných 
pozemkov z plnenia funkcií lesa 
na realizáciu Krížovej cesty Po-
prad – Kvetnica, predaje neh-
nuteľností vo vlastníctve mesta 
Poprad na základe vyhlásených 
obchodných súťaží pre obča-
nov, ďalej pre spoločnosť BZ 
Bratislava časti pozemku o  vý-
mere 2081 m2 a  334 m2 v  k.ú. 
Poprad, zámenu nehnuteľností 
o  malých výmerách, zriadenie 
vecného bremena na uloženie 
inžinierskych sietí v  k.ú. Sp. 
Sobota pre stavbu IBV, objekty 
občianskej vybavenosti, komu-
nikácie, na zriadenie vecného 
bremena na umiestnenie stavby 
Parkovisko mesta Poprad, Cen-
trum – vnútroblok za bytovým 
domom Centrum a ďalšie. 

MZ schválilo i  zapojenie 
mesta Poprad ako spoluorga-

nizátora vo významnom medzi-
národnom projekte Stredoeu-
rópskej hudobnej akadémie 
MEMA v  rámci programu EÚ 
„Creative Europe“ s  finančnou 
spoluúčasťou 9 tisíc eur počas 
rokov 2014-16 a  aktualizáciu 
Programu hospodárskeho a so-
ciálneho rozvoja mesta Poprad 
do roku 2015. 

Poslanci vzali na vedomie 
zmenu termínu slávnostného 
zasadnutia MZ, ktoré sa usku-
toční 24. októbra namiesto 
pôvodne plánovaného 7. no-
vembra, kvôli zabezpečeniu 
niektorých účinkujúcich. Na 
tomto MZ budú udelené Ceny 
mesta Poprad, pričom návrhy 
na jej udelenie môžu poslanci, 
primátor a občania mesta doru-
čiť písomne na MsÚ do kance-
lárie poslancov a kontaktu s ob-
čanmi najneskôr do 31. mája 
2014. V programe MZ vystúpil 

ďalej náčelník Mestskej polície 
v  Poprade Jaroslav Marušin, 
ktorý predložil správu o  ziste-
ných priestupkoch a ich riešení 
za IV. štvrťrok 2013 a  hlavná 
kontrolórka mesta Zita Kozle-
rová so správou o  vykonaných 
kontrolách a kontrolnej činnos-
ti za rok 2013. 

V  bode Rôzne poslanci 
schválili tri zmeny rozpoč-
tu mesta Poprad na rok 2014. 
Prvá umožní ZŠ s MŠ Komen-
ského kúpiť novú časomieru 
do telocvične. Vďaka druhej 
dostane TG v Poprade dotáciu 
1 500 eur na úhradu nákladov 
súvisiacich so zabezpečením 
propagačných materiálov pri 
príležitosti slávnostného ot-
vorenia galérie po ukončení 
komplexnej rekonštrukcie. 
A  tretia sa týkala dotácie na 
športovú činnosť pre ŠK Juni-
or Ski Poprad vo výške 3 tisíc 

eur na úhradu nákladov súvi-
siacich s účasťou na Majstrov-
stvách sveta juniorov 2014 Jas-
ná, na európskych pohárových 
súťažiach a  FIS pretekoch. 
Poslankyňa Estera Bohunická 
apelovala na to, aby podporu 
dostal aj mladý sánkár z  Po-
pradu, ktorý je na ZOH 2014 
v  Soči. Ako uviedol primátor, 
podľa prijatých zásad udeľo-
vania dotácií, nie je to možné, 
pretože jeho klub nepôsobí 
v  Poprade.  Tiež dodal: „Som 
rád, že sme schválili dotáciu na 
kúpu novej svetelnej tabule – 
časomiery pre ZŠ Komenského, 
lebo stará už doslúžila a terajšie 
zápasy mládeže v basketbale sú 
merané ručne.“

V  interpeláciách vystúpili 
poslanci Marián Barilla, Anna 
Schlosserová, Jozef Švagerko, 
Slavomír Božoň, Estera Bo-
hunická a  Igor Wzoš.    (mar)

(Dokončenie zo str. 1)

Prvé tohtoročné zasadanie Mestského zastupiteľstva v  Poprade 
sa uskutočnilo minulú stredu.  FOTO – Marek Vaščura
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Deti vyrábali 
masky

Umelci podporili kreativitu mladých

„Zlatý“ kuchár varí v Tatrách

Poprad bude opäť mestom hier a zábavy
Jedinečná obrovská herňa so stovkami mo-

derných spoločenských hier, nafukovacími 
atrakciami, stolnými futbalmi, stavebnicami 
a hračkami vyrastie od 21. do 23. februára 2014 
v Aréne Poprad.

Druhý ročník festivalu hier a zábavy – FestHry 
Poprad je spoločensko – herné podujatie určené 
prioritne deťom, rodičom, starým rodičom a mla-
dým, ktorí sú ochotní vymeniť nejakú tú hodinku 
pri počítači za čas strávený v spoločnosti svojich 
blízkych a kamarátov pri spoločnom stole, na kto-
rom sa tentokrát nebudú servírovať gastronomic-
ké chody, ale chytľavé hry každého druhu. 

Okrem hier pre všetky vekové kategórie bude 
pripravený sprievodný program v podobe nafu-
kovacích atrakcií, detských kútikov s hrami, skla-
dačkami pre najmenšie deti a tvorivými dielňami, 
pre študentov,  mladých a rodičov stolný futbal, 
šach, sprievodné súťaže o ceny a iné. Neoddeliteľ-
nou súčasťou festivalu budú predajcovia a spoloč-
nosti prezentujúci novinky a výrobky z rôznych 
oblastí zábavy, jazykového vzdelávania a hier.

Festival je otvorený verejnosti v piatok od 15. do 
20. hod., v sobotu od 14 do 20. hod. a v nedeľu od 14. 
do 19. hod. Organizátormi podujatia sú združenie 
Miesta pre mladých a Mesto Poprad.  (mrz)

V kraji pribudne osemdesiat hnedých tabúľ
V Prešovskom samosprávnom 

kraji pribudnú pred letnou tu-
ristickou sezónou nové hnedé 
turistické tabule, ktoré budú 
upozorňovať návštevníkov na 
jedinečné lokality regiónu. 

Celkom 80 tabúľ bude pre-
zentovať 20 vybraných cieľových 
bodov záujmu. Nechýba medzi 
nimi Spišská Kapitula, historic-
ké centrum Levoče, Ľubovnian-
sky hrad, kaštiele v  Humennom 
a  v  Snine, pútnické miesta Ma-
riánska hora a Gaboltov, kúpele 
v  Bardejove, Vyšných Ružba-
choch i  v  Červenom Kláštore či 
expozícia v  Nestville parku. V 
Popradskom okrese budú hnedé 
tabule umiestnené pri golfovom 
areáli Black Stork, Popradskom 
plese a Symbolickom cintoríne, 

lanovke Skalnaté pleso - Lomnic-
ký štít, pri Múzeu TANAPu, 
Belianskej jaskyni a Ski and Sun 
Bachledova.

Prezentované lokality kraj vy-
beral v spolupráci s oblastnými 
organizáciami cestovného ru-
chu. „Zohľadňovali sme tiež už 
existujúce hnedé tabule, aby sme 
doplnili chýbajúce a aby zároveň 
nedošlo k duplicite,“ priblížil vý-
konný riaditeľ Krajskej organi-
zácie cestovného ruchu (KOCR) 
Severovýchod Slovenska Martin 
Janoško. Ako doplnil, bolo veľ-
mi ťažké zistiť aktuálny zoznam 
existujúcich hnedých tabúľ na 
území kraja. 

K  dnešnému dňu sú osadené 
a  zabetónované všetky stĺpiky 
k  tabuliam v  okresoch Barde-

jov, Stará Ľubovňa,  Humenné 
a Snina. Práce sa dokončujú 
v  okresoch Poprad, Kežmarok 
a Levoča. Ak všetko dobre pôjde, 
tabule by mohli byť kompletne 
nainštalované do marca. Rea-
lizáciu celého zámeru zabez-
pečuje KOCR Severovýchod 
Slovenska zo svojho rozpočtu. 
Náklady na výrobu a  osadenie 
tabúľ dosahujú 36 tisíc eur. 

„Projekt hnedých tabúľ pri-
pravujeme už niekoľko rokov. 
Problémom však vždy boli finan-
cie. Som rád, že nadchádzajúcu 
turistickú sezónu naštartuje-
me s  touto žiadanou novinkou. 
Verím, že tiež podporí návštev-
nosť v  prezentovaných lokali-
tách,“ pripomenul predseda 
PSK Peter Chudík.  (vft)

V sobotu večer si mohli mladí 
ľudia v Poprade vychutnať vystú-
penie, o ktoré sa postarala jedna 
z  najúspešnejších slovenských 
elektro-popových kapiel Puding 
Pani Elvisovej.

Umelecky podujatie dotvorila 
VJka Misha, teda Michaela Chme-
líčková, ktorá ako mladá dizajnér-
ka predviedla unikátnu techniku 
tape-drawing. Na plátno dostala 
kúsok svojho ja aj jedna z najväč-

ších osobností slovenskej stree-
tartovej scény - graffiti umelec 
Animo. Na vibrafón si spolu s PPE 
zahral Spoon a  za gramofónmi 
sa v  rámci afterparty predviedol 
DJ vili:AM. Podujatie sa konalo 
v rámci turné, ktoré podporuje 
generáciu mladých kreatívnych 
ľudí na celom svete k objaveniu 
vlastnej tvorivosti. Všetci účin-
kujúci sú ambasádormi globálnej 
kampane Transform Today.   (ppv)

Absolútnym víťazom súťaže 
v zručnosti kuchárov na veľtr-
hu Danubius Gastro v Brati-
slave sa stal Patrik Balkóci, 
demi chef de partie z Grand 
Hotela Kempinski High Tat-
ras. Zlatú medailu mu porot-
covia udelili za 
chrbát z daniela 
pečený na bo-
rovicovom ihli-
čí a borievkach, 
karfiolovo-va-
nilkové pyré, 
chips z kakaa, 
penu z boriev-
kového masla, 
stromové huby, 
perlové cibuľky 
a olej z borovi-
cového ihličia.   

„Víťazstvo v kategórii kuchár 
senior spomedzi 12 kuchárov je 
pre mňa veľký úspech a ocene-
nie mojej práce,“ povedal po 
súťaži Patrik Balkóci. Súťaž 
organizoval Zväz kuchárov a 
cukrárov a bola sprievodným 
podujatím gastronomického a 

hotelierskeho veľtrhu Danubi-
us Gastro.

Porotcov zaujala Patrikova 
kombinácia karfiolu a vanilky 
a tiež samotná príprava pyré. 
Ocenili aj jeho prípravu borievko-
vého masla. „Mäso daniela je 

krehké a veľmi 
šťavnaté. Pri 
jeho príprave 
treba dbať prá-
ve na zachova-
nie šťavnatosti 
a krehkosti,“ 
zhodnotil P. 
Balkóci. Úlo-
hou súťažiacich 
bola príprava 
dvoch porcií 
m o d e r n é h o 

inovatívneho pokrmu s prí-
lohami v časovom limite 45 
minút. Hlavnou surovinou bol 
chrbát z daniela, ostatné suro-
viny si zvolili súťažiaci. 

Ocenenie potešilo aj vedenie 
hotela, ktoré je veľmi hrdé na to, 
že jeden z ich kuchárov získal 
zlatú medailu.  (ghk)

V  priestoroch Divotvornej 
scény v  popradskom Dome 
kultúry sa v nedeľu dopoludnia 
konalo ďalšie z  podujatí, ktoré 
viedla Mariana Ďurasová. Jej 
tvorivé dielne sú medzi deťmi 
obľúbené. Tentokrát sa zamera-
li na karnevalové masky.

Úlohou malých umelcov a  ich 
rodičov bolo pomocou farbičiek 
vyfarbiť maketu karnevalovej 
masky, nožnicami ju vystrihnúť 
a  dotvoriť drobnosťami pomo-
cou lepidla. Fantázia opäť nepo-
znala hranice a  každý si mohol 
odniesť svoje umelecké dielo 
domov. Využitie bude prosté. Už 
v nedeľu 2. marca sa môžu prá-
ve tieto masky objaviť pred Aré-
nou Poprad, kde sa uskutoční 
Pochovávanie basy a  fašiangový 
karneval nielen na ľade. Práve 
tieto tvorivé dielne boli predprí-
pravou na rozlúčku s  fašiango-
vým obdobím.  (ppv)
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Desmod a IMT Smile 
spolu na turné

KUPÓN č.1

DESMOD
IMT Smi l e

Počas troch dní XXII. ročníka podta-
tranského festivalu neprofesionálneho 
divadla Divadelná Šuňava uvidia diváci 
celkovo 29. predstavení. Podujatie, ktoré 
organizuje Podtatranské osvetové stre-
disko spolu s obcou Šuňava, sa uskutoční 
v  miestnom kultúrnom dome a začne sa 
v piatok 21. februára o 9. hod. miniatúrou 
detského divadla DS Impro opona z CVČ 
Svit pod názvom Nebezpečenstvo lesa.
Ďalší program je nasledovný:• 9.15 hod. Ste slabší, máte padáka – DS 
Impro opona, CVČ Svit,• 9.27 hod. Ľuda v puberte – DS Impro 
opona, CVČ Svit,• 9.41 hod. Baletka – DS Šťastlivec, ZUŠ 
Poprad,• 9.50 hod. Darček, prekvapenie vo vnútri 
– DS A predsa...!, Sp. Belá,• 10. hod. Sliepka a vajce – DS Šťastlivec, 
ZUŠ Poprad,• 10.05 hod. Surovo drevo – Stešek a Žof-
ka – DS A predsa...!, Sp. Belá,

• 12.30 hod. Neplač, Anna – DS L, ZUŠ 
Levoča,• 13.10 hod. Venivi diviči – DS Fri*K-
úl*In, ZUŠ Levoča,• 13.35 hod. Ha-ha-ha – DS L, ZUŠ Le-
voča,• 13.45 hod. Nič nie je nemožné, DS L, 
ZUŠ Levoča,• 13.55 hod. – Oslava, DS Gašparko, ZŠ 
Lendak,• 14.10 hod. Holuby s.r.o. – DS Fri*Kúl*In, 
ZUŠ Levoča,• 16.30 hod. O  voňavej Dorke – DS L, 
ZUŠ Levoča,• 16.50 hod. Dve balady – DS Gašparko, 
ZŠ Lendak.
Sobota 22. február:• 10. hod. Červená Čiapočka – DS Školá-
čik, ZŠ s MŠ Šuňava,• 10.20 hod. Bratia Levie srdce – DS Trma 
Vrma, ZUŠ pri Spojenej škole Letná, Pop-
rad,• 10.55 hod. Čakanie na Popolušku – DS 

Školáčik, ZŠ s MŠ Šuňava,• 11.10 hod. Ako sa začala a skončila Trój-
ska vojna – DS Impro opona, CVČ Svit,• 14. hod. Vyskočiť z kože – problém – DS 
A predsa...!, Sp. Belá,• 15.25 hod. Domino – DS Šťastlivec, ZUŠ 
Poprad• 15.40 hod. O  ľuďoch – DS Šťastlivec, 
ZUŠ Poprad,• 16. hod. Super školáci – DS A predsa...!, 
Sp. Belá,• 16.45 hod. Dib a Dob: 3 etudy 2 mní-
chov – DS Šťastlivec, ZUŠ Poprad,• 17.40 hod. Stretnutia – DS Šťastlivec, 
ZUŠ Poprad,• 18.25 hod. Poprad mám rád – DS Trma 
Vrma, ZUŠ pri SŠ Letná, Poprad.
Nedeľa 23. február:• 11. hod. Rocker a 2 staré dámy – DS Im-
pro Opona, CVŠ Svit,• 13. hod. Ringova škola života a sexu – 
DS Tak teda tak, Únia žien Svit,• 14.30 hod. vyhodnotenie festivalu.   (ppp)

Trojdňový festival neprofesionálneho divadla

Umelec, pre ktorého zostal Spiš veľkou inšpiráciou
V  časoch detstva a  mladosti 

akademického maliara Petra 
Pollága, ktorý práve dnes osla-
vuje 56. narodeniny, bol Pop-
rad malým provinčným mes-
tečkom. V  útrobách dnešnej 
Tatranskej galérie sídlili men-
šie firmy - kominárstvo, chla-
diarenstvo a iné, na ktoré si už 
sotvakto spomenie. Spomienky 
sa však vynárajú práve vtedy, 
keď sa niečo veľké zmení. Tak 
sa zmenila schátralá budova, 
v ktorej dnes sídli umenie. 

„Teším sa, že budova, okolo 
ktorej som chodil s kamarátmi do 
Grébparku za železničnú trať na 
žaby alebo z  vtedajšej Zápotoc-
kého ulice po Hviezdoslavovej pre 
mlieko (mliekareň bola na rohu, 
kde je dnes ČSOB – pozn. red), že 
z tejto ruiny bývalej elektrárne je 
dom umenia. A pre Popradčanov 
možno taká „zlatá kaplička“ ako 
v  Prahe národné divadlo. Verím, 
že zásluhou mnohých ľudí môže 
Poprad začať písať novú stránku 
v  kultúre,“ povedal na piatkovej 
vernisáži renomovaný umelec, 
o ktorom galeristi tvrdia, že je jed-
ným z najväčších od čias Majstra 
Pavla z Levoče. Pre tohto maliara 
bolo pozvanie, aby svojou výsta-
vou Chlapec z našej ulice otvoril 
zrekonštruované priestory TG 
emočne veľmi silné. A  silný zá-
žitok pripravil aj stovkám ľudí, 
ktorí prišli na vernisáž. Nielen 
kvôli jeho obrazom, ale i  kvôli 
nemu samému, lebo si zachoval 
aj  svoje ľudské hodnoty - odv-
tedy ako bol chlapcom „z našej 
ulice“ až dodnes. Prišli priaznivci 

umenia, rodina, známi, bývalí 
spolužiaci, s ktorými drel školské 
lavice vo voľakedajšej „zédeeške“ 
na Leninovom nábreží a  mal ju 
vlastne len cez cestu. Vynovenej 
galérii sa veľmi potešil a  vyznal 
sa, že v  tomto nádhernom stán-
ku kultúry sa dajú vystavovať tie 
najkvalitnejšie európske i svetové 
umelecké diela. Poprad má byť 
na čo hrdý. Autor vybral na svoju 
popradskú výstavu, ktorá potrvá 
do 17. apríla 2014 približne 170 
vecí. Dodal: „Je to výber z mojej 
tvorby za posledných asi desať 
rokov - maľby väčšinou väčšieho 

rozmeru, ilustrácie, vitráže, určitý 
prierez kresliarskou tvorbou, pár 
grafík...“ Poskladať celú kolekciu 
bolo veľmi náročné – musel ju 
pozháňať z celej Európy, aby prá-
ve v Poprade – meste, v ktorom 
vyrástol a kde sa stále vracia ni-
elen za mamou, ale i za prostre-
dím, mohol vystaviť svoje najkra-
jšie práce.

P. Pollág (na foto vpravo) po-
vedal: „Celý Spiš je pre mňa inšpi-

ráciou, som tu nejako ukotvený. 
Prešiel som mnohými krajinami 
a ako som ich viac a viac spozná-
val, uvedomoval som si tú svoju. 
Pretože tá renesančná atika na 
campanille (zvonici) tu v  Popra-
de, keď ju vidíte každý deň, nezdá 
sa vám nejako  výnimočná, ale 
keď prejdete kus Európy, zistíte, 
že je ozaj jedinečná. Poviete si, že 
skutočne žijete  vo unikátnej kra-
jine - a to je len malý detail. Na-
priek tomu a možno práve preto, 
keď človek spozná Čínu, Mexiko, 
Afriku, je tento malý kus zeme 
taký cenný. Nedám dopustiť ani 

na Bratislavu, ktorá ma prichý-
lila, kde mám ateliér, rodinu, ale 
určite Spiš je to podstatné, z čoho 
čerpám a čo ma možno držalo aj 
v tých iných časoch, že som neo-
dišiel do Francúzska. Mal som 
výborné ponuky, ale nevedel som 
si predstaviť, že by som nemohol 
byť s  rodičmi, nemohol byť tu 
na Spiši.“ Nuž, je krajšie vyzna-
nie pre Poprad a kraj, v ktorom 
je osadený?  (mar)

Slovenské kapely Desmod a IMT 
Smile vyrazia koncom februára 
na spoločné turné. Fanúšikom sa 
predstavia v  deviatich slovenských 
a piatich českých mestách. Sériu 
slovenských koncertov odštartujú 4. 
marca v Nitre a postupne sa presunú 
do Trenčína, Bratislavy, Humenné-
ho, Popradu, Martina, Ružomberka, 
Púchova a Brezna. Skupiny, ktoré 
spolu pracovali napríklad na na-
hrávke Desmodu s názvom Javoro-
vý album, si pre fanúšikov pripravili 
aj prekvapenia. Určite zaujímavým 
bude vidieť spievať spolu na jednom 
pódiu lídrov kapiel Kulyho a Ivana 
Táslera. Vstupenky na koncerty, 
ktoré by sa mali začínať vždy o 18.
hod., si je možné kúpiť v predajnej 
sieti Ticketportal. 

Redakcia novín Poprad v  spo-
lupráci s  organizujúcou agentú-
rou pripravila pre čitateľov súťaž 
o vstupenky na koncert, ktorý bude 
v  našom meste v  športovej hale 
Aréna v  sobotu 15. marca 2014. 
Podmienkou zaradenia do žrebo-
vania je vystrihnúť kupón z  tohto 
a  budúceho vydania novín Poprad 
a zaslať oba do redakcie na korešpon-
denčnom alebo podobnom lístku 
do 3. marca 2014. Mená troch vý-
hercov, ktorí získajú  vstupenky 
budú uverejnené v  novinách Pop-
rad v stredu 5. marca 2014.     (ppš)
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Najbližšie príde divadelný hosť

Nedajte sa zlá-
kať ku klebe-

tám, mohli by sa obrátiť proti vám. 
Dozviete sa nejakú novinku.

Väčšinu týž-
dňa strávite 

v príjemnej spoločnosti a budete sa 
dobre zabávať.

Nepredvídané 
okolnosti vás 

prinútia zmeniť svoj názor na neja-
kého človeka.

Veľa práce 
vám prinesie 

aj veľa financií, čo vždy navzájom 
nemusí súvisieť.

Všetko, na čo 
siahnete, sa 

podarí. Dokonca aj vaši protivníci 
uznajú vaše kvality.

Akoby sa na 
vás sústredili 

všetky vesmírne sily, aby vám do-
pomohli k  úspechu v  nejakej pra-
covnej veci.

Veľmi pekný 
týždeň bude 

ešte znásobený finančnými ziska-
mi. V rodine bude vládnuť pokoj.

Budete sa te-
šiť z mnohých 

dobrých správ. Črtá sa aj výhodná 
pracovná možnosť.

Dávajte si po-
zor na svoje 

zdravie, hlavne neprepínajte svoje 
psychické a fyzické sily.

Pocítite fi-
nančný prí-

lev, ktorý vás poteší, lebo vás čaka-
jú aj nepredvídané výdavky.

Keď sa bude-
te príliš pýšiť, 

môže sa vám to vypomstiť. Radšej 
sa svojím majetkom nechváľte, iba 
čo vzbudíte závisť.

Čaká vás zme-
na, ktorá sa 

bude dotýkať vašich blízkych rodin-
ných príslušníkov a zasiahne aj vás.

HOROSKOP od stredy do stredy

POHOTOVOSŤ V LEKÁRŇACH
Dnes 19. februára - Adus, zajtra 

20. februára - Victoria, v  piatok 
21. februára - Dr. Max - trhovisko, 
v  sobotu 22. februára - Primula, 
v  nedeľu 23. februára - Aduscen-
trum, v  pondelok 24. februára - 
Adus a v utorok 25. februára - Altea. 

Adus: Mnoheľova 2, č. t. 428 31 
34, Victoria: Drevárska 1, č. t. 772 
14 77, Dr. Max - trhovisko: Ul. 1. 
mája 30, Primula: Dostojevské-
ho 12, č. t. 773 13 95, Aduscent-
rum: Nám. sv. Egídia 22/49, Altea: 
Nám. sv. Egídia 25, č. t. 772 42 22.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

POVEDALI SLÁVNI
Úplní hlupáci a múdri ľudia sú neškodní. Nebezpeční sú len tí na-
polo hlúpi a napolo múdri.     A. FREDRO

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 19. februára má meniny Vlasta, zajtra 20. februára Lívia, v pia-
tok 21. februára Eleonóra, v sobotu 22. februára Etela, v nedeľu 23. 
februára Roman, Romana, v pondelok 24. februára Matej a v utorok 
25. februára Frederik, Frederika.

NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI

NAVŽDY SA ROZLÚČIME

Vladimírom Mravom,
68-ročným

Milenou Skokanovou,
92-ročnou

Annou Dankovou,
78-ročnou

Jánom Andrášom,
62-ročným

Máriou Zumríkovou,
82-ročnou

Antonom Šoltisom,
76-ročným

Helenou Kočišovou,
83-ročnou

Emíliou  Kleinovou,
49-ročnou

Katarínou Skalskou,
88-ročnou

Alžbetou Kravcovou,
71-ročnou

V piatok 14.februára 2014
vo Veľkej s

V stredu 19. februára 2014
o 13. hod. v Spišskej Sobote s

V sobotu 15. februára 2014
vo Veľkej s

V stredu 19. februára 2014
o 14.30 hod. vo Veľkej s

V pondelok 17. februára 2014
vo Veľkej s

Vo štvrtok 20. februára 2014
o 14. hod. vo Veľkej s

V pondelok 17. februára 2014
vo Veľkej s

V piatok 21. februára 2014
o 13. hod. vo Veľkej s

V utorok 18. februára 2014
vo Veľkej s

V utorok 18. februára 2014
vo Veľkej s

MANŽELSTVO UZAVRELI
31. januára 2014 - Elena Smižanská a Tibor Glatz, 8. februára - Ga-
briela Dučáková a Radovan Molnár.

Snežné psy na lyžiach
V  Tatranskej Lomnici sa tento 

víkend 22. a 23. februára uskutoč-
ní podujatie ideálne pre rodiny 
s deťmi s názvom Snežné psy. Ma-
šéri návštevníkom predvedú pravé 
snežné psy v  záprahoch. Okrem 
psíkov budú najväčšími ťahákmi 
podujatia aj spevák s  najväčším 
úsmevom Thomas Puskailer, Mar-
tin Madej, ktorého preslávila pesnič-
ka Bobi, či superstarista Miro Jaroš. 
Deťom sa oplatí okrem lyžiarskeho 
výstroja zobrať si so sebou aj ply-

šového psíka, lebo ich bude čakať 
darček. Rovnako ako v  minulých 
ročníkoch diváci budú mať mož-
nosť vyhrať jazdu v psom záprahu. 
Denný program sa začne po spus-
tení prevádzky lanoviek a  o  15. 
hod. ho uzavrie detská diskotéka. 
Pre najmenších lyžiarov sú pripra-
vené divadelné vystúpenia v  po-
daní divadla ZkuFraVon a divadla 
Maškrta. Skupina Jessy určite roz-
tancuje na svahu všetkých malých 
aj veľkých lyžiarov.  (ppš)

Deň pred Valentínom sa v budove Spojenej školy D. Tatarku na Ulici 
mládeže v Poprade uskutočnil terénny odber krvi. Tím transfúziológov 
sa s mobilnou odberovou jednotkou rozložil v dvoch učebniach, ktoré 
sa stali  transfúziologickým pracoviskom. Krv sa rozhodlo darovať 62 
ľudí. Po vyšetrení sa však na odberové lôžka dostalo o 10 menej, pričom 
medzi darcami boli aj 2 učitelia. Číslo 52 znamená prekonanie rekordu 
počtu darcov krvi počas jedného odberového dňa.   (zsu)

Študentská kvapka krvi

Od polovice januára, kedy sa na javisku v Kultúrnom dome v Spišskej 
Sobote začali Divadelné fašiangy 2014, odohralo Divadlo Commedia Po-
prad už štyri hry. Najväčšej pozornosti sa doteraz ušlo predstaveniu Ne-
prebudený, s  ktorým Commedia reprezentovala Slovensko minulý rok 
v Monaku. Túto inscenáciu finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR. 

Najbližšie bude na Divadelných fašiangoch účinkovať Divadlo mla-
dých zo Šuňavy, ktoré 2. marca o 18. hod. uvedie hru M. Gavrana Muž 
mojej ženy.       (ppm)

VITAJTE MEDZI NAMI
V Nemocnici Poprad sa narodili: 22. januára 2014 - Adela Hoghová, 
Poprad, 23. januára - Katarína Zábojníková, Poprad, Michal Pčola, 
Poprad, 4. februára - Vítězslav Linek, Poprad, 5. februára - Miriama 
Hudáčová, Kravany.

Program kina CINEMAX Poprad

Babovřesky 2 - o  15.40 hod., 
o  18.20 hod. a  o 20.40 hod.,  
LEGO Príbeh 3D - o 13.20 hod. 
(hrá sa len cez víkend), LEGO 
Príbeh 2D - o  14.10 hod. (hrá 
sa len cez víkend), o  16.20 hod., 
Dědictví aneb Kurvaseneří-
ká - o 18.30 hod. a o 20.50 hod., 

Od 20. februára do 26. februára
Predpremiéra - Veľká oriešková 
lúpež - o  13.30 hod. (hrá sa len 
cez víkend), Vejška - o  16. hod. 
(nehrá sa 25.2.), Životná šan-
ca - o  18. hod.,  Zimný príbeh 
- o  20.10 hod., ARTMAX - Len 
17 - o 16. hod. (hrá sa len 25.2.) 
Viac na www.cine-max.sk   (ppš)



Strana 8 19. 2. 2014

Prichytení pri krádeži dreva

2. marca o 18. hod. - Divadlo mladých Šuňava
M. Gavran - MUŽ MOJEJ ŽENY

9. marca o 18. hod. - Divadlo Commedia Poprad
V. Pankovčín, V. Benko - PASTIER (monodráma)

16. marca o 18. hod. - Divadlo Commedia Poprad
D. Dušek, F. Lipták, M. Šulík - ZABÍJAČKA

23. marca o 18. hod. - Divadlo mladých Šuňava
M. Kukučín - RYSAVÁ JALOVICA

30. marca o 18. hod. - Divadlo Commedia Poprad
M. Nikolič - KOVÁČI

6. apríla o 18. hod. - Divadlo Commedia Poprad
A. P. Čechov - KEĎ MUŽI PLAČÚ

13. apríla o 18. hod. - Divadlo Commedia Poprad
F. Švantner, V. Benko - MALKA

Predstavenia sa uskutočnia v Kultúrnom dome v Spišskej Sobote.

Informácie: tel. 0903 825 050, e-mail: vladob@mail.t-com.sk,
predajňa TESCOMA, Nám. sv. Egídia, Poprad, tel. 0904 658 812

Vstupné: 4 € 

DIVADELNÉ FAŠIANGY 2014
Divadlo COMMEDIA Poprad

PP-10

Streda 19. február o 18. hod.
v divadelnej sále DK
„CUDZIE NECHCEM 
A SVOJE SI NEDÁM“
Divadlo Ozvena sa divákom predstaví 
v poviedkach: Pytačky (A. P. Čechov), Rohy 
(M. Kukučín), Jastrab (J. Duračinský).
Vstupné: 4 €

Piatok 21. február o 19. hod.
v divadelnej sále DK
GABRIEL JONÁŠ LATINO TRIO
V  novom projekte Gabriel Jonáš Latino 
Tiro, ktorý bol od roku 2010 prezentovaný 
na troch džezových festivaloch na Sloven-
sku i v zahraničí, účinkujú okrem G. Jonáša 
kontrabasista Juraj Kalász a mladý perkusista 
s peruánskymi koreňmi Eddy Portella.
Vstupné: 5 €

Nedeľa 23. február o 10. hod.
v divadelnej sále DK
PRINCEZNÁ SO ZLATOU
HVIEZDOU
Divadlo Cliperton Banská Bystrica

Vstupné: 1,50 €

Piatok 28. február o 18. hod.
v divadelnej sále DK 
KUPEC BENÁTSKY
Art Academy
Premiéra v  podaní študentov Gymnázia 
na Kukučínovej ul. v Poprade v spolupráci 
s Art Academy. Réžia: Tatiana Husárová.
Vstupné: 3 €
Info a predpredaj: kníhkupectvo Christia-
nia 052/7722 944

Nedeľa 2. marec o 10. hod.
- plocha pred Arénou
POCHOVÁVANIE BASY
A FAŠIANGOVÝ KARNEVAL
NIELEN NA ĽADE

Nedeľa 16. marec o 19. hod.
v divadelnej sále DK
HOSPODSKÁ
Divadlo Bolka Polívky a divadelný spolok 
Frída
Vstupné: 13 €

Popradskému publiku sa v piatok 14. februára predstavil v dome kultúry 
folklórny súbor Šarišan s programom s názvom „Z valašečku na dražeč-
ku“. Divákom zaspievali a zatancovali piesne a tance zo Šariša, Zemplí-
na, Spiša ale aj Abova. Diváci ocenili humorné, s citom a nadhľadom in-
scenované tanečné, hudobné a spevácke čísla.      FOTO – Silvia Šifrová

Mesto Poprad prijme do pracovného pomeru zamestnanca
na obsadenie pracovnej pozície

odborný referent/ka investičnej činnosti
Miesto práce:  Mestský úrad Poprad
Predpokladaný nástup: po ukončení výberového konania
Druh pracovného pomeru: plný úväzok na pracovnú zmluvu
Náplň práce: zabezpečovanie prípravy a realizácie investičnej výstavby 
mesta Poprad  
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa stavebná fakulta, 
• prax v príslušnom odbore výhodou,
• odborná spôsobilosť na výkon stavebného dozoru výhodou,
• znalosť právnych noriem v predmetnej oblasti,
• bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť, komunikatívnosť, flexi-
bilnosť,
• práca s počítačom - pokročilý,
• vodičský preukaz sk. B.
Požadované doklady k prihláške na výberový pohovor:
• písomná prihláška na v výberový pohovor,
• profesijný štrukturovaný životopis s uvedením telefonického kontaktu,
• kópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
• čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
• písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre účely 
výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných 
údajov.

Termín doručenia prihlášky s  požadovanými dokladmi: 28. február 
2014 do 15.hod.

Prihlášku do výberového konania doručte so spätnou adresou uchádzača 
v zalepenej obálke  (poštou alebo osobne) s označením „investičné“ na adresu:
Mestský úrad Poprad
odd. personálneho manažmentu a miezd 
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberové-
ho konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Policajti z  Popradu prichytili v  sobotu 15. februára sedem mužov 
priamo pri krádeži dreva v katastrálnom území obce Jánovce Macha-
lovce - v časti zvanej Dubina (okres Poprad). Prichytení bez povolenia 
zrúbali borovice. Muži vo veku od 20 do 27 rokov z uvedenej obce stro-
my vyrúbali s úmyslom použiť ich ako drevo na kúrenie.  (krp)

PP-19

Do pozornosti:
Predstavenie sa uskutoční o 19. hod.
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INZERCIA
PREDAJ

KÚPA

• Predám novú liaheň na 50 ks 
vajec, cena 85 €. Inf.: www.liahen.
sk, č. t. 0907 181  800.        5/14-P• Predám lacno leštený smrekový 
tatranský obklad 3 €/1 m2, zrubový 
profil, hranoly a dlážkovicu na podla-
hy. Inf.: č. t. 0908 234 866.      9/14-P• Predám posteľ 140x200, tmavé 
drevo + kvalitný matrac, zachova-
lá, príležitostne používaná, cena 
150 €, možná dohoda. Inf.: č. t. 
0908 254 433.  16/14-P• Predám zachovalý, funkčný, 
kombinovaný sporák (plyn, elek. 
rúra) vhodný do letnej kuchyne, 
príp. na chatu, cena 50 €. Inf.: č. t. 
0908 254 433.  17/14-P• Predám záhradku v  Gánovciach 
- Filiciach v  osobnom vlastníctve s 
prívodom elektriny a úžitkovej vody. 
Inf.: č. t. 0911 629 460.       18/14-P

• Kúpim tyče z lešenia 2,5 m 
- 3 m dĺžka, 30 ks. Inf.: č. t. 0908 
254 433.   2/14-K

• AUTO – spojky, rozvody, ná-
hradné diely. Inf.: www.autowit.sk, č. 
t. 0907 181 800.  11/14-R• NOVOROČNÁ PÔŽIČKA bez 
potvrdenia o  príjme. Inf.: č. t. 0911 
913 849, 0917 668 003.   16/14-R• Prijmeme partie zatepľova-
čov, obkladačov na prácu v Ru-
žomberku. Inf.: č. t. 0905 167  228, 
0903 711 356.  21/14-R

• Stavebno-obchodná spoločnosť 
v Poprade príjme ekonóma/-ku. 
Inf.: č. t. 0905 869  424.     26/14-R

• Zubná ambulancia v Poprade 
hľadá zdravotnú sestru. Inf.: č. t. 
0903 819 252.  27/14-R• Stredná priemyselná škola, 
Mnoheľova 828/23, Poprad dá do 
prenájmu nebytové priestory - kan-
celárie, učebňu. Bližšie informácie 
sú zverejnené na stránke www.po-
-kraj.sk v sekcii samospráva - prená-
jom majetku.  28/14-R• Hľadám prácu v Poprade a oko-
lí na HPP, ideálne vo výrobe. Inf.: 
č. t. 0949 050  430.          29/14-R• Dám do prenájmu zariadený 
2-izb. byt v Poprade, sídl. Západ, cena 
320 €. Inf.: mym333@azet.sk   30/14-R• Hľadám spolubývajúcu do 
3-izb. prerobeného bytu na sídl. 
Juh v  Poprade od apríla 2014, cena 
150 € aj s  energiami. Inf.: č. t. 0902 
586 900.   31/14-R

• Spoločnosť Beneholding, s.r.o. 
ponúka na prenájom kancelárske 
priestory v polyfunkčnom dome ABA-
TON pri závodnom klube v  Poprade. 
Rozloha 33,57 m2, 2. poschodie + par-
kovacie miesto. Výhodné ekonomické 
podmienky. Cena s  energiami. Inf.: č. 
t.0908 532 108, 0907 402 576.     32/14-R 

RÔZNE

• IBA 23 ročný sloven-
ský reprezentant v  alp-
skom lyžovaní Adam Žampa zo 
Starého Smokovca dosiahol v pia-
tok na olympijských hrách v Soči 
svoj životný výsledok. V  super-
kombinácii skončil na fantastic-
kom piatom mieste, keď mu me-
daila ušla len o niekoľko desatín.• POPRADSKÉ hokejistky pre-
hrali v nedeľu na ľade Prešova 2:3 
po samostatných nájazdoch a tak 
ich plán dostať sa na prvé miesto 
v  tabuľke nadstavbovej časti zly-
hal. Malo sa tak stať v poslednom 
10. kole, v  ktorom HK Poprad 
privíta lídra zo Spišskej Novej Vsi 
v  sobotu 22. februára o  18. hod. 
Práve s  týmto súperom doposiaľ 
prehrali Popradčanky jediný zá-
pas a v prípade víťazstva sa mohli 
pri rovnosti bodov a lepšom skó-
re dostať na čelo. S  päťbodovou 
stratou to už nebude možné. Do 
semifinále play off tak pôjdu kam-
zíčky zaručene z druhého miesta.• FUTBALISTI FK Poprad na-
stúpili vo štvrtok 13. februára na 
ďalší zo série prípravných zápa-
sov proti poľskému prvoligistovi 
Sandecja Nowy Sącz. Na štadió-

ne v  Spišskej Belej prehrali 0:3. 
V sobotu privítali na tom istom 
štadióne ďalší poľský klub – tre-
ťoligový MKS Poprad Muszyna. 
Popradčania vyhrali 1:0. Výsle-
dok včerajšieho zápasu s  Rož-
ňavou prinesieme v  najbližšom 
vydaní novín Poprad, keďže sa 
hralo po uzávierke až o 19. hod. 
Najbližšie sa Popradčania stret-
nú v sobotu 22. februára so Spiš-
ským Podhradím v Spišskej Belej 
o 12. hod. a v utorok 25. februára 
privíta FK Poprad na tom istom 
štadióne o 17. hod. Lipany.• BASKETBALISTKY BAM 
Poprad odohrali v  sobotu až 
dva zápasy 1. ligy žien proti 
MBK Región Rožňava. Oba 
zvládli celkom jednoznačne po 
výsledkoch 94:45 a  70:54. Naj-
bližšie cestujú Popradčanky na 
dvojzápas do Košíc, kde sa 1. 
a  2. marca stretnú s  najväčším 
rivalom TYDAM UPJŠ Košice.• BASKETBALISTI BK Iskra 
Svit sa stali držiteľmi Slovenské-
ho pohára. V  nedeľnom finále 
zdolali v Bratislave Edymax SPU 

Nitra 82:74. V  extralige 
pokračujú 33. kolom na 

domácej palubovke, v sobotu 22. 
februára o 18. hod. proti Prievidzi.• NA Valentína pokračovala 
Podtatranská futsalová liga 1. 
kolom nadstavbovej a  barážovej 
časti. Výsledky skupiny o titul: 
FK Levoča – NEO Poprad 2:5, 
Slovanet Poprad – Stará škola 
0:13. Výsledky skupiny o záchra-
nu: Orságh Veľká Team – Do 
počtu! 5:7, Veľký Slavkov – OV 
SZM 1983 5:10. Druhé kolo je na 
programe v piatok 28. februára.• V POSLEDNEJ chvíli, tesne 
pred vypršaním prestupového 
termínu sa extraligový HK Pop-
rad posilnil o útočníka Jaroslava 
Jabrockého, ktorý sa pod Tatry 
vrátil z kazašského tímu Sary - 
Arka Karaganda. Obranné rady 
vystužia prvoligisti - Ľubomír 
Malina z Prešova a Vladimír 
Urban z Michaloviec. Obaja sa 
dohodli na striedavom štarte do 
konca sezóny. Opačným sme-
rom ide Matúš Paločko, ktorý 
bude nastupovať za Prešov a 
Samuel Takáč, ktorý si zahrá za 
Michalovce.  (ppv)

Krátko zo športu

Olympionikovi fandili jeho spolužiaci
Minulý týždeň 

v  stredu sa jedna 
z  učební Spojenej 
školy D. Tatarku na 
Ulici mládeže pre-
menila na Slovenskú 
olympijskú triedu. 
Štvrtáci tunajšieho 
gymnázia fandili 
počas sledovania 
priameho prenosu 
svojmu spolužiako-
vi Jozefovi Petrulá-
kovi. Ten si v  Soči 
odkrútil, so svojím 
spolujazdcom Mariá-
nom Zemaníkom, 
olympijský debut v súťaži dvoj-
sedadlových saní.

„Sme na neho hrdí, chceli 
sme ho takto podporiť,“ pove-
dala bývalá sánkarka a Jožkova 
spolužiačka Lenka Horňáko-
vá. „Viacerí sme sa obliekli do 
kombinéz, aby sme navodili tú 
správnu atmosféru. Mali sme 
internú tipovačku a odovzdávali 
sme z tomboly ceny najlepším ti-
pujúcim,“ doplnil Andrej Saloň, 
ktorý podujatie moderoval.

Jozefa Petruláka povzbudzo-
vali aj súčasní juniorskí repre-
zentanti v sánkovaní a jeho spo-
lužiaci, súrodenci Šimoňákovci. 
„Z  vlastnej skúsenosti viem, že 
na veľkom podujatí je to veľký 
tlak a dráhy sú dokonale pripra-

vené,“ uviedol Jakub Šimoňák. 
„Celá jazda závisí od dobrého 
štartu a koncentrácie. Aj tá naj-
menšia chyba je rozhodujúca,“ 
doplnila jeho sestra Katarína 
Šimoňáková.

Napätie stúpalo každou 
minútou pred štartom. Študenti 
boli pred začiatkom s  Jožkom 
Petrulákom v kontakte prostred-
níctvom internetu. On im zo Soči 
odkázal toto: „Chcem napísať jed-
no veľké ĎAKUJEM za podporu 
všetkým, ktorí nám fandia.“

Milého podujatia sa zúčast-
nil aj riaditeľ Spojenej školy D. 
Tatarku Dušan Nebus a  pozva-
nie neodmietol ani popradský 
primátor Anton Danko. „Nie je 
každodennou udalosťou, aby žiaci 

našej školy sledova-
li svojho spolužiaka 
v ostrom vystúpení na 
olympijských hrách. 
Bola to ich iniciatí-
va a  my sme im to 
umožnili. V Soči však 
nie je Jožko Petrulák 
jediný, kto v  minu-
losti drel lavice našej 
školy,“ zdôraznil D. 
Nebus. „Prijal som 
toto pozvanie rád, aj 
keď Jožko Petrulák nie 
je priamo Popradčan. 
Navštevuje však pop-
radskú školu. Umiest-

nenie nie je dôležité, na olympiá-
de je najdôležitejšia účasť,“ dodal 
primátor Anton Danko, ktorý 
sa zapojil do internej tipovačky 
a takmer sa trafil. Jozef Petrulák 
s  Mariánom Zemaníkom obsa-
dili celkovo 12. miesto a šéf rad-
nice ich svojim tipom posúval 
ešte o  jeden stupienok vyššie. 
Vyslúžil si za to malú pozornosť 
z tomboly.

V  súťaži dvojsedadlových 
saní malo Slovensko ešte 
jedno zastúpenie v  podobe 
tatransko-popradskej posád-
ky Marek Solčanský a  Karol 
Stuchlák. Tá skončila na ko-
nečnom 16. mieste. Burcujúce 
povzbudzovanie samozrej-
me patrilo aj im.       (mav)

Takto vypukla eufória v olympijskej triede po štarte Joze-
fa Petruláka. V popredí fandil aj riaditeľ Spojenej školy D. 
Tatarku Dušan Nebus (druhý zľava) a popradský primátor 
Anton Danko (tretí zľava).  FOTO – Marek Vaščura
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Popradská Aréna bude v sobotu 
1. marca v čase od 9. do 22. hodi-
ny hostiť tradičný futbalový turnaj 
osobností Westton Cup, ktorý zak-
nihuje už svoju 19. kapitolu. Tímy 
budú zložené z  bývalých špor-
tovcov, ale najmä známych tvárí 
spoločenského a  kultúrneho ži-
vota. Medzi nimi nemôže chýbať 
vychýrené družstvo Mufuza, čiže 
mužstvo futbalových zázrakov 
a domáce farby bude hájiť Primá-
tor Team Poprad.

Desať tímov sa rozdelí do dvoch 
päťčlenných skupín. Víťazi postúpia 
do večerného finále. Po zápasoch 
v skupinách príde na rad zaujíma-
vý športovo-kultúrny program. 
V ňom si diváci vychutnajú futba-
lovo-basketbalový Freestyle, vystúpi 
Drišľak, domáca tanečná skupina 
Fearless, ale aj vychýrené gymnast-
ky z popradského klubu GYTA so 
svojou akrobaciou. Nebude chýbať 
penaltový rozstrel medzi Vilom 
Drišľakom a popradským primáto-
rom, divácka súťaž zručnosti, ale aj 
odovzdávanie šekov na dobročinné 
účely a dražba. V Aréne podujatie 
vyvrcholí zápasmi o  medaily. Po 
presune do AquaCity bude od 19.30 
hod. nasledovať vyhlásenie výsled-
kov a záverečný program približne 
o deviatej večer.  (ppv)

WESTTON CUP

HOKEJ
V predchádzajúcom týždni cesto-

vali popradskí hokejisti do Martina, 
kde prehrali 1:4. Na Valentína nepo-
tešili ani domácich priaznivcov, keď 
naprázdno vyšli zo súboja s  ban-
skobystrickými baranmi. V tabuľke 
im patrí stále piata priečka s päťbo-
dovou stratou na Piešťany.

V  piatok na Valentína potešili 
divákov iba dve veci. Prestávkova 
akcia, pri ktorej sa rozdávali bozky 
a kvety a tiež premiérový extraligo-
vý zásah juniora Andreasa Štrau-
cha. Ten päť sekúnd pred koncom 
duelu s  baranmi znížil na koneč-
ných 2:3. „Už predtým som zahodil 
samostatný nájazd. Keby som ho 
premenil, mohlo to vyzerať inak. 
Prvý extraligový gól si však budem 
pamätať navždy,“ povedal po zápa-
se mladý popradský útočník.

Výsledky: 48. kolo v  utorok 11. 
februára MHC Martin - HK Pop-
rad 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) gól Popradu: 
45. Samuel Mlynarovič (M. Kurali, 
A. Kroták). 49. kolo v  piatok 14. 
februára HK Poprad - HC ´05 
Banská Bystrica 2:3 (0:0, 0:2, 2:1) 
góly Popradu: 51. Daniel Brejčák 
(A. Lapšanský, T. Sýkora), 60. An-
dreas Štrauch (J. Látal, S. Takáč).

Program: 50. kolo vo štvrtok 20. 
februára o 17.30 hod. Dukla Tren-
čín - HK Poprad, 51. kolo v utorok 
25. februára o 17. hod. HK Poprad 
- ŠHK 37 Piešťany.  (mav)

Stredoškolský futsal slávi úspech
Dlhodobá okresná stredoškolská futsalová liga 

spoznala svojho víťaza, ktorý postúpil do regio-
nálneho kola. V ňom SOŠ technická Poprad spl-
nila úlohu favorita a bude naše mesto reprezento-
vať v Prešove na krajskom kole.

Minulý týždeň v stredu sa tri najlepšie stredoškol-
ské tímy z okresov Poprad, Kežmarok a Levoča stret-
li v Aréne Poprad. SOŠ technická (družstvo na foto 
vľavo) porazila kežmarské Gymnázium P. O. Hviez-
doslava vysoko 7:1 a v súboji o prvé miesto uštedrila 
debakel 10:0 levočskému Gymnáziu sv. F. Assiského. 
V  Prešove sa bude hrať 26. februára a  motiváciou 

bude pre popradských futsalistov postup na celoštát-
ne majstrovstvá.

„Vyzeralo to jednoznačne, ale mali sme dobrých 
súperov. Nám pomohla dlhodobá súťaž. Chceli by sme 
postúpiť ďalej,“ povedal brankár popradského druž-
stva Patrik Rušin (preberá trofej na foto vpravo). 
„Chlapci si mohli zahrať v  kvalitných podmienkach 
a podaril sa dobrý výsledok. Dlhodobá súťaž mala vyš-
šiu úroveň ako samotné regionálne kolo a bolo vidieť, 
že víťaz bol o triedu lepší ako súperi z Kežmarku a Le-
voče,“ dodal Jozef Pavlík z oddelenia školstva, mláde-
že a športu MsÚ v Poprade Jozef Pavlík.  (mav)

Centralisti na turnajoch kraľujú
Karatisti z  Central karate 

klubu Poprad majú za sebou 
úspešnú prvú polovicu febru-
ára. Hneď v  jeho úvode sa zú-
častnili turnaja nádejí v  čes-
kom Havířove, kde vyzbierali 
dovedna 16 medailí a  vyslúžili 
si titul najúspešnejšieho klubu. 
V  predminulú nedeľu ovlád-
li v  Spišskej Novej Vsi 1. kolo 
Majstrovstiev Tatranskej únie 
karate, keď medailovú zbierku 
obohatili o ďalších 23 kusov.

V súťažnej disciplíne kata získa-
li centralisti spolu 9 medailí. Medzi 
staršími žiakmi sa o  to tretím 
miestom postaral Branko Dudek. 
V kategórii mladších dorastencov 
patrili prvé tri miesta Popradča-
nom v  poradí Filip Farkašovský, 
Jozef Jacob Jurčík a Matej Kor-

dovaník. V kategórii kadeti sa na 
tretích miestach umiestnili Anto-
nín Krempaský a Andrej Skokan. 
Na zlato v kategórii starších žiačok 
siahla Nikola Bušovská. Prvenstvo 
vybojovala v kategórii kadetky 
Naďa Moncoľová a bronz získala 
Rachel Muranicová.

V športových zápasoch kumite 
Central karate klub Poprad získal 
krásnych 14 medailí. V kategó-
rii mladších žiakov nad 32 kg 
získal Marek Cerva striebro. V 
kategórii starších žiakov do 35 
kg sa na tretích miestach umie-
stnili Denis Balog a Jozef Sedlá-
ček, zvíťazil Branko Dudek. V 
kategórii mladších dorastencov 
sa na 2. mieste umiestnil Martin 
Vdovjak, zvíťazil Kristián Kotlár. 
U mladších dorastencov do 50 

kg si Jozef Jacob Jurčík odniesol 
domov zlatú medailu. V kumite 
mladších dorastencov nad 50 kg 
skončil Matej Kordovaník tretí, 
Filip Farkašovský druhý. V kate-
górii kadeti do 52 kg skončil An-
tonín Krempaský na 2. mieste. 
O poslednú mužskú medailu sa 
postaral Andrej Skokan, v kate-
górii kadeti do 70 kg, keď si do 
zbierky pridal zlato. V kategórii 
starších žiačok nad 40 kg vyhra-
la Nikola Bušovská, v kategórii 
kadetky do 47 kg dominovala 
Naďa Moncoľová a v kategórii 
kadetky nad 54 kg bola najlepšia 
Rachel Muranicová.  (iku)

Úspešní centralisti zbierajú medailu za medailou.  FOTO - Ivan Kuco

Šéftréner popradskej hoke-
jovej prípravky Jozef Ivan by 
touto cestou rád poďakoval 
všetkým, ktorí sa podieľali na 
úspešnom projekte prípravné-
ho výcviku v korčuľovaní pre 
deti z  materských škôl. „Bola 
to tímová práca a veľká vďaka 
patrí mestu Poprad, trénerom, 
zástupkyniam jednotlivých ma-
terských škôl, rodičom a v nepo-
slednom rade samotným deťom, 
ktoré kurzy zvládli na jednot-
ku,“ dodal J. Ivan, ktorý celý 
projekt pripravoval so svojím 
tímom už od novembra minu-
lého roka.  (ppv)

Poďakovanie
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Kaufland 
berie 

stravné 
lístky!

Platí len v obchodnom dome Kaufland Poprad.
PP-5
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Do Anjeličkova poslali deti tisíc anjelov

PP-16

Do obľúbenej súťaže Anjel 
Vianoc, ktorú usporadúva 
Tatranská galéria v  Poprade 
už šiesty rok, poslalo 909 detí 
z  55 škôl z  celého Slovenska 
vyše tisíc anjelov. 

Kvôli rekonštrukcii priestorov 
TG došlo na odovzdanie cien až 
13. februára, ale nasnežilo tak, 
ako na Vianoce. Deti vlastne 
ako prvé otvorili nové priestory 
- suterén, ktorý sa rekonštruoval 
niekoľko rokov. Riaditeľka TG 
Anna Ondrušeková podotkla: 
„Bude využívaný okrem tejto 
výstavy, ktorá potrvá do konca 
marca, hlavne pre mladých umel-
cov nielen z  regiónu, ale z  celého 
Slovenska, prípadne zahraničia. 
Bude slúžiť ako umelecký klub, 
kaviareň.“ 

Vyhodnotenie Anjeličkova 
bolo, vzhľadom na množstvo 
prác, náročné. Ocenili vyše sto 
detí a škôl v piatich kategóriách. 
Hlavnú cenu získala 6-ročná Ta-
tiana Lichvárová (na foto vľavo 
dole) a 9-ročná Mária Majerčáko-
vá, zo ZUŠ Fantázia Svit za spo-

ločnú prácu – dvoch anjelikov, 
ktorí trónili aj na diplomoch toh-
toročnej súťaže. Tánička Lichvá-
rová prezradila: „Môj anjelik má 
brčkavé vlasy, nakreslila som mu 
veľké oči a nos, dokreslila ozdoby 
na šatách a  je usmievavý, lebo 
anjelikovia by sa mali usmievať. 
Trošku mi pomohla pani učiteľka, 
ktorá dokreslila pozadie a ozdoby 
a  poradila mi aj mamka. Potom 
som už použila svoju predstavi-
vosť.“ Do umeleckej školy chodí 
ešte len od septembra a  už do-
siahla spolu s  M. Majerčákovou 
takýto úspech. Jedno z  1. miest 
v  kategórii ZUŠ dostal i  piatak 
zo ZŠ Dostojevského Alexander 
Palovčík (na malej foto), ktorý 
navštevuje ZUŠ na Štefánikovej 
ul. v Poprade už od prvej triedy. 
Povedal: „Cena za môjho anjela 
ma prekvapila, je to taký anjel 
spravodlivosti.“ Riaditeľka doda-
la: „Veľmi nás potešilo, že okrem 
dvojrozmerných plošných prác, 
prišlo aj veľmi veľa priestorových, 
kašírovaných, vyrezávaných 
z  dreva, kovaných zo železa, od 

maličkých závesných, uvítacích 
anjelikov na dverách domov až po 
veľké plastiky, ktoré robili viaceré 
deti. Udelili sme dve hlavné ceny 
– jednu za výtvarne veľmi zaují-
mavý detský prístup a  druhú za 
kovaného anjela, ktorý je dielom 
niekoľkých chalanov.“ 

V kat. materských škôl 1. mies-
to získala Júlia Arendáčová zo 
ZŠ s  MŠ sv. Cyrila a  Metoda v 
St. Ľubovni, v  kat. ZŠ 1. miesto 
obsadili Vanessa Banášová zo ZŠ 

s  MŠ v Ma-
te j ovc i a ch 
a Ema Lavrí-
ková zo ZŠ 
s MŠ v Sp. Sobote, v kat. špeciál-
nych ZŠ Kristián Horváth zo ZŠ 
s  MŠ vo Vydrníku, v  kat. stred-
ných škôl Lukáš Hangurbadžo 
zo SSOŠ Biela voda v Kežmarku 
a spoločná práca Nikoly Škrhovej 
s  Danielom Štrauchom zo SSUŠ 
animovanej tvorby z  Bratislavy, 
v  kat. ZUŠ Lucia Grigarová zo 

SZUŠ Prokofievova v 
Bratislave, Hanka Mel-
cherová zo ZUŠ v Le-
voči, Martina Mrázová 
zo ZUŠ v Sobranciach, 
Lucia Poradová zo ZUŠ 
kpt. Nálepku vo Svite 
a  Alexander Palovčík 
zo ZUŠ na Štefánikovej 
ul. v Poprade. 1. miesto 
v kat. kolektívov získali 
štyri školy, medzi nimi 
z  Popradu 6. ročník 
Špeciálnej spojenej 
školy na Partizánskej 
ulici.  (mar)


