
Strana 16. 3. 2019

Streda  6. 3. 2019 Číslo 9 Ročník XXX. www.noviny-poprad.sk Cena 0,30 €

Tri inštitúcie
v meste majú
nové vedenie

Projekt
múzeum
vo Veľkej
je náročný
a nákladny

Popradské
líšky
zabojujú
o ďalší
titul

Viac na str. 4Viac na str. 3 Viac na str. 10

Poslanci rokovali o Kvetnici, kasárňach aj o odstúpení
z rôznych združení a partnerstiev

Už úvodné schvaľovanie programu 
februárového zasadania Mestské-
ho zastupiteľstva v Poprade minulý 
štvrtok naznačovalo, že rokovanie 
nebude jednoduché. Rozsiahlu roz-
pravu vyvolali najmä body týkajúce 
sa zrušenia viacerých členstiev mesta 
v rôznych inštitúciách a odstúpenie 
od spoluprác s niekoľkými zahranič-
nými mestami.

Opoziční poslanci z poslaneckého 
klubu Poprad22 navrhovali stiahnutie 
týchto bodov z programu. Takisto chce-
li z programu  vyradiť informatívnu 
správu o ponuke na odkúpenie nehnu-
teľného majetku bývalej Špecializova-
nej nemocnice respiračných chorôb na 
Kvetnici, návrh na zriadenie komisie 

na prípravu súťažných podmienok a 
vyhodnotenie obchodnej verejnej sú-
ťaže na predaj nehnuteľností v bývalých 
kasárňach na Ul. 29. augusta, návrh na 
zámer odpredaja obchodného podielu 
mesta Poprad v spoločnosti Aquapark 
Poprad i návrh na zmenu rozpočtu na 
rok 2019. Všetky však, po schválení po-
slancami, v programe zostali.

Terajší vlastník objektu  bývalej 
nemocnice na Kvetnici a priľahlých 
pozemkov o celkovej výmere takmer 
56 tisíc m2 - nezisková organizácia 
Odborný liečebný a sociálny ústav 
so sídlom v Prešove, ponúkol tento 
nehnuteľný majetok mestu Poprad za 
950 tisíc eur. „Oslovili ma majitelia, 
považoval som za svoju povinnosť in-

formovať o tejto ponuke mestské 
zastupiteľstvo. Je to však ťažký 
oriešok. Mesto by malo ísť do ta-
kých vecí, ktoré prinesú občanom 
prospech, ale na rekonštrukciu 
budovy by bolo treba 5-6 milió-
nov eur a to je veľmi odvážny 
projekt. Ťažko by sa mesto mohlo 
pustiť do takej rozsiahlej rekon-
štrukcie. Treba si to dobre zvážiť. 

Navyše by sme pravdepodobne museli 
dodržať aj účel objektu - na poskytova-
nie zdravotnej starostlivosti, no mesto 
by ho chcelo radšej na sociálne služby. 
Je otázne, či by to tak mohlo byť,“ ob-
jasnil primátor Popradu Anton Danko. 
Dodal, že do takého veľkého sústa by 
skôr nešiel. Poslanec Milan Baran kon-
štatoval: „Budova pochádza z obdobia 
funkcionalizmu a mala kapacitu 330-
350 pacientov. Popradská nemocnica 
má 400-450 pacientov a náklady na jej 
prevádzku sú na úrovni rozpočtu mes-
ta Poprad. Rekonštrukcia aj prevádzka 
kvetnickej nemocnice by bola veľmi ná-

kladná.“ Budova, v začiatkoch určená 
predovšetkým na liečenie chorých na 
tuberkulózu, pochádza z roku 1920 a v 
roku 2015 bola táto kvetnická nemoc-
nica s areálom vyhlásená za národnú 
kultúrnu pamiatku. 

Poslanci po dlhšej diskusii schválili, 
že mesto požiada príslušné minister-
stvá - zdravotníctva a financií SR o sta-
noviská k ďalšiemu postupu, najmä k 
povinnosti zachovať účel využitia toh-
to majetku, k možnosti jeho využitia 
na poskytovanie sociálnych služieb a 
možnostiam prevodu majetku nezis-
kovej organizácie na mesto.  (mar)

Mesto Poprad je vlastníkom areálu 
bývalých kasární na Ul. 29. augusta 
vrátane stavieb s príslušenstvom a po-
zemkov v celkovej výmere 64 561 m2. 
Ako uviedla vedúca odboru správy 
majetku MsÚ Iveta Borňáková, mesto 
dalo len za uplynulé štyri roky  do toh-
to areálu 37 tisíc eur, napr. v poplatkoch 
za zrážkovú vodu, opravu vybitých 
okien, mreže a pod. „Je načase pohnúť 
sa z miesta. Poslanci schválili prvý krok, 
zatiaľ len vytvorenie novej komisie na 
prípravu súťažných podmienok a vy-
hodnotenie obchodnej verejnej súťaže 
na predaj nehnuteľností - objektov a po-
zemkov v areáli bývalých kasární na Ul. 

29. augusta, ktorá konečne povie, akým 
smerom sa máme vydať. Či máme celé 
územie predať, rozdeliť ho per partes 
(na časti) alebo iné riešenie. Ale chceme 
konečne pohnúť s týmto priestorom, aby 
tam ešte v tomto volebnom období šla 
bytová výstavba,“ zdôraznil primátor 
A. Danko. Za predsedu komisie bol 
schválený Milan Baran, za členov An-
ton Danko, Štefan Pčola, Ondrej Kavka, 
Marián Barilla, Peter Dujava, Jozef Ko-
šický, Marián Saraka, Iveta Borňáková, 
Kristína Horáková a Tibor Schmidt. 
Ide o cenné územie mesta, preto sa po-
slanci dôkladne venovali tejto téme a 
budú ju bedlivo sledovať.  (mar)

Mesto chce konečne pohnúť s kasárňami Poslancov presvedčil list fínskeho veľvyslanca
Vedenie mesta sa rozhodlo uro-

biť poriadok v rôznych členstvách, 
partnerstvách a memorandách o 
spolupráci. Mnohé už stratili na výz-
name, nefungujú, alebo neprinášajú 
žiadny prospech pre občanov.  Roz-
hodovanie poslancov nebolo ľahké. 
Poslanec Igor Wzoš povedal: „Je na 
škodu, že chceme zrušiť celú oblasť, 
na ktorej sa v tomto meste pracova-
lo. Je to oblasť inteligentných smart 
miest. V roku 2016 mesto prijalo Plán 
rozvoja mesta do roku 2022 s výhľa-
dom do roku 2040 a je to v rozpore 
s týmto dokumentom. V EÚ bude 
prioritou energetika, environment, 

inteligentné mestá a regióny. Pripra-
vovali sme sa na to, aby sme v bu-
dúcnosti mohli čerpať z prostriedkov 
EÚ smerovaných vo veľkej miere do 
týchto odvetví.“ Poslankyňa Helena 
Mezenská podotkla: „Považujem za 
nešťastné, ak sa rušia všetky účasti 
a dohody o spolupráci mesta s inými 
mestami a inštitúciami. Dostane to 
mesto do izolácie.“ K jej názoru sa 
pridala aj poslankyňa Tatiana Hu-
sárová a dodala, že členstvo v ener-
gy združeniach uľahčuje prístup 
k zdrojom EÚ v tejto sfére. Svoju 
mienku vyjadrili aj ďalší poslanci.

(Pokračovanie na str. 2)
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Stručne Poslancov presvedčil list fínskeho veľvyslanca

Skončila aj Rada pre priestorové plánovanie mesta Poprad

Prednostka MsÚ Oľga Netočná, 
ktorá súbor týchto bodov programu 
predkladala, podrobne definovala, 
prečo zrušiť či vystúpiť z jednotlivých 
členstiev: „Členstvo mesta Poprad v 
Európskej asociácii združenia miest a 
obcí so záujmom o udržateľnú energe-
tiku Energy Cities (ročný členský prí-
spevok 625 eur) neprinieslo doposiaľ 
žiadne hmatateľné výsledky. Členstvo 
v záujmovom združení právnických 
osôb Slovak Smart City Cluster (SSCC 
- ročný členský príspevok 1 euro) sme 
po dôkladnom zvážení vyhodnotili 
ako neefektívne a neúčinné. V prípade 
záujmového združenia Košice IT Val-
ley (500 eur v r. 2018) mesto dospelo k 
záveru, že aktivity sú úzko orientované 
do oblasti Košíc resp. Košického samo-
správneho kraja, nedokážu naplniť 
priority mesta Poprad v danej oblasti a 
doposiaľ členstvo neprinieslo očakávaný 
efekt.“  I. Wzoš, ktorý je predsedom 
predstavenstva SSCC, obhajoval pô-
sobenie tohto záujmového združenia 
v Poprade: „Keby sme dokončili začaté 
projekty ako boli plánované, mohli sme 
v najbližších rokoch čerpať veľké kapi-
tálové peniaze priamo z Bruselu.“ V 
tejto súvislosti sa rozprúdila diskusia 
i o startupovom centre (f)ITcubator 
a projekte Cviker. Názory sa rôznili 
najmä na otázku, čo bolo skôr - Cvi-
ker alebo (f)ITcubator, ktorému mesto 
v novembri 2017 poskytlo lukratívne 
priestory 240 m2 v Redute. Avšak pod-
ľa zistení popradskej samosprávy, nič 
sa v nich nedialo, nevyvíjala sa žiadna 
činnosť. K problematike udelili po-
slanci slovo Jánovi Michlíkovi, členovi 
predstavenstva SSCC, ktorý vysvetľo-
val, ako k vzniku projektu došlo a za-
končil: „Komunita IT mladých ľudí tu 
začala žiť, zakladať startupy. Budeme 
fungovať naďalej aj bez tých priesto-
rov.“ Primátor k problému SSCC a (f)
ITcubatora povedal: „Je správne zrušiť 
túto nájomnú zmluvu uzavretú na 10 
rokov za 1 euro a priestory poskytnúť 
niekomu, kto naozaj bude robiť niečo 
konkrétne pre mladých ľudí a pre mesto 
Poprad. Nie je pravda, že vyháňame 
mladých ľudí z mesta, že kvôli tomu z 
mesta odídu. Clustre zatiaľ nič mestu 
nepriniesli. Pokiaľ uvidíme, že mestu 

prinesie nejaký projekt úži-
tok, aj keď nie okamžite, 
ale za nejaký čas, vstúpime 
doň. Budeme sa zapájať do 
všetkého zmysluplného, ale 
toto doteraz bolo len o mí-
ňaní mestských peňazí, ces-
tovaní a prázdnej omáčke.“

Došlo aj na vystúpenie 
mesta Poprad z Regionál-
neho združenia tatran-
ských a podtatranských 
obcí (ročný členský prí-
spevok 1000 eur). Prínos z členstva 
pokladá samospráva za zanedbateľný. 

Pred viac ako troma rokmi mesto 
Poprad podpísalo dohodu o spolu-
práci s poľským mestom Lublin. Za 
ten čas sa uskutočnili len dve podu-
jatia - oficiálna návšteva z Lublinu 
na podujatí Made in Slovakia v roku 
2016 a účasť zástupcov mesta Poprad 
na oslavách 700. výročia založenia 
Lublinu. Na ďalšie viaceré pozvania z 
mesta Lublin Poprad nereagoval. 

Nerozvíjala sa ani dohoda o kon-
zorciu týkajúca sa projektu Making 
- City v rámci programu HORIZON 
2020. Zameriavala sa na vývoj nových 
integrovaných stratégií zameraných 
na problém transformácie mestskej 
energetickej sústavy smerom k níz-
kouhlíkovým mestám s pozitívnym 
energetickým ostrovom cestou pre-
chodu na mestskú energiu. Mesto 
Poprad vstúpilo do projektu ako 
„follower“ (nasledovateľ), teda šíriteľ 
a podporovateľ projektového pilotné-
ho riešenia s tým, že navrhlo na úze-
mí mesta Poprad sedem pozitívnych 
energetických ostrovov. 

Pred dvoma rokmi mesto Poprad 
uzavrelo partnerskú dohodu medzi 
samosprávou mesta Mantova, vedú-
cim partnerom a partnermi na realizá-
ciu projektu Interreg Central Europe, 
CE 1202 Bhenefit. Ide o nadnárodný 
program, ktorý financuje projekty eu-
rópskej územnej spolupráce pre posil-
nenie regionálnej inovácie, podporu 
nízkouhlíkových stratégií, ochranu a 
valorizáciu prírodných a kultúrnych 
zdrojov a zlepšenie dopravných pre-
pojení vo viacerých členských štátoch 
EÚ. Popradská samospráva prehod-
notila svoju účasť na projekte a na-

vrhla odstúpiť od partnerskej dohody. 
Do programu bol doplnený aj návrh 

na odstúpenie od partnerskej spolu-
práce s mestom Omiš v Chorvátsku, 
ktorá nefunguje už viac ako 10 rokov, 
takisto s holandským Zwijndrechtom 
z rovnakého dôvodu a od dohody s 
čínskym mestom Tai´an o založení 
partnerskej spolupráce. Mestské za-
stupiteľstvo zo všetkých týchto zdru-
žení či spoluprác odstúpilo.

Pred poslancami obstálo jedine 
fínske mesto Oulu, s ktorým Poprad 
uzatvoril pred dvoma rokmi memo-
randum o vzájomnej spolupráci. K 
takémuto rozhodnutiu ich podnietil 
list fínskeho veľvyslanca na Slovensku 
Jukku Pesolu, ktorý dostali poslanci len 
deň pred zasadaním MsZ a tlmočil ho 
poslanec Jozef Košický (na foto prvý 
zľava): „Fínskemu veľvyslancovi sa do-
niesla informácia, že zvažujete vypove-
danie memoranda. Napísal, že by bola 
skutočne škoda, keby sa mala táto spolu-
práca skončiť. Musel zasiahnuť a apelo-
val na mesto Poprad, aby neodstupovalo 
od spolupráce s Oulu, lebo bude prínos-
ná nielen pre Oulu, ale aj pre Poprad. 
Technologické centrum Oulu je príkla-
dom, ako sa môže sídlo regiónu stať 
lídrom v zabezpečovaní informačných 
technológií v rámci samospráv vo Fín-
sku. Vyzval mesto Poprad, aby sa v tom-
to rozhodnutí neunáhlilo a začalo viac 
komunikovať so svojím fínskym part-
nerom.“ Po krátkej prestávke poslanci 
hlasovali proti odstúpeniu  Popradu od 
memoranda o vzájomnej spolupráci s 
Oulu, teda za jej pokračovanie. 

Mesto v súčasnosti udržiava ešte 
spoluprácu s českým Ústí nad Or-
licí, poľským mestom Zakopané a 
maďarským Sarvašom.  (mar)

Poslanci tiež schválili zrušenie Rady pre priestorové 
plánovanie mesta Poprad a jej rokovací poriadok. Podľa 
samosprávy hlavným dôvodom bolo, že namiesto toho, 
aby bola poradným orgánom, bola orgánom rozhodo-
vacím. Prednostka O. Netočná okrem iného uviedla: 
„Rade boli zverované úlohy, ktoré nespadali do jej pô-
sobnosti. Z jej činnosti vyplynulo množstvo nesprávnych 
riešení a rada sa vymkla svojmu účelu.“ Poslanci umož-
nili vystúpiť predsedovi rady Martinovi Balogovi. Z jeho 
hľadiska pokladal zriadenie rady pred štyrmi rokmi za 

správne a pre mesto prospešné: „Členovia rady sa k svojej 
práci stavali zodpovedne a patrí im poďakovanie. Pripra-
vovali podklady pre kvalitné rozhodovanie, pre územný 
plán mesta, súťažné podmienky pre dôležité stavby a pod. 
Územný plán mesta Poprad bol v katastrofálnom stave a 
trvalo nám dva roky, kým sme ho dali do poriadku.“ Ako 
podotkol viceprimátor Štefan Pčola, zrušenie Rady pre 
priestorové plánovanie mesta Poprad neznamená, že 
mesto nebude ďalej komunikovať s odborníkmi. Fungu-
je i komisia výstavby a majetku pri MsZ.  (mar)

(Dokončenie zo str. 1)• POPOLCOVÁ streda  je v  rím-
skokatolíckom  liturgickom kalen-
dári prvý deň pôstneho obdobia. Jej 
termín pripadá na 40. deň pred Veľ-
kou nocou. Do týchto 40 dní sa ne-
počítajú  nedele, preto v praxi pri-
padá Popolcová streda na 46. deň 
pred Veľkonočnou nedeľou. V tom-
to roku je  Popolcová streda dnes 6. 
marca. Veľká noc sa bude sláviť od 
19. do 22. apríla. 

• VERNISÁŽ výstavy s názvom Te-
ritórium inšpirácie - keramika, diela 
na smalte a  maľba sa uskutoční vo 
štvrtok 7. marca o 17. hod. v Scher-
felovom dome vo Veľkej. Návštevní-
ci na výstave uvidia umelecké diela, 
ktoré vznikli počas série sympózií na 
slovenskom vidieku v  obciach Gá-
novce, Hôrka a Vernár v júni minu-
lého roka s cieľom podporiť kreativi-
tu a tvorbu v lone krásnej slovenskej 
prírody ako zdroja inšpirácie. 

• OD pondelka 4. marca je Týždeň 
slovenských knižníc. Aj v  Podtat-
ranskej knižnici v Poprade prebieha 
séria podujatí. Dnes 6. marca o  14. 
hod. bude v knižnici 52. ročník sú-
ťaže žien v prednese poézie a prózy 
Vansovej Lomnička, o 17. hod. bese-
da so spisovateľkou Erikou Jarkov-
skou, zajtra 7. marca o 17. hod. be-
seda s Jarmilou Zacher Pajpachovou 
a v piatok 8. marca o 14. hod. bude 
podujatie s názvom Najlepší kniho-
moľ za rok 2018. 

• VÝSTAVU Výtvarný salón 2019 
- súťaž amatérskych výtvarníkov si 
môžu záujemcovia pozrieť v Podtat-
ranskej knižnici v Poprade na sídlis-
ku Západ od pondelka 11. marca do 
piatka 29. marca. 

• V PIATOK 15. marca o 18. hod. 
sa v  Klube Zóna Domu kultúry 
v  Poprade uskutoční prednáška 
s  názvom Sny a  snívanie v  reflexii 
rôznych kultúr. Organizuje ju Klub 
priateľov diela C.G. Junga. 

• ČESKÝ pesničkár Tomáš Klus 
predstaví v apríli v siedmich slo-
venských mestách svoj šiesty radový 
album SpOlu (2018). S Cílovou sku-
pinou vystúpi aj v Poprade 14. apríla 
v športovej hale Aréna, kde predve-
dú výber z 21 piesní, ktoré na novin-
ku zaradili.

• NA webovej stránke mesta Po-
prad www.poprad.sk je uverejnený 
presný zoznam odberných miest, 
v ktorých bude v týchto dňoch pre-
rušená distribúcia elektriny z  dô-
vodu plánovaných prác na zaria-
dení nízkeho napätia. Práce súvisia 
s  opravou a  pravidelnou údržbou 
distribučnej sústavy.  (ppš)
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Dotácia pre kluby

Krátke správy

Do škôl mieria noví delegovaní zástupcovia

Projekt múzea vo Veľkej je náročný a nákladný
• MESTÁ, obce, firmy či združenia, 
ktorú chcú čerpať z eurofondov, náj-
du bezplatnú pomoc v Informačno-
-poradenskom centre (IPC) v  Pre-
šove aj ďalšie tri roky. Podpredseda 
vlády SR pre investície a  informati-
záciu Richard Raši zhodnotil spolu 
s  predsedom Prešovského samo-
správneho kraja Milanom Majer-
ským doterajšie fingovanie IPC a sú-
časne minulý týždeň ohlásili, že bude 
fundovať i naďalej až do roku 2021. 

• ZNÁM slovenskí dokumentaristi 
P. Barabáš, M. Bizub a M. Aštáry, za-
kladatelia projektu Galéria Ticklan-
dia v  Starom Smokovci, zorganizo-
vali minulý týždeň v piatok 1. marca 
tlačovú konferenciu pri príležitosti 
slávnostného otvorenia novej digi-
tálnej galérie Poliankovo v  Tatran-
skej Polianke.

• PRVÉHO marca sa otvoril nový 
ročník iniciatívy Poklady Slovenska 
poukazujúcej na neutešený stav kul-
túrnych pamiatok v  našej krajine. 
Nadácia VÚB má v  pláne podporiť 
záchranu jednej pamiatky sumou až 
do výšky 50 000 €. A verejnosť môže 
po prvýkrát zaregistrovať aj svoje 
tipy na historické objekty a umelec-
ké artefakty vo svojom okolí, ktoré 
by si tento grant zaslúžili. O víťazovi 
rozhodne budúci mesiac verejné on-
line hlasovanie, do ktorého postúpi 
9 pamiatok. Prihlasovanie pamiatok 
prebieha do 15. marca 2019 pros-
tredníctvom formulára na stránke 
www.nadaciavub.sk/poklady

• V  KEŽMARKU bola včera uve-
dená kniha s  názvom Kežmarok - 
história a  tradície spojená s prezen-
táciou videospotov o tomto meste.

• VO VEľKEj Lomnici odovzdali 
do užívania zrekonštruovanú ma-
terskú školu. Obec získala na škôl-
ku nenávratný finančný príspevok z 
ministerstva vnútra 780-tisíc, ďalších 
zhruba 200-tisíc dala z vlastných 
zdrojov obec. Škôlka sa zapojila aj 
do národného projektu pre rómske 
komunity na podporu inklúzie v 
materských školách, vďaka ktorému 
zamestnali dve asistentky, učiteľa a 
jednu odbornú pracovníčku.

• POSÁDKA leteckých záchranárov 
z  Popradu  letela v  sobotu 2. marca 
do Vysokých Tatier, kde potreboval 
pomoc 36-ročný horolezec z Poľska. 
Pri výstupe na Granátovú stenu utr-
pel približne 100 metrov dlhý pád 
smerom do Velickej doliny. Poranil 
si hlavu, bol však pri vedomí, so zá-
chranármi komunikoval, ďalej utrpel 
zlomeninu predlaktia. Na mieste mu 
lekár zranenia ošetril a transportovali 
ho do popradskej nemocnice.  (ppš)

Mesto Poprad odstúpilo aj 
od partnerskej zmluvy v rámci 
Programu cezhraničnej spoluprá-
ce Interreg V medzi Poľskom a 
Slovenskom na realizáciu projektu 
s názvom Človek v Tatrách - Tatry 
v človeku - História poznávania 
Tatier ako spoločného kultúrneho 
dedičstva Poľska a Slovenska. Na 
slovenskej strane v podstate ide o 
zriadenie Múzea turistiky v chát-
rajúcej budove kedysi Tatranského 
múzea, neskôr až do roku 1995 in-
ternátu SOU poľnohospodárskeho 
vo Veľkej.

Túto myšlienku prišiel pred po-
slancami obhájiť predseda Klubu 
Veličanov Milan Hámor (na foto), 
ktorý zašiel do histórie vzniku nie-
kdajšieho Tatranského múzea a 
apeloval za záchranu projektu: „V 
roku 1925 sa naši predkovia rozhod-
li, vtedy v ťažkých časoch, že kúpia 
túto budovu na muzeálne zbierky 
Tatranského múzea. Veličania sa na 
ňu dobrovoľne vyzbierali a múzeum 
tam bolo až do 2. svetovej vojny. Je to 
architektonický klenot a malo by v nej 
opäť byť múzeum. Nezatracujme ten-
to projekt.“ Veľčania začali aj petíciu 
za múzeum vo Veľkej, ktorú už pod-
písalo vyše dvesto občanov. Poslan-
kyňa Anna Ondrušeková oponova-
la: „Nestotožňujem sa so zámerom 
múzea. V okruhu 15 km je viac mú-
zeí a aká je tam návštevnosť? Zriadiť 
ďalšie múzeum je nezmysel. Predsa 
pokračovateľom Tatranského múzea 
je Podtatranské múzeum v Poprade. 
Budovu využime zmysluplnejšie, lebo 

sa obávam, že tam ľudia nebudú cho-
diť.“ Prednostka O. Netočná predlo-
žila fakty, prečo je tento projekt pre 
mesto vysoko rizikový. Finančné 
nároky na chod múzea sú vysoké a 
zriaďovanie takejto inštitúcie nie je 
ani v kompetencii mesta, ale VÚC, 
ktorého oboznámili s možnosťou 
vstúpiť do projektu. PSK by sa mo-
hol stať náhradným partnerom. MsZ 
schválilo odstúpenie od partnerskej 
zmluvy, ale mesto budovu rozhodne 
predávať nechce, skôr ju mieni vyu-
žiť na sociálne ciele.

Ďalším z bodov programu febru-
árového MsZ bol návrh zámeru na 
odpredaj obchodného podielu mes-
ta Poprad v obchodnej spoločnosti 
Aquapark Poprad, v ktorej bol vklad 
mesta 24 896 eur, čo činí 15 perc. 
základného imania spoločnosti. Po-
slanec Peter Dujava povedal, že klub 

Poprad22 je proti: „Je to nezmyselný 
návrh, spoločnosť bude zvyšovať svoje 
výnosy. Prečo bolo mesto od roku 2002 
pasívne, keď mu spoločnosť Aquapark 
nevyplatila žiadny podiel zo zisku?“ 
Doplnil ho poslanec Jozef Košický: 
„Táto téma si zaslúži viac informácií a 
analýzu. Som za zotrvanie v tejto spo-
ločnosti, lebo podľa dostupných údajov 
si v rokoch 2007-2015 vzala úvery a ku 
koncu minulého roka splatila už väčši-
nu z nich.“ Poslanci napokon zámer 
schválili a splnomocnili primátora 
mesta A. Danka na vykonanie práv-
nych úkonov, ktoré predchádzajú 
samotnému odpredaju obchodného 
podielu. Primátor uviedol, že penia-
ze z odpredaja by chcel investovať do 
rekonštrukcie námestia.

Pred záverom MsZ sa poslanci 
oboznámili s informatívnou sprá-
vou k realizácii projektu Zníženie 
energetickej náročnosti budovy MŠ 
na Tranovského ul. a k realizácii 
projektu Rozšírenie zberu biologic-
ky rozložiteľného odpadu BRKO v 
meste Poprad. Pri oboch sa vyskytli 
problémy a nové vedenie ich musí 
dať do poriadku.

V interpeláciách vystúpili poslanci 
F. Majerský, A. Madzinová, J. Košic-
ký, H. Mezenská, T. Husárová a A. 
Schlosserová.   (mar)

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad minulý týždeň 
riešilo okrem iného aj návrh na odvolanie a delegova-
nie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl i do rady škol-
ského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Poprad a do obecnej školskej rady.

Z dôvodu, že po komunálnych voľbách konaných v no-
vembri 2018 došlo k zmenám v zložení poslancov mest-
ského zastupiteľstva mesta Poprad, predkladateľ navrhol 
podľa zákona odvolať všetkých delegovaných zástupcov 
a zároveň delegovať nových.

V ZŠ s MŠ Dostojevského sú delegované: Jozef Pavlík, 
Alena Madzinová, Jozef Košický a  Peter Brenišin. V  ZŠ 
s MŠ A. V. Scherfela vo Veľkej -  Milan Antaš, Marián 
Saraka, Štefan Pčola a Igor Wzoš. V ZŠ s MŠ Francisci-
ho - Vladimír Lajčák, Juraj Bondra, Peter Dujava a Anna 

Schlosserová. V ZŠ s MŠ jarná - Milan Baran, Jozef Košic-
ký, Ondrej Kavka a Beáta Černáková. V ZŠ s MŠ Komen-
ského - Alena Madzinová, Anna Schlosserová, František 
Majerský a  Perla Danková. V  ZŠ s  MŠ v  Matejovciach 
- Emil Turčan, Ján Košťálik, František Majerský a Štefan 
Pčola. V ZŠ s MŠ Tajovského - Gabriela Rekeneiová, Ján 
Košťálik, Helena Mezenská a Marián Barilla. V ZŠ s MŠ 
v Sp. Sobote - Edita Pilárová, Juraj Bondra, Tatiana Hu-
sárová a Anna Schlosserová. V SŠ Letná - Edita Pilárová, 
Marián Saraka, Peter Dujava a Mária Radačovská. V ZUŠ 
na Štefánikovej ul. - Anna Ondrušeková, Ondrej Kavka, 
Mária Vojtaššáková a  Igor Wzoš. V CVČ Poprad - Igor 
Wzoš a Jozef Dubašák.

Do Obecnej školskej rady boli delegované - Alena 
Madzinová a Tatiana Husárová.   (ppv)

Jedným z  bodov minulotýždňo-
vého rokovania poslancov v Popra-
de bolo aj prideľovanie dotácií na 
športovú činnosť. Komisia školstva, 
športu a  mládeže pri MsZ mesta 
Poprad na svojom zasadnutí  v po-
lovici februára 2019 prerokovala 

žiadosti od dvoch športových klu-
bov a tým poslanci odklepli finanč-
nú pomoc nasledovne: Cyklistický 
klub mládeže Poprad získal sumu 
päť tisíc eur a  Futbalová akadé-
mia mládeže Poprad dostala se-
dem tisíc eur.   (ppv)
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Piatok 8. marec o 19. hod. / di-
vadelná sála Domu kultúry v 
Poprade
FOR YOU ACAPELLA
Vokálna skupina For you je 
známa predovšetkým úpravou 
aktuálnych svetových hitov. 
Predpredaj: MIK 052/4361 192, 
Ticket art. Vstupné: 10 €

Nedeľa 10. marec o 10. hod. / di-
vadelná sála DK v Poprade
AKO PSÍČEK A MAČIČKA...
Babadlo Prešov
Predstavenie je kombináciou živých 
hercov a bábok. Vstupné: 1,50 €

Pondelok 11. marec o 19. hod. / 
divadelná sála DK v Poprade
ŤAPÁKOVCI
/B. Slančíková Timrava
Tragikomický príbeh slovenskej 
rodiny Ťapákovcov. Predpredaj: 
ticketportal.sk. Vstupné: 11 - 15 €

Utorok - piatok 12. - 15. marec / 
divadelná sála a Klub Zóna DK 
v Poprade
FESTIVAL jEDEN SVET 2019
SHUT UP!
19. medzinárodný festival doku-
mentárnych a nekomerčných fil-
mov. Program je na plagáte na str. 
8. Prehliadka je organizovaná v 
spolupráci s OZ Človek v ohroze-
ní. Predpredaj: MIK 052/431 192, 
DK 052/7722 255. Vstupné: 2 €

Počas minulotýždňového zasadnutia 
MsZ v Poprade sa poslanci i verejnosť 
zoznámili s  novými zástupcami troch 
inštitúcií v  meste. Nové vedenie majú 
od 1. marca TV Poprad, Pohrebno-cin-
torínske služby i  Centrum sociálnych 
služieb v Poprade.

V závere minulého roka bol z funkcie 
konateľa TV Poprad 
odvolaný Róbert 
Merva. Na základe 
výberového konania 
výberová komisia 
odporučila primáto-
rovi mesta predložiť 
návrh na schválenie 
jediného uchádzača Martina Sýkoru 
a  toho poslanci za nového konateľa 
schválili. Bývalý redaktor TV Poprad, 
ktorý pracoval aj v súkromnom sektore 
sa následne predstavil verejnosti. „Pre 
TV Poprad som pracoval dvanásť rokov 
ako redaktor a spoznal som vďaka tejto 
práci skoro všetky oblasti života v meste 
i prácu v médiách. TV Poprad má svoju 
históriu, tradíciu i diváka. V dobrých ve-
ciach treba pokračovať a tie menej vyda-
rené je potrebné dotiahnuť, alebo zmeniť. 
Žiaľ, dnešný svet je založený na penia-
zoch a TV Poprad nie je výnimkou. Bu-
deme musieť zistiť, čo všetko si môžeme 
dovoliť. Moje prvé kroky budú smerovať 
k tomu, aby som zistil, aká je reálna eko-
nomická situácia v TV Poprad a všetko 

ostatné príde po tejto analýze. V Poprade 
žije veľa zaujímavých ľudí a je tu veľa za-
ujímavých vecí, ktorým by sme sa mali 
v TV Poprad venovať,“ uviedol nový ko-
nateľ TV Poprad Martin Sýkora.

Podobným spôsobom postupovala 
výberová komisia aj pri zvolení nového 
konateľa v spoločnosti Pohrebno-cinto-
rínske služby Poprad, kde k  posledné-
mu dňu minulého kalendárneho roka 
skončil vo funkcii František Švirloch. 
Poslanci odobrili minulý týždeň jeho 
nástupcu Mareka Budzáka, ktorý sa 
ujal svojej stoličky rovnako 1. marca. 
„Pôsobil som trinásť 
rokov v  Slovenskom 
pozemkovom fonde 
regionálneho odbo-
ru v Poprade, z  toho 
desať rokov ako ria-
diteľ. Šesť rokov som 
odpracoval aj na rôz-
nych pozíciách v rámci Mestského úradu 
v  Poprade. Budem sa musieť v  úvode 
oboznámiť so situáciou v  spoločnosti 
a následne budeme vykonávať potrebné 
kroky. Priestoru na zlepšovanie služieb je 
veľa a máme sa kde realizovať,“ prezra-
dil po schválení poslancami.

Zmena nastala aj vo vedení Centra 
sociálnych služieb v  Poprade, kde vo 
funkcii riaditeľa pôsobil dlhé roky Jo-
zef Košický. Ten bol však v minuloroč-
ných komunálnych voľbách zvolený 

za poslanca MsZ 
a  z  dôvodu nezlu-
čiteľnosti výkonu 
funkcie poslanca 
i  štatutárneho zá-
stupcu rozpočtovej 
organizácie mesta 
požiadal o uvoľnenie 
z  funkcie riaditeľa CSS. Po obdobnom 
výberovom procese ako v  prípade zá-
stupcov TV Poprad a Pohrebno-cinto-
rínskych služieb Poprad sa pred poslan-
cov postavila zvolená nová riaditeľka 
Eva Kovalčíková, ktorá má zo sociál-
nou prácou bohaté skúsenosti. „V  ob-
lasti sociálnych služieb som odpracovala 
osem a pol roka ako zakladateľka nezis-
kovej organizácie Jeseň života a pôsobila 
som tam aj ako predsedníčka správnej 
rady. Chcem nadviazať na prácu, kto-
rá bola aktuálne už zriadená, aby sme 
mohli spoločne poskytovať dobré a kva-
litné sociálne služby pre našich seniorov. 
V  rámci koncepcie rozvoja zariadenia 
CSS som už navrhovala viacúčelové za-
riadenie pre mesto Poprad, ktoré bude 
do budúcna nevyhnutné. Čakacie doby 
sú dosť dlhé a podobné kombinované za-
riadenie si mesto Poprad zaslúži. Neviem 
zatiaľ v akej kondícii tunajšie zariadenie 
je, ale určite si to vyžaduje personálny 
a ekonomický audit hneď na začiatku,“ 
skonštatovala nová riaditeľa CSS v Po-
prade E. Kovalčíková.  (mav)

Tri inštitúcie v meste majú nové vedenieKultúrny program
mesta Poprad

MAROŠ ŠEFČOVIČ: CHCEM BYŤ
PREZIDENT S ĽUDSKOU TVÁROU
Vyzýva na zmierenie. Obhajuje sociálne opatrenia vlády 
a  nepodpísal by zákon o  zrušení vlakov alebo obedov 
zadarmo. Do prezidentských volieb ide s  podporou strany 
SMER - SD, ale nie je členom strany. S malým tímom a man-
želkou Helenou križuje Slovensko a stále má dobrú náladu. 
Jeho široký úsmev zmizne iba vtedy, keď hovorí: „Každý, 
kto spochybňuje Európsku úniu, ohrozuje našu ekonomiku, 
zamestnanosť aj úspory občanov“. Maroš Šefčovič kandi-
duje na prezidenta Slovenskej republiky.

Maroš Šefčovič oznamuje svoje rozhodnutie vstúpiť do
prezidentských voliebprezidentských volieb

Prezident s ľudskou tvárou
Jeho inšpiráciou je Milan Rastislav Štefánik. V reálnej politike je 
ale sociálny demokrat, ktorý obhajuje sociálne opatrenia vlády. 
„Vlaky zadarmo pre seniorov a študentov aj obedy zadarmo pre 
školákov sú vo vyspelom svete normálne,“ hovorí a  dodáva, že 
ako prezident by nikdy nepodpísal zákony, ktoré by toto rušili. 
„Slovensko je úspešná krajina, a musia to cítiť aj občania. Inak 
sú to iba tabuľky a grafy, ktoré tešia ekonómov, ale nie bežných 
ľudí“, vysvetľuje Šefčovič, ktorý chce byť prezidentom s ľudskou 
tvárou.

Prezidentský tím Šefčovičovcov
Manželka Helena je často po jeho boku aj v kampani. Sú spolu 
už od študentských čias. „Sme silný tím a Helena je pripravená 
v  plnej miere prevziať úlohu prvej dámy Slovenskej republiky,“ 
vyhlásil Maroš Šefčovič.

Kampaň bez konfrontácie
Maroš Šefčovič je diplomatom aj v kampani a hovorí: „Neútočím 
na protikandidátov. Ja sa vymedzujem mojím pozitívnym progra-
mom, to je moja ponuka pre občanov a s ňou sa uchádzam o ich 
dôveru. Osobné útoky nie sú mojím štýlom“.

MAROŠ ŠEFČOVIČ – kandidát č. 11 na prezidenta SR

Objednávateľ: Mladí sociálni demokrati, Gunduličova 12, 811 05 Bratislava, IČO: 30 852 358; Dodávateľ: Redakcia Poprad – noviny občanov, Podtatranská 149/7, 058 01 Poprad, IČO: 00619515
PP-31
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Týždeň s mestskou políciou

Duálne už aj v sektore ekonomika

Mesto Poprad zverejní zoznam dlžníkov
Mesto Poprad opätovne zverej-

ňuje od 20. marca 2019 na svojom 
webovom sídle zoznam daňových 
dlžníkov na daniach a miestnom 
poplatku podľa zákona č. 563/2009 
Z. z. o správe daní (daňový poria-
dok) a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v platnom znení. 
Správca dane zverejní 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 
poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady evidované 
k 31. decembru 2018.

Týka sa to fyzických osôb, u kto-
rých nedoplatok presiahol výš-
ku 160 eur a právnických osôb, 
u ktorých nedoplatok presiahol 
výšku 1 600 eur.

Dlžníci môžu svoje nedoplatky 
uhradiť obvyklým spôsobom - ban-
kovým prevodom, poštovým pou-
kazom alebo priamo do pokladnice 
Mestského úradu 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 uhra-
dili najneskôr do 15. marca 2019 
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 052/7167 231 den-
ne počas úradných hodín.  (msp)

• MINULÝ týždeň v  pondelok 
ráno bolo na linku 159 oznámené, 
že v ambulancii lekára v Matejov-
ciach dochádza k narúšaniu ob-
čianskeho spolunažívania. Podozri-
vého muža hliadka riešila v zmysle 
zákona o priestupkoch.• V  TEN istý deň krátko popo-
ludní preverila hliadka mestskej 
polície oznam ohľadom neznámej 
osoby ležiacej na zemi na ulici Mlá-
deže v blízkosti nákupného centra. 
Mestskí policajti objavili dve osoby 
pod vplyvom alkoholu, ktoré tam 
zaspali. Boli nezranené a miesto 
opustili po svojich.• TAKISTO v pondelok popolud-
ní prevzal pracovník stálej služby 
MsP Poprad od občana nájdený 
zväzok kľúčov spolu s kľúčom od 
motorového vozidla, ktorý našiel 
na Dostojevského ulici. Nájdená 
vec bude uložená v  priestoroch 
MsP Poprad až do doby, kým si ich 
nevyzdvihne ich majiteľ, ktorý musí 
hodnoverným spôsobom preukázať 

vlastnícky vzťah k nájdenej veci.• MINULÝ týždeň v utorok dopo-
ludnia hliadka MsP Poprad objavila 
osobu ležiacu na zemi na Lidickej 
ulici. Príčinou bola nadmerná kon-
zumácia alkoholických nápojov. Po 
poskytnutí predlekárskej pomoci 
bol zabezpečený presun osoby do 
miesta bydliska za pomoci pracov-
níkov MOPS.• V TEN istý deň popoludní zasa-
hovali mestskí policajti na Sucho-
ňovej ulici, kde malo dochádzať k 
vzbudzovaniu verejného pohorše-
nia. Asi 50 metrov od cyklochod-
níka na lúke ležali muž a žena na 
starom koberci prikrytí paplónom. 
Obaja „zaľúbenci“ sa chystali vyko-
nať akt lásky v čom ich povzbudila 
aj konzumácia alkoholu. Z miesta 
boli vykázaní.• TAKISTO v utorok 26. februára 
popoludní bola hliadka privolaná 
do prevádzky potravín na Lidickej 
ulici z dôvodu krádeže tovaru jed-
ným zo zákazníkov. Prekvapením 

bol vek páchateľa. Išlo o maloletú 
osobu, ktorá ukradla cukríky. Mest-
skí policajti podozrivú osobu odo-
vzdali matke.• V STREDU 27. februára podve-
čer zasahovala hliadka MsP na ulici 
Fr. Kráľa. V jednej z prevádzok sa 
osoba pod vplyvom alkoholu vul-
gárne a agresívne správala voči os-
tatným zákazníkom. Mestskí poli-
cajti na mieste zjednali nápravu.• V PIATOK 1. marca napoludnie 
bola hliadka MsP vyslaná na sídlis-
ko Západ k osobe ležiacej na chod-
níku neďaleko nákupného centra. 
Osobe pod vplyvom alkoholu mest-
skí policajti pomohli vstať a po po-
skytnutí predlekárskej pomoci, bola 
odprevadená do miesta bydliska.• V  NEDEľU 3. marca krátko 
predpoludním hliadka MsP Poprad 
zistila čiernu skládku pri stanoviš-
ti kontajnerov na Uherovej ulici. 
Objasňovaním sa podarilo zistiť aj 
pôvodcu tejto skládky. Vec je v rie-
šení MsP Poprad.   (msp)

Minulý týždeň v  utorok 
sa v  priestoroch Obchod-
nej akadémie v  Poprade 
konalo pracovné a  diskus-
né stretnutie na tému Duál 
v  sektore ekonomika, kto-
ré iniciovala Republiková 
únia zamestnávateľov a  jej 
členovia v  spolupráci so 
Štátnym inštitútom odbor-
ného vzdelávania.

Spoločne s  pozvanými za-
mestnávateľmi sa účastníci 
rozprávali o  možnostiach 
duálneho vzdelávania, ktoré 
po novom preniká aj do štu-
dijných a učebných odborov 
pre sektor ekonomika, finan-
cie a  administratíva. „Naším 

hlavným zámerom je rozvinúť 
duálne vzdelávanie aj v odbo-
roch, ktoré neboli doteraz tra-
dičné. Obchodné akadémie sa 
s tým doteraz nestretli. Novela 
zákona o duálnom vzdeláva-
ní bola prijatá až v septembri 
2018 a preto sme potrebovali 
základné informácie dostať 
na pôdu školy, kde sa môže 
rozvinúť spolupráca s  poten-
ciálnymi zamestnávateľmi,“ 
uviedla Drahomíra Štepa-
nayová z  Republikovej únie 
zamestnávateľov. „Žiaci 
môžu získať už počas štúdia 
zmluvu o  budúcej pracovnej 
zmluve a  teda zamestnať sa 
u  zamestnávateľa, ktorého 

si vyberú. Získajú aj rôzne 
benefity v  rámci hmotného 
a  finančného zabezpečenia. 
Zamestnávatelia naopak 
získajú pre seba budúceho 
zamestnanca a  majú z  toho 
finančné výhody v  podobe 
daňových benefitov. V ob-
chodnej akadémii boli do-
teraz iba dva týždne praxe 
v  treťom a  štvrtom ročníku, 
čo je málo. Novým návrhom 
je, aby sa pomer praktického 
vyučovania zvýšil až na tri-
dsať percent z  celého objemu 
štúdia a to jeden deň v týždni 
počas prvého a  druhého roč-
níka a dva dni v týždni počas 
tretieho a  štvrtého ročníka,“ 

vysvetľovala Andrea Ondo-
vá z Duál Point Prešov, ktorá 
má na starosti duálne vzdelá-
vanie v Prešovskom regióne. 
„Naši študenti sa uplatňujú 
na trhu práce v odboroch eko-
nomických činností a  chodia 
aj na odbornú prax. Tá však 
nie je dostatočná a  preto je 

to pre nich výhoda. Verím, 
že sa nám podarí spoločnými 
silami vytvoriť taký vzdelá-
vací program, ktorý by skĺbil 
teoretickú časť s  praktickou. 
Je to veľká neznáma pre nás, 
žiakov, ale aj rodičov,“ dodala 
riaditeľka OA v Poprade Ive-
ta Račeková.  (mav)

Minulý týždeň vo štvrtok letela po-
sádka Vrtuľníkovej záchrannej zdra-
votnej služby v Poprade k spadnutej 
lavíne vo Veľkom Mlynárovom žľabe 
v Bielovodskej doline, kde sa mali 
pohybovať dvaja horolezci.

K záchranárom sa pridal aj psovod 
HZS s lavínovým psom. Obaja boli 
spolu s lekárom vysadení priamo k 
jednému z horolezcov, ktorý bol čias-
točne zasypaný. Žiaľ, strmým pádom 
utrpel zranenia, ktoré boli nezlučiteľ-
né so životom a lekár mohol konšta-
tovať už len úmrtie. Druhý horolezec 
nebol zasypaný, nachádzal sa však 
v náročnom exponovanom teréne. 
Keďže bol bez zranení, dokázal dole 
žľabom zliezť samostatne k skupi-
ne záchranárov, s ktorými pokračo-
val až do Lysej Poľany.  (zuh)

V  nedeľu 3. marca popoludní za-
sahovala hliadka mestskej polície 
v mestskej časti Kvetnica, kde sa v 
oplotení areálu strelnice zasekla 
mladá srna (na foto). Hliadku pri-
volal občan, ktorý začul zavýjanie 
bezmocného zvieraťa. Mestským 
policajtom sa podarilo uviaznutú 
srnu vyslobodiť spomedzi kovových 
tyčí oplotenia. Vyslobodená srnka 
nemala okrem odretej kože váž-
nejšie zranenia a po záchrane od-
behla do svojho útočiska v blízkom 
lese. FOTO - archív MsP Poprad

Zahynul pod lavínou



Strana 6 6. 3. 2019

Všade v zahraničí sú
šikovní mladí Slováci

Najlepší recitátori postúpili do okresného kola

Študenti najprv z Gymnázia na 
Kukučínovej ulici, potom zo Spoje-
nej školy na Ul. D. Tatarku besedo-
vali minulú stredu s bývalým pre-
miérom SR (v rokoch 1998-2006) a 
politikom Mikulášom Dzurindom. 
V súčasnosti pôsobí v európskych 
štruktúrach ako prezident Think 
tank Wilfrieda Martensa - Inštitúte 
konzervatívnej frakcie Európske-
ho parlamentu v Bruseli. Poprad 
nebol jedinou zastávkou jeho série 
stretnutí s mladými ľuďmi na Slo-
vensku. Všade ich zaujímali odpo-
vede na podobné otázky a témy. 

Pätnásťročné členstvo Slovenska v 
Európskej únii prinieslo pre našu kra-
jinu veľa zmien. Pre mladých zvlášť 
otvorilo veľké možnosti štúdia, cesto-
vania a práce. M. Dzurinda k výhodám 
a nevýhodám nášho členstva v EÚ pre 
mládež povedal: „Pre mladých ľudí to 
znamená viac sa namáhať, hlavne mať 
dobré školy, mať niečo, s čím sa doká-
žeme presadiť na trhu práce, vedieť sa 
dohovoriť v cudzom jazyku... Ani v zá-
padnom svete holuby nepadajú zadar-

mo do huby. Dnes majú mladí ľudia 
také možnosti, aké sme nikdy nemali. 
Nemusia sa báť snívať, že pôjdu štu-
dovať na Cambrigde či Oxford. Prešiel 
som veľa sveta, celú Európu a stretával 
som veľa šikovných mladých Slovákov, 
ktorí dokázali využiť príležitosti. EÚ 
poskytla slovenskej mládeži obrovské 
možnosti - vzdelávať sa v zahraničí, na-
sávať život ľudí v iných krajinách EÚ, a 
to je veľká hodnota, ktorú treba rozví-
jať a udržať.“ V Poprade sa študenti z 
dvoch popradských škôl - Gymnázia 
na Kukučínovej ulici a Spojenej ško-
ly - Gymnázia na Ul. Dominika Ta-
tarku pýtali na brexit, uplatnenie na 
trhu práce, imigračné procesy, ale aj 
na spoločnú európsku armádu, práva 
LGBT komunity, či v Európe nehrozí 
vojna...   

Významnou témou boli eurovoľby, 
ktoré budú koncom mája. Je dôležité, 
aby aj Slováci šli voliť. Pred piatimi 
rokmi bolo práve Slovensko na po-
slednom mieste v účasti na eurovoľ-
bách. Dosahovala len 13 perc. „Pritom 
na referende o vstupe SR do EÚ sa zú-

častnilo 92 perc. Slovákov. Kladiem si 
otázku, prečo tak málo ľudí chodí voliť 
svojich poslancov do europarlamentu. 
Asi sa nám na Slovensku zdá, že vstu-
pom do EÚ sme všetko vybavili a tiež 
sa často objavuje názor, že sme malá 
krajina a v európskych štruktúrach ne-
máme také postavenie ako veľkí hráči, 
čo nie je tak“ podotkol M. Dzurinda. 
Dnes však mladí ľudia citlivo vnímajú 
situáciu na Slovensku i v EÚ a snahy 
o slušnú spoločnosť ich motivujú k 
tomu, aby nezostali bokom. M. Dzu-
rinda preto prejavil nádej, že tentoraz 
bude v eurovoľbách vyššia účasť. 

Miriam Lexman, riaditeľka Európ-
skej kancelárie Medzinárodného re-

publikánskeho inštitútu IRI pridala: 
„Existuje analýza, kto najviac z eu-
rópskych občanov profituje z členstva 
v EÚ. Sú to dve skupiny. Jednou sú 
hlavne mladí ľudia, ktorí sú flexibilní 
v cestovaní, ľahšie sa presťahujú do inej 
krajiny, aby si tam privyrobili, vzdelá-
vali sa, alebo aj z dôvodu manželstva. 
Druhou skupinou sú podnikatelia. Na 
jednej strane mladí ľudia z členstva v 
EÚ profitujú, ale na druhej strane sa 
nezúčastňujú eurovolieb. Účasť mla-
dých Slovákov pred 5 rokmi bola len 
6 perc. Preto je dôležité, aby sme sa 
venovali práve tejto skupine a dali 
jej dostatok informácií o fungova-
ní a prednostiach EÚ.“  (mar)

Minulý týždeň v  stredu 
a vo štvrtok sa v priestoroch 
Podtatranskej knižnice v Po-
prade konali obvodné kolá 
súťaže v  prednese poézie 
a  prózy Hviezdoslavov Ku-
bín, ktorého organizátorom 
je Podtatranské osvetové 
stredisko (POS) v Poprade.

Podtatranské osvetové stre-
disko zorganizovalo v  spolu-
práci so Školským úradom 
Poprad, Školským úradom 
Veľký Slavkov a  Podtatran-
skou knižnicou už 65. ročník 
recitačnej súťaže Hviezdosla-
vov Kubín. Do obvodných kôl 
sa prihlásilo spolu 137 detí. „V 
rámci obvodných kôl porota 
navrhuje najlepších na postup 
do okresného kola bez udelenia 
ocenení a  to maximálne pia-
tich v každej kategórii. Okresné 
kolo sa uskutoční 20. marca 
opäť v  Podtatranskej knižnici 
a k prvým trom kategóriám sa 
pridá už aj 4. a  5. kategória, 
ktorú tvoria študenti stredných 
škôl. Tí najlepší postúpia do 
krajského kola, ktoré sa bude 
konať v budove Divadla J. Zá-
borského v  Prešove začiatkom 
mája,“ uviedla zástupkyňa ria-
diteľa POS Danka Rožárová.

V stredu sa v Podtatranskej 
knižnici stretlo 90 recitátorov 
zo škôl v pôsobnosti Školské-

ho úradu Poprad. S  poéziou 
vystúpilo 44 detí. Z  prvej 
kategórie postúpili do okres-
ného kola Laura Franková 
zo ZŠ Komenského Poprad, 
Paulína Krupková zo ZŠ Do-
stojevského Poprad, Matej 
Evans zo ZŠ Vyšné Hágy, 
Martin Neupauer zo SŠ Let-
ná Poprad a Nikola Hozzová 
zo ZŠ Jarná Poprad. V II. kat. 
si postup vybojovali: Esther 
Evansová (ZŠ D. Smokovec), 
Liana Guziarová (SŠ Letná 
PP), Ján Hradiský (ZŠ Tajov-
ského PP), Mia Novická (ZŠ 
Komenského PP) a  Daniela 
Chocholová (Súkr. Gymná-
zium Rovná PP). V  III. kat. 
sa z  postupu tešili: Mathias 
Mayer (SŠ Letná PP), Nina 
Hončárová (Gymn. Kukučí-
nova PP), Ema Kubovová (ZŠ 
Sp. Sobota), Eva Žáková (ZŠ 
Francisciho PP) a  Veronika 

Mária Faixová (SŠ Mierová 
Svit). S prózou sa predstavilo 
46 detí. Do okresného kola 
z  I. kat. postúpili: Barbara 
Dzadíková (ZŠ Komenské-
ho PP), Hana Župníková (SŠ 
Letná PP), Karolína Eva Čap-
ková (ZŠ Sp. Sobota) a Katarí-
na Meltzerová (ZŠ vo Veľkej). 
II. kat.: Roman Thor Vítek (SŠ 
Letná PP), Daniel Nedoroščík 
(ZŠ s. J. Pavla II.), Barbara 
Glatzová (8. roč. gymn. D. Ta-
tarku PP) a Andrea Kubáňová 
(Gymn. Kukučínova PP). III. 
kat. Terézia Hrebeňárová (8. 
roč. gymn. D. Tatarku PP), 
Jasmine Cehulová (ZŠ Fran-
cisciho PP), Zuzana Findrová 
(Gymn. Kukučínová PP) a 
Michal Murár (SŠ Letná PP).

Vo štvrtok súťažilo v Podtat-
ranskej knižnici aj 47 žiakov 
škôl v  pôsobnosti Školského 
úradu V. Slavkov.  (mav)

Na zasadaní Mestského za-
stupiteľstva v Poprade minulý 
štvrtok poslanci schválili dve 
dotácie v programe Kultúra, 
pre ktorý bola MsZ schválená 
celková suma 100 000 eur na 
dotácie na záujmovú umelec-
kú činnosť a kultúrne aktivity 
na rok 2019. 

Vladimír Benko „Comme-
dia“ Poprad dostane 10 tisíc 
eur. Divadelný súbor Com-
media  vlani oslávil 50. výro-
čie svojho založenia a počas 
svojej existencie uviedol viac 
ako 55 premiér. Svojimi kva-
litnými umeleckými výsled-
kami reprezentuje mesto Po-
prad, šíri jeho dobré meno a 
dostáva ho do povedomia ďa-

leko za hranicami Slovenska.
Rovnakú dotáciu - 10 tisíc 

eur dostane i Rímskokato-
lícka cirkev, farnosť Poprad 
- Spišská Sobota. Ako vlast-
ník národnej kultúrnej pa-
miatky - oltára sv. Juraja v 
rovnomennom kostole v Sp. 
Sobote, diela Majstra Pavla 
z Levoče, zistila výskyt ak-
tívneho červotoča na tomto 
hlavnom oltári. Zámerom 
projektu je pokračovať v za-
čatej realizácii komplexných 
reštaurátorských prác na 
tomto krídlovom retabulo-
vom oltári sv. Juraja. Tento je 
zaevidovaný i v Ústrednom 
zozname pamiatkového fon-
du.   (ppm)

Dotácie na kultúru

Popradskú Arénu minulú nedeľu večer rozospievali Cigánski 
Diabli a skupina Desmod. Bravúrne hudobné umenie nene-
chalo Popradčanov chladných a vytlieskali si aj prídavok. Spo-
jenie kapiel prinieslo nečakaný výsledok v netradičnom ume-
leckom zážitku.   FOTO - Katarína Plavčanová
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„Priebeh skutočnej lásky nikdy nie je hladký.“ William Shakespeare
POVeDALI SLÁVnI

V knižnici je v marci vždy rušnoSPOLOčenSkÁ krOnIkA

V piatok 1. marca 2019
vo Veľkej s

Petrom Frnkom,
65-ročným

nAVŽDY Sme SA rOZLÚčILI

HOrOSkOP OD StreDY DO StreDY
Množstvo 
práce vás 

vyprovokuje k tomu, aby ste 
nadriadeným povedali niečo 
od pľúc.

Nedajte sa 
zlákať neja-

kou výhodnou ponukou. Ukáže 
sa ako veľmi problémová.

Niečo vás 
nahnevá a 

urobíte rázne kroky, aby sa to 
viackrát neopakovalo.

Budete mať 
veľa povin-

ností, čo vás nahnevá. Konečne 
by ste chceli mať čas aj pre seba 
a svoju rodinu.

Niečo sa 
vám podarí 

a budete sa kvôli tomu vznášať 
v oblakoch. Čakajte aj finančné 
prilepšenie.

Dajte si od 
n i e k o h o 

poradiť. Bude to cenná a pre vás 
mimoriadne prospešná rada.

Z každej 
strany sa 

vám budú vynárať ponuky práce 
a s tým príde aj množstvo peňazí.

P o k o j n ý 
týždeň vám 

umožní nazbierať novú energiu. 
Budete nabití radosťou a opti-
mizmom.

Vrchovatou 
mierou sa 

vám splnia vaše zámery. Niekto 
ocení vašu prácu a nápady.

Iba spolu-
prácou do-

siahnete úspešné výsledky. Ak 
pôjdete na vlastnú päsť, nebude 
to taký prínos.

Budete mať 
starosti s 

mladšími rodinnými príslušník-
mi. Vy si riešenie nejakej situácie 
predstavujete inak, než oni.

Veľmi prí-
jemný týždeň nenaruší žiaden 
problém. Ľudia vo vašom okolí 
vám budú vychádzať v ústrety.

V stredu 6. marca - Adus, vo štvrtok 7. mar-
ca - Lekáreň Nemocnice Poprad, v pia-
tok 8. marca - Aduscentrum, v sobotu 
9. marca - Adus, v nedeľu 10. marca 
- Dr. Max - námestie, v pondelok 11. 
marca - Včela a v utorok 12. marca - Adus. 
Adus: Mnoheľova ul. 2, Lekáreň Nemocnice 

Poprad: Banícka 28, Aduscentrum: Nám. sv. 
Egídia 22, Dr. Max - námestie: Nám. 
sv. Egídia, Včela: Tatranské nám. 1. 
Lekárne s  pohotovostnou službou 
sú otvorené od pondelka do piatka 

od 16. hod. do 22.30 hod., počas sobôt, 
nedieľ a sviatkov od 7. hod. do 22.30 hod.

POHOtOVOSť V LekÁrňAcH

Dnes 6. marca má meniny - Radoslav, Radoslava, vo štvrtok 
7. marca - Tomáš, v piatok 8. marca - Alan, Alana, v sobotu 9. 
marca - Františka, v nedeľu 10. marca - Branislav, Bronislav, 
Bruno, v pondelok 11. marca - Angela, Angelika a v utorok 12. 
marca - Gregor.

BLAHOŽeLÁme k menInÁm

V stredu 6. marca 2019
o 15. hod. v Hôrke s

Vo štvrtok 7. marca 2019
o 14. hod. vo Veľkej s

V piatok 8. marca 2019
o 13. hod. v Novom Smokovci s

V piatok 8. marca 2019
o 14.30 hod. vo Veľkej s

Petrom Krupinským,
55-ročným

Adriánom janíčkom,
46-ročným

ľudmilou Kontríkovou,
82-ročnou

jánom Rothom,
79-ročným

nAVŽDY SA rOZLÚčIme

Program kina cInemAX Poprad
Od 7. marca do 13. marca

Marec je mesiacom knihy 
a  každoročne na to reaguje 
aj Podtatranská knižnica 
v  Poprade množstvom vý-
znamných podujatí.

Ako každý rok, aj tentokrát 
odštartovali v  Podtatranskej 
knižnici Marec - mesiac kni-
hy celoslovenským podujatím 
pod názvom Týždeň sloven-
ských knižníc. Ten sa začal 
v pondelok a potrvá do nede-
le 10. marca. „V tomto roku je 
to už 20. jubilejný ročník. Pri-
pravili sme niekoľko stretnutí 
s  významnými osobnosťami 
- spisovateľmi. V  stredu je to 
napríklad stretnutie s  Erikou 
Jarkovskou alebo recitačná 
súťaž Vansovej Lomnička pod 
hlavičkou okresnej organizá-
cie Únie žien Slovenska. Kaž-
doročne nechýba ani slávnost-
ný zápis prvákov do knižnice. 
Vo štvrtok k nám zavíta naj-
staršia slovenská kamionistka 
Jarmila Zacher Pajpachová 
a v piatok budeme pokračovať 
v  tradícii oceňovania najlep-
ších čitateľov Podtatranskej 
knižnice,“ uviedla nová riadi-
teľka Podtatranskej knižnice 
v  Poprade Monika Naštická 
(na foto). Včera sa v priesto-
roch knižnice konala aj pre-
zentácia knihy poľskej autor-
ky a  sociologičky Ludwiky 

Włodek, ktorá napísala knihu 
o  Spiši. „V  rámci spolupráci 
s  poľským inštitútom v  Bra-
tislave ju chcela prezentovať 
v  oblasti Spiša. Stretnutia sa 
zúčastnil Peter Káša z Prešov-
skej univerzity v Prešove a dis-
kusiu moderoval Piotr Drob-
niak z  Veľvyslanectva Poľskej 
republiky v Bratislave,“ spres-
nila M. Naštická. Týždeň slo-
venských knižníc spestrujú 
dve výstavy na sídlisku Západ 
a  v  Spišskej Sobote. Zároveň 
je vo všetkých pobočkách 
tradíciou odpúšťanie poplat-
kov za upomienky z omeška-
nia, či bezplatné členské pre 
nových čitateľov. Marec však 
v  Podtatranskej knižnici po-
núka omnoho viac. „V tomto 
mesiaci bude veľa zážitkových 
čítaní, malých divadiel, kvízov, 
literárnych pásiem a podobne. 
Nebudú chýbať ani ďalšie vý-
znamné stretnutia. Účasť nám 
prisľúbil Braňo Jobus, ktorý 
je nielen spevákom a  hudob-
níkom, ale aj spisovateľom. 
Má čo povedať detskému či-
tateľovi, ktorého baví najmä 
obľúbená kniha o  Muflónovi 
Ancijášovi. Privítame aj spi-
sovateľa Júliusa Belana, ktorý 
zasa dokáže osloviť chlapčen-
ského čitateľa, nakoľko píše 
knihy o  futbalistovi Carloso-

vi. Pre školských knihovníkov 
máme po dvoch rokoch opäť 
seminár pripravený na 28. 
marca. Bude sa však hovoriť 
aj o  knižnično-informačných 
programoch, ktoré by pomohli 
automatizovať poskytované 
služby v obecných knižniciach. 
Toto podujatie sa bude konať 
v spolupráci so Slovenskou pe-
dagogickou knižnicou v  Bra-
tislave. Určite sa zapojíme aj 
v  tomto roku do Dňa ľudovej 
rozprávky a vyvrcholením 
tohto mesiaca bude pre deti 
obľúbená Noc s Andersenom,“ 
dodala Monika Naštická.

Podrobný rozpis podu-
jatí na celý mesiac zverej-
ňuje knižnica na svojom 
webe či sociálnych sieťach 
a  program knižnice aktua-
lizuje každý týždeň aj naša 
redakcia na stránkach no-
vín Poprad.  (mav)

Ako si vycvičiť draka 3 2D: 
o 13. hod. (hrá sa len cez ví-
kend), a  o  15.30 hod., Cap-
tain Marvel 3D: o  18. hod., 
Captain Marvel 2D: o 20.50 
hod., Psie veličenstvo 2D: 
o  13.40 hod. (hrá sa len cez 
víkend), o  15.40 hod., Lego 
príbeh 2 2D: o  15.20 hod. 
(hrá sa len 12.3.) a  o  15.50 
hod. (nehrá sa 12.3.), Všetko 
najhoršie 2: o 18.10 hod. (ne-
hrá sa 12.3.), Green Book: 
o 20.20 hod., ARTMAX FIL-
MY - Zjavenie: o 17.40 hod. 

(hrá sa len 12.3.), DETSKÉ 
KINO - Spider-Man: Para-
lelné svety 2D: o 13.10 hod. 
(hrá sa len cez víkend), Trh-
lina: o  17.50 hod. (nehrá sa 
8.3. a  13.3.), Čo sme komu 
zase urobili: o  17.50 hod. 
(hrá sa len 13.3.), o  20.10 
hod. (nehrá sa 8.3. a  13.3.) 
a  o  20.30 hod. (hrá sa len 
8.3.), Deň žien: o  18. hod. 
(hrá sa len 8.3.), ARTMAX 
FILMY - Kandidát: o  20. 
hod. (hrá sa len 13.3.). Viac 
na www.cine-max.sk.  (ppp)

23. februára 2019 - Ingrid Kmettyová a José Manuel Sciancale-
pore, Júlia Medzihradská a Stanislav Tomajka, Kamila Kovalčí-
ková a Mikuláš Kuňak.

mAnŽeLStVO uZAVreLI

10. marec - DAD Prešov - Ťapákovci - satira z dedinského pro-
stredia.

17. marec - Nové divadlo Nitra - Slovensko v obrazoch - Švant-
ner na javisku moderne.

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

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

DIVADELNÉ FAŠIANGY 2019
Poprad  - Spišská Sobota

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

zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť
v katastrálnom území Spišská Sobota, pozemok časť parc. č. 
KN-C 1799/1, o výmere 27 m2 za účelom vybudovania a užíva-
nia parkovacích miest.
Výška nájmu za pozemok je minimálne 1,66 €/m2/rok za pozem-
ky za účelom budovania prístupových komunikácií, parkovísk, 
chodníkov, zelených plôch a pod., ktoré slúžia alebo budú slúžiť 
na účely podnikania, alebo s ním súvisia, t. j. 44,82 €/rok za celý 
predmet nájmu.
(Minimálna výška nájmu je určená v súlade so Zásadami prenáj-
mu pozemkov vo vlastníctve Mesta Poprad, schválenými Uzne-
sením MsZ č. 117/2012, zo dňa 6.6.2012.)
Bližšie informácie o  nehnuteľnostiach ako aj situačný nákres 
v  katastrálnej mape sú uverejnené na stránke www.poprad.sk, 
alebo ich poskytne MsÚ Poprad, oddelenie správy bytov, neby-
tových priestorov a majetku mesta, 3. poschodie, číslo dverí 313, 
tel. č. 052/716 72 81, e-mail: ivana.jurisova@msupoprad.sk.
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 8. marca 2019 
o 12. hod.     PP-29

MESTO  POPRAD
v zmysle § 9a ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady

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

7. marca v 2D a 8. marca
v 3D o 19. hod.
CAPTAIN MARVEL
USA, akčný / dobrodružný / sci-
-fi, 132 min., titulky, MP12
Marvel predstavuje ďalšieho su-
perhrdinu. Stratená minulosť je 
klúč. Vojna je len začiatok. Prí-
beh pred Avengers.
Vstupné 2D: 5 €, Vstupné 
zľavnené (deti, študenti, se-
niori, ŤZP) 2D: 4 €, Vstup-
né 3D: 6 € + 0,80 € okuliare, 
Vstupné zľavnené (deti, štu-
denti, seniori, ŤZP) 3D: 5 € + 
0,80 € okuliare 

9. a 10. marca o 16.30 hod.
PSIE VELIČENSTVO 
BE, animovaný / rodinný, 85 

min., dabing, MP7                    
Rex je najobľúbenejším psom v 
britskom kráľovskom paláci. Jed-
ného dňa sa však stratí jeho psia 
láska. Rozhodne sa preto, že ju 
nájde a privedie naspäť.
Vstupné: 5 €, Vstupné zľavnené 
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €   

9. a 10. marca o 19. hod.
GREEN BOOK
USA, komédia / dráma, 130 
min., titulky, MP12
Tony (Mortensen) je vyhadzo-
vač, ktorý príjme prácu šoféra 
pre Dr. Shirleyho, vzdelaného 
pianistu afroamerického pôvo-
du. Film inšpirovaný pomermi v 
60.-tych rokoch v Amerike, no-
minovaný na 5 Oscarov.
Vstupné: 5 €, Vstupné zľavnené 
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €

Kino tAtrAn 11. až 14. marca
CRÉME DE LA CRÉME
- PREHLIADKA
FRANCÚZSKEHO FILMU
11. marca o 19. hod. - BOjOV-
NÍČKY SLNKA  dráma / 
vojnový, 115 min., ČT, MP15 
12. marca o  19. hod. - jE MI 
FAjN, s.r.o. komédia / dráma, 
103 min., ČT, MP12
13. marca o 19. hod. - KNIHA 
OBRAZOV dokumentárny /
dráma, 90 min., ČT, MP15
14. marca o 17. hod. - DILILI 
V PARÍŽI animovaný/rodinný, 
95 min.,  SD, MP
14. marca o 19. hod. - VERNÍ 
NEVERNÍ dráma / komédia / 
romantický, 75 min., ČT, MP15
Vstupné: 5 € / film, Vstupné FK, 
ŤZP: 3 € / film

Už po 27-krát sa v obci 
Šuňava uskutoční podtat-
ranský postupový festival 
amatérskeho divadla Diva-
delná Šuňava. Bude sa konať 
8. a 9. marca v tamojšom 
kultúrnom dome. Vstup je 
voľný. Okrem iných budú 
účinkovať aj dva popradské 
divadelné súbory.

Podujatie otvoria v piatok 
8. marca o 10. hod. Vzápätí 
sa začne prehliadka, v ktorej 
sa na úvod predstaví DS Trma 
vrma zo ZUŠ Spojenej školy 
Letná z Popradu s miniatúrou 
O pirátoch, trolovi a poklade, 
o 10.45 hod. bude účinkovať 
DS Šťastlivec zo ZUŠ Poprad 
s hrou Ham-ham, o 11.05 
hod. DS Tote tam zo ZUŠ A. 
Cígera z Kežmarku s hrou 
Papučový futbal, o 11.25 hod. 
opäť vystúpi DS Trma vrma 
s miniatúrou Zásah, o 11.37 

hod. DS „L“ zo ZUŠ Levoča 
uvedie miniatúru Až za mreže 
a o 11.54 DS Tote tam zahrá 
miniatúru Nebojsa.

Popoludní o 13.30 hod. za-
hrá DS Trma vrma miniatúru 
Dva-tri, dva-dva-tri a o 14.20 
hod. uvedie spolu s Tote tam 
hru Som.  Od 14.50 do 19. hod. 
budú prebiehať tvorivé dielne 
Divadelné divadlenie 2019.

V sobotu 9. marca o 16. hod. 
sa predstaví dramatický krú-
žok zo ZŠ s MŠ Šuňava s hrou 
Snehulienka, o 16.35 DS Ško-
láčik, takisto zo ZŠ s MŠ Šu-
ňava, s hrou Ako išlo vajce na 
vandrovku. O 17. hod. budú 
opäť pripravené tvorivé diel-
ne. O 18. hod. bude účinkovať 
DOS Paľa Bielika - DZ Tatra-
tália z Tatranskej Lomnice 
Dva tucty červených ruží. O 
19. hod. sa uskutoční vyhod-
notenie prehliadky.  (ppp)

Priaznivci divadelnej múzy
sa zídu v Šuňave

Súčasťou plesovej 
sezóny v  Poprade 
býva už tradične ples 
bilingválnej sekcie 
Gymnázia na Ulici 
Dominika Tatarku. 
V  posledný februá-
rový večer - teda 28. 
februára - napísal už 
svoju dvadsiatu tretiu 
kapitolu. Organizá-
tormi plesu boli štu-
denti štvrtého ročníka 
pod gesciou svojich 
triednych učiteliek. 
Témou tohtoročné-
ho plesu bol karneval 
v  Benátkach, a  pre-
to na tvári nejedného za-
bávajúceho sa bola maska. 

Súčasťou zábavy bolo aj kla-
sické predtancovanie Dávida 
Pikoru s partnerkou, ktorých 
sprevádzalo trio Róbert Hruš-
ka, Samuel Chlepko a Daniel 
Šimko, pantomimická scén-
ka, spevácke vystúpenie, spo-
ločný tanec organizátorov zo 
4. E triedy nechýbala tombo-

la, ktorá bola tento rok vďaka 
sponzorom mimoriadne bo-
hatá. Bilingvalisti si tradične 
volia kráľa a  kráľovnú plesu. 
Stali sa nimi Samuel Chlepko 
a Lucia Jurkovičová (na foto).

Žiaci a  ich slovenskí i ne-
meckí učitelia sa spoločne 
zabávali do polnoci a už teraz 
sa tešia na 24. ročník plesu 
bilingválnej sekcie.  (zsu)

Na záver plesovej sezóny
sa zabávali aj bilingvalisti

• Predám lacno zachovalý 
biely písací stôl vhodný do štu-
dentskej alebo detskej izby. Inf.: 
č. t. 0911 305 424.     1/19-PP
• Predám kvalitný leštený 
Tatranský smrekový obklad 
- 3 €, perodrážku, zrubový 
profil - pologuľatý, hranoly 
a dlážkovicu na podlahy. Inf.: 
č. t. 0908 234 866, www.dre-
vozrubyobklady.sk  2/19-P
• Predám záhradu na 
Dubine 400 m2, elektrina, 
studňa, odpad urobené. 
Cena dohodou. Inf. č. t.: 
0909 174 873.  3-19-P

• Výkup parožia. Inf. č. t. 
0904 834 937.  3/19-R
• Hľadám distribútorov re-
klamných materiálov v  Po-
prade. Inf.: č. t. 0911 623 572, 
poprad@redpost.sk   11/19-R   
• Prenajmeme kancelár-
ske priestory v  Poprade, 
Teplická 34, bývalá AB Sta-
vomontáže. Inf.: č. t. 0905 
563  836, e-mail: pabamke@
gmail.com                12/19-R

InZercIA

• VO ŠTVRTOK 7. marca od 
14. do 16. hod. bude prebiehať 
pravidelná bezplatná mediač-
ná poradňa v priestoroch Me-
diačného centra na Okružnej 
ulici 761/25 v  Poprade. Na-
hlásiť sa môžete na tel. čís-
le: 0908 630  615.   13/19-R

REDAKcIA  NEzODPOVEDá  zA  ObSAh  INzERcIE.
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Rodičia urobili pri mojej vý-
chove jednu zlú a jednu dobrú 
vec. Zlou vecou je, že ma prísne vychová-
vali, aby som hovoril stále pravdu a hlasno 
kričal, keď vidím neprávo. Táto vlastnosť 
mi narobila veľa silných nepriateľov. Tou 
dobrou vecou bolo v podstate to isté, lebo 
pravdovravnosť a boj za spravodlivosť ma 
ženú každý deň dopredu.

 Posledných 15 rokov tvrdo kritizujem 
rozkrádanie, tunelovanie štátu, zlé poli-
tické rozhodnutia a prešľapy v  súdnic-
tve, za čo som trestaný mediálnym 
lynčom mojej osoby, v rámci ktoré-
ho ma rôznymi vymyslenými kauza-
mi chcú politici a oligarchovia zdis-
kreditovať. Aj keď tieto útoky moja 
rodina znáša veľmi ťažko, mňa stále 
utvrdzujú v tom, že robím správnu 
vec.

Pre mnohých politikov som ne-
pohodlnou osobou. Nevlastním 
médiá ako niektorí slovenskí oligar-
chovia, a preto brániť sa vymysleným 
útokom na moju adresu je často ne-
možné. Vždy som sa bránil súdnou 
cestou. Za posledných 15 rokov som 
bol účastníkom viac ako 10 súdnych 
sporov. Napadol som napríklad i vy-
jadrenie Lipšica, ktorý tvrdil, že má 
prepis nahrávky medzi mnou a Sa-
dikim. Zažaloval som generálnu pro-

kuratúru a na súde žiadal o zverejnenie 
telefonátu. Samozrejme, žiadnu nahrávku 
nemajú, lebo takýto telefonický rozhovor 
sa nikdy neuskutočnil a súd som vyhral. 
Podobných súdov vrátane disciplinárnych 
bolo viacero. Zakaždým som vyhral, lebo 
bojujem za pravdu a spravodlivosť a moje 
hodnotové nastavenie je také, že sa mi prie-
čia nezákonné veci, a preto ich jednoducho 
nerobím.

 Bohužiaľ, občania nesledujú 
rozhodnutia súdov tak, ako sle-

dujú oligarchami vlastnené média, ktoré 
o mne z pochopiteľných dôvodov hovoria 
len a len lži.

  Drahí občania, nežiadam týmto tex-
tom o podporu, ale prosím, aby ste sa za-
mysleli, či je možné vyhrať všetky súd-
ne spory, ak by nebola pravda na mojej 
strane. Tiež, prosím, zvážte, či chcete mať 
za prezidenta právničku, ktorá bojovala 
10 rokov za akúsi skládku v Pezinku, po-

litikov, ktorí napáchali veľa škôd v 
našej vlasti, alebo človeka, ktorý celý 
život bojuje iba za spravodlivosť, bol 
predsedom Najvyššieho súdu SR, 
ministrom spravodlivosti a nebojí 
sa oligarchov. 
Sľubujem, že 
budem vždy 
hovoriť len 
pravdu, odkrý-
vať korupciu 
a bojovať za 
vás všetkých.

       JUDr. Štefan Harabin
občiansky kandidát 
   na prezidenta SR

Objednávateľ: Agentúra 858, Zeleninová 494, Bratislava, IČO: 36066338   Dodávateľ: Redakcia Poprad - noviny občanov, Podtatranská 149/7, Poprad, IČO: 00619515.

hARAbIN: Otvorme oči.

Prezident Slovenskej repub-
liky nie je iba reprezentatív-
na funkcia, hoci sa to doteraz 
mohlo tak javiť. Podľa Ústavy 
SR má slovenský prezident 
mnohé právomoci a kompe-
tencie, ktoré nie sú v plnej mie-
re využívané. 

Hlava štátu má byť garantom 
národno-štátnych záujmov Slo-
venska a  zároveň musí presa-
dzovať spravodlivosť a dôstojný 
život pre každého občana Slo-
venska. 

Moje priority stoja na troch 
základných pilieroch:
1. Slovensko - naša vlasť.

2. Rodina a pestovanie tradič-
ných a kresťanských hodnôt.

3. Právny štát a kontrola jeho 
udržiavania. 

Môj program 
Štát, právo a politický systém.
• Mojím prvoradým cieľom 
je obnova právneho štátu a 
sfunkčnenie mechanizmov zá-
konodarnej, výkonnej a súdnej 
moci.
• Zasadím sa o predloženie 
nového volebného zákona; po-
litici, ktorí riadia štát, by mali 
vyjsť z celonárodného snemu 
prirodzených komunálnych a 
regionálnych autorít. Budem 
vyžadovať eliminovanie per-
manentnej recyklácie politic-
kých strán. 
• Presadím funkčné referen-
dum, ktoré bude základným 
nástrojom demokracie. V ňom 
budú občania rozhodovať o 
tých najzávažnejších otázkach 
súčasnosti: neutralita štátu, 
vzťah k EÚ, sankcie voči Rus-

ku a pod.
• Namiesto neudržateľného 
systému politických strán s oli-
garchiou v pozadí budem pre-
sadzovať možnosť uchádzať sa 
o vrcholové miesta v štátnom 
aparáte bez nutnosti prísluš-
nosti k politickej strane. Som za 
priamu demokraciu.
• Zasadím sa o opätovné vyme-
dzenie postavenia neziskových 
organizácií. Kontrola nezisko-
vých organizácií financovaných 
zo zahraničia musí byť prísna a 
dôsledná. Musí sa zastaviť nivo-
čenie našej vlasti a našich hod-
nôt protislovenskými silami.
• Voči všetkým, ktorí Sloven-
sko preukázateľne drancova-
li alebo sa dopúšťali obzvlášť 
závažnej hospodárskej či ná-
silnej kriminality, alebo slúžili 
ako komplici vojenských pak-

tov, musí byť vyvodená trest-
noprávna zodpovednosť.
• Každý má rovnaké práva a 
rovnakú zodpovednosť, od bez-
domovca po prezidenta. Aká-
koľvek diskriminácia - aj pozi-
tívna - je neprípustná. 
• V  prezidentskej kancelárii 
zriadim stredisko právnej po-
moci pre slovenských občanov. 
Osobne budem pravidelne pri-
jímať občanov a poskytovať im 
bezplatné poradenstvo.
• Nedovolím, aby sa podpo-
rovali aktivity podkopávajúce 
naše vlastenecké ideály a ná-
rodnú integritu a suverenitu.

Celý volebný program Štefa-
na Harabina, nezávislého ob-
čianskeho  kandidáta na pre-
zidenta SR, nájdete na stránke 
www.harabin-2019.sk  PP-20

zA SLOVENSKO, TRADÍcIE A PRáVNY ŠTáT

4
VOLEbNÉ čÍSLO
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 Z V P B

1. Nitra 12 10 2 22

2. BAM Poprad 12 7 5 19

3. B. Bystrica 12 4 8 16

4. Slovan BA 12 3 9 15

Tabuľka nadstavby 5-8

zimný štadión púta pozornosť novou vizážou

Popradské líšky zabojujú o ďalší titul
Po p r a d s k é 
hokejistky sa 
hladko pre-
bojovali do 
finále tohto 

ročníka Extraligy žien, keď 
v  semifinálovej sérii zdolali 
Zvolen 2:0 na zápasy. Vo fi-
nále si zmerajú sily s prekva-
pením sezóny - Martinom, 
ktorý vyradil najväčšieho 
favorita z Prešova.

Po vysokom víťazstve 6:0 
v  prvom semifinálovom zá-
pase na ľade Zvolena hostili 
Popradčanky tohto súpera 
v odvete v sobotu doma. Bola 
to jednoznačná záležitosť 7:1 
a jasný postup do boja o zlato. 
Pričinila sa o  to štyrmi gól-
mi Nina Hudáková, dva góly 
pridala Petronela Novotná 
a jeden vsietila Joanna Oraw-

ska. Po zápase 
vypukla obrov-
ská radosť medzi 
líškami. Zároveň 
ich však zasko-
čila informácia, 
že ich finálovým 
súperom nebude 
Prešov, ale Mar-
tin, ktorý vyradil 
v  semifinále naj-
väčšieho favorita 
2:1 na zápasy. 
„Chcem veľmi 
pekne poďako-
vať dievčatám za 
to, ako bojovali 
a  že sme držali spolu. Keď je 
v  kabíne pohoda, tak to ide. 
Martin sme v  play-off dlho 
nemali a bude to zaujímavé,“ 
uviedla popradská hráčka 
Alexandra Gaborčíková. „Je 

to pre nás prekvapenie, že bu-
deme stáť proti Martinu, ale 
budeme bojovať. Verím, že 
my žiadne prekvapenie na náš 
úkor nepripustíme,“ pokračo-
vala kapitánka tímu Bianka 

Šuliková. „Som 
spokojná s  tým, 
ako sa mi darilo 
strelecky, ale nejde 
o to, kto dáva góly. 
Dôležitý je tímový 
úspech. Verím, že 
sa nám podarí 
vyhrať aj finále,“ 
dodala štvorgó-
lová strelkyňa 
sobotňajšieho zá-
pasu Nina Hudá-
ková. „Neviem, či 
je Martin prekva-
pením. Zápasy 
som nevidel, ale 

viem, že sa Martinčanky pred 
play-off posilnili. Mali sme 
pripravené veci na Prešov, lebo 
sme vedeli, čo na nich platí. Te-
raz sa to mierne proti Martinu 
upraví, ale na našej taktike 

Nielen fanúšikovia popradské-
ho hokeja, ale aj široká verejnosť 
si v  ostatnom období všimla 
nový reklamný pútač na prieče-
lí Zimného štadióna mesta Po-
prad, ako aj vo vnútri objektu 
nad tribúnou C. Mesto Poprad 
pristúpilo k výmene reklamného 
pútača, nakoľko predchádzajúci 
bol po rokoch znečistený a nepô-
sobil reprezentatívne. A  to bola 
hlavná priorita. Všetky zmeny 
vykonal pred dvoma týždňami 
jediný dodávateľ.

Zimný štadión mesta Poprad 
neslúži len hokeju, ale je využívaný 
aj na rôzne spoločenské a  kultúrne 
podujatia. Radnica preto chcela, aby 
pôsobil viac reprezentatívne. „Na pra-
covnej porade s primátorom mesta bolo 
usúdené, že veľkoplošné bannery, ktoré 
tam viseli asi štyri roky, nie sú dosta-
točne reprezentatívne a  vyhovujúce. 
Hľadali sme dodávateľa, ktorý nám 
v rámci zmluvy o spolupráci dodal ban-
nery s tým, že prioritou je prezentácia 
mesta. Inštalácia vonkajšej plachty 
trvala dva dni. Aj nad tribúnou C pri-
budol nový banner, ktorý je v tmavých 
farbách, pretože sme chceli čo najviac 
zatemniť priečelie tejto tribúny. Chce-
li sme prezentovať mesto Poprad ako 
také, pretože je to plocha mestského 
objektu, ktorá slúži trom hokejovým 
klubom a okrem toho sa tu konajú aj 
iné spoločenské a kultúrne akcie. Hoke-
jové kluby majú pre marketingové účely 
k dispozícii vnútorné priestory na man-
tineloch a v ich okolí,“ uviedol vedúci 
Zimného štadióna mesta Poprad Jaro-
slav Marušin, ktorý reagoval aj na to, 
že na vonkajšej plachte prevláda nápis 
Hokejová aréna Poprad, pričom ide 

stále o Zimný štadión mesta Poprad. 
„Uvažujeme nad tým, aby sme zmenili 
názov štadióna na Hokejová aréna Po-
prad, ale nie je to ešte doriešené.“

V  súčasnosti na popradskom zim-
nom štadióne pôsobia tri hokejové 
kluby, ktorých logá na novom pútači 
chýbajú. Nosným prvkom je erb mesta 
Poprad. „Je ťažké povedať, ktoré logá by 
mali byť na banneroch prezentované, 
nakoľko sa stáva, že kluby si menia logá 
i celé názvy a vtedy by sme museli opäť 
banner meniť. Ide preto čisto o  pre-
zentáciu mesta a  jeho objektu. Máme 
príklad z  minulosti, keď tu jeden rok 
pôsobil klub KHL a  ostal po ňom ne-
aktuálny banner,“ vysvetľoval J. Maru-
šin. Plochu Zimného štadióna mesta 
Poprad využíva klub HK Poprad, HK 
ŠKP Poprad i  ženský hokejový klub 
Popradské líšky. Všetky kluby majú 
priestor na marketingové aktivity vo 
vnútri štadióna v okolí hracej plochy. 
„Majiteľom objektu je mesto. Výmena 
bannerov je jeho rozhodnutie a my to 
rešpektujeme, aj keby sme si vedeli pred-
staviť iný dizajn. Plôch na marketingo-
vé využitie nie je nikdy dosť, ale vzhľa-

dom na to, že prevádzku štadióna platí 
mesto, sme vďační za tie, ktoré máme,“ 
uviedol podpredseda predstavenstva 
HK Poprad Neklan Herold. „Táto hala 
patrí medzi najkrajšie na Slovensku. 
My sme malý klub, aj keď dosahujeme 
veľké úspechy. Dobre reprezentujeme 
mesto Poprad, ktoré nám podľa mňa 
vytvára dobré podmienky. Z  hľadiska 
reklamnej plochy sme zatiaľ spokojní, 
aj keď vždy bojujeme o viac možností. 
Nové plachty sú nádherné z vizuálneho 
hľadiska a samozrejme by sme na nich 
privítali nejaké malé logo nášho klubu. 
Aj v predošlom období sme chceli mať 
na priečeliach aspoň malú líšku, ale ne-
vadí. Priestor je mestský a tak je len na 
samospráve, akú grafiku si zvolí,“ do-
dal tréner ženského hokejového tímu 
Popradské líšky Ivan Bednár.

Dodávateľom veľkoplošných reklam-
ných bannerov je firma Tojes Print, 
ktorá výmenu realizovala vo vlastnej 
réžii. „V  rámci zmluvy o  spolupráci 
medzi dodávateľom a mestom je jasne 
definované, že mesto Poprad to nestálo 
ani jedno euro,“ zdôraznil na záver ve-
dúci štadióna J. Marušin.  (mav)

veľa meniť nechcem,“ zdôraz-
nil tréner Popradských líšok 
Ivan Bednár. Popradu sa me-
nia plány. Proti Prešovu mal 
začínať na súperovom ľade, 
s Martinom to však budú prvé 
dva zápasy série hranej na tri 
víťazstvá na domácej pôde. „S 
týmto tímom som zažil už tri 
majstrovské tituly. Jeden sme 
získali v  nádhernej sérii so 
Spišskou Novou Vsou, kde sme 
otáčali stav z  0:2 a  tešili sme 
sa na ľade súpera. Raz sme 
oslavovali aj v  Prešove, kde 
to bolo 3:0 na zápasy. Päťzá-
pasová dráma s  Prešovom sa 
ukončila na našom ľade, takže 
už som zažil kadečo, ale nepo-
zerám dozadu. Je jedno, kde 
titul získame. Ak by to bolo aj 
na Marse, bol by som šťastný,“ 
uzavrel I. Bednár.  (mav)

Popradské basketbalistky 
odohrali v sobotu 2. marca 
posledný zápas nadstavby 
5-8 najvyššej ženskej bas-

ketbalovej súťaže. V  Banskej Bys-
trici zvíťazili 55:48 a  obsadili pred 
play-off končenú šiestu priečku.

Popradčanky vyzvú vo štvrťfinále 
vyraďovacej časti tím Young Angels 
Košice. Séria hraná na dva víťazné 
zápasy odštartuje v  sobotu 9. marca 
o 18. hod. v Košiciach. Odveta je na 
programe v stredu 13. marca o 17.30 
hod. v Poprade a prípadný tretí roz-
hodujúci zápas sa bude hrať opäť 
v Košiciach v sobotu 16. marca.

Výsledok: 6. kolo nadstavby 5-8 
v sobotu 2. marca BK ŠKP 08 B. Bys-
trica - BAM Poprad 48:55 (16:17), 
najviac bodov BAMP: Mariana Tete-
mondová - 11.

Program play-off: 1. kolo štvrťfiná-
le v sobotu 9. marca o 18. hod. Young 
Angels Košice - BAM Poprad.  (ppv)

Z kuchyne BAM Poprad
juniorky: v  sobotu 2. marca My-
java - Poprad 61:76 a  v  nedeľu 3. 
marca Trnava – Poprad 68:45. St. 
žiačky: v nedeľu 3. marca Ružom-
berok - Poprad 73:33. Ml. žiačky: 
v nedeľu 3. marca YA Yellow KE - 
Poprad 51:37 a 52:46. St. mini žiač-
ky: v nedeľu 3. marca Poprad - YA 
Yellow KE - Poprad 40:29 a 34:26.

bAM Poprad
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Školáci opäť súťažili

Popradskí futbalisti sú na jarnú časť pripravení
Futbalisti FK Poprad 
v sobotu na domácom 
ihrisku v NTC zavŕšili 
prípravu na jarnú časť 
druholigovej sezóny. 

V generálke hostili FC Košice z III. 
ligy Východ a v kompletnom zložení 
zvíťazili 3:2.

Súper dlho odolával, ale vďaka 
dvom gólom Stana Šestáka a jednému 
presnému zásahu Vladimíra Kukoľa 
zvíťazil Poprad 3:2. „Súper ma prí-
jemne prekvapil, pretože hral kvalitný 
kombinačný futbal. S výkonom nášho 
mužstva som bol spokojný až od prvé-
ho gólu Stana Šestáka. Potom sme už 
začali hrať svoju hru, ale mrzia nás 
inkasované góly,“ hodnotil tréner FK 
Poprad Marek Petruš.

Popradčania testovali v  príprave 
hráčov z celého sveta, či už z Nigérie, 
Srbska, Litvy alebo Francúzska. Sitom 

však napokon prešiel obranca Martin 
Luberda z Prešova, ukrajinský bran-
kár Jurii Pohoryliak, ale aj najnovšia 
akvizícia do útoku - Španiel Enzo 
Mauro Arevalo Acosta (na foto), kto-
rý s  tímom absolvoval sústredenie 
v  Turecku a  naskočil aj do druhého 
polčasu generálky s  Košicami. „Do 
Popradu som sa dostal cez svojho ma-
nažéra a som tu veľmi spokojný. Páči 
sa mi atmosféra v  tíme, mám skve-
lých spoluhráčov. Je to pre mňa dobrý 
krok vpred. Chcem hrať dobrý futbal 
a hlavne pravidelne. Túžim dosiahnuť 
úspech a tým pádom pomôcť Popradu 
postúpiť do najvyššej súťaže,“ prezra-
dil španielsky futbalista, ktorý dote-
raz pôsobil vo Švajčiarsku.

Ambície v klube sú veľké a  to nie-
len na špici pyramídy. Najvýraznejšie 
zmeny sa v zime udiali v doraste a vo 
viacerých kategóriách sa očakáva 

úspech. „Športovým riaditeľom mlá-
deže sa od januára stal Michal Mičko. 
Tým pádom došlo aj k zmene v kategó-
rii U19, kde sme sa dohodli s trénerom 
Miroslavom Guzom. Zasiahlo to aj 
nižšie kategórie U17 a U16. K šestnásť-
ročným sa presunul tréner Ján Guziar. 
Na jar je naším cieľom dostať ženský 
tím do najvyššej súťaže, zachovať v 1. 
lige dorast, postúpiť s juniorkou do tre-
tej ligy a s A-tímom skončiť lepšie ako 
v  minulej sezóne,“ vysvetľoval prezi-
dent FK Poprad Roman Dvorčák.

Už v sobotu 9. marca cestujú druho-
ligisti do Prešova na prvé jarné kolo. 
V stredu 13. marca stihnú odohrať štvrť-
finále Slovnaft Cupu v Michalovciach 

a doma sa v ligovom zápase predstavia 
po prvýkrát v  sobotu 16. marca, keď 
o 14.30 hod. privítajú Skalicu.  (mav)

Ihneď po jarných prázd-
ninách ožili haly a telocvič-
ne v školách čulým športo-
vým ruchom.

Hneď minulý týždeň v 
pondelok sa uskutočnilo 
záverečné kolo dlhodobej 
súťaže v basketbale starších 
žiakov v II. skupine.  V tur-
naji zvíťazila domáca ZŠ Po-
prad - Veľká, ale celkovým 
víťazom skupiny je ZŠ Fran-
cisciho. V ZŠ Spišská Sobota 
si v utorok zmerali sily star-
šie žiačky B skupiny v 1. 
kole vo volejbale a z víťaz-
stva sa tešila  ZŠ Komen-
ského. Zároveň  2. kolom 
pokračovala žiacka liga v 
minibasketbale v oboch 
skupinách. V  telocvični 
ZŠ Jarná v utorok zvíťa-
zila domáca škola, ktorá 
si najlepšie počína aj v 
dlhodobej súťaži a v pia-
tok v ZŠ Komenského vo 
Svite sa najviac darilo ZŠ 
Francisciho, ktorá je po 

dvoch kolách na čele tabuľky.
V športovej hale Zámo-

ček sa uskutočnilo v stredu 
a  vo štvrtok  okresné kolo 
v bedmintone chlapcov a 
dievčat základných a stred-
ných škôl.  Spomedzi ZŠ si 
víťazstvo odnieslo družstvo 
chlapcov ZŠ Jarná a družstvo 
dievčat ZŠ Komenského Po-
prad (na foto). V súťaži stre-
doškolákov si zlaté poháre 
odnieslo družstvo chlapcov 
SPŠ Poprad a družstvo diev-

hK Poprad
H o k e j i s t o m 
HK Poprad sa 
minulý týždeň 
v  utorok v  po-
slednom zápa-
se základnej 

časti Tipsport Ligy podari-
lo zvíťaziť v Banskej Bystri-
ci na ľade víťaza dlhodobej 
súťaže 5:2.

Popradčania zotrvali na 
piatej pozícii a situácia v ta-
buľke im prisúdila pre štvrť-
finále odvekého rivala - HC 
Košice. Séria na štyri víťazné 
zápasy sa začne v  ponde-
lok 11. marca v  Košiciach, 
kde bude o  deň neskôr na 
programe aj druhý zápas. 
Kamzíci sa predstavia doma 
v  piatok 15. a  v  sobotu 16. 
marca. Všetky zápasy play-
-off sa začínajú o 18. hodine.

Výsledok Tipsport Ligy: 
dohrávka 22. kola v  utorok 
26. februára B. Bystrica - 
Poprad 2:5 (0:1, 2:1, 0:3), 
góly Popradu: 10. Adrián 
Valigura (M. Paločko, R. 

Heizer), 21. Justin Buzzeo 
(D. Brejčák, K. Karalahti), 
48. Samuel Mlynarovič (M. 
Petran, S. Takáč), 60. Samuel 
Takáč (D. Bondra, J. Erving), 
60. Martin Belluš.

Program play-off: 1. kolo 
štvrťfinále v  pondelok 11. 
marca o  18. hod. HC Ko-
šice - HK Poprad, 2. kolo 
štvrťfinále v utorok 12. mar-
ca o  18. hod. HC Košice - 
HK Poprad.  (ppv)

Z kuchyne HK Poprad
juniori (štvrťfinále play-off): v utorok 27. februára Poprad 
- Žilina 4:6 (0:1), vo štvrtok 28. februára Poprad - Žilina 3:0 
(1:1), v nedeľu 3. marca Žilina - Poprad 2:3sn (1:2) a v pon-
delok 4. marca Žilina - Poprad 1:5 (1:3). Dorast: v  sobotu 
2. marca Poprad - Košice 1:3 a v nedeľu 3. marca Poprad - 
Košice 4:3pp. Kadeti (o majstra): v sobotu 2. marca Poprad 
- Púchov 1:5 a v nedeľu 3. marca Poprad - Trenčín 1:8. St. 
žiaci 8.r. (Nadstavba 1-5): v  sobotu 2. marca Prešov - Po-
prad 2:4. St. žiaci 7.r. (Nadstavba 1-5): v  sobotu 2. marca 
Prešov - Poprad 3:9. Ml. žiaci 6.r. (Nadstavba 1-5): vo štvr-
tok 28. februára Trebišov - Poprad 2:9. Ml. žiaci 5.r (Nad-
stavba 1-5): vo štvrtok 28. februára Trebišov - Poprad 5:7.

Z kuchyne FK Poprad
St. dorast U19: v sobotu 2. marca Poprad - Podbrezová 0:0. Ml. dorast U17: 
v  sobotu 2. marca Podbrezová - Poprad 2:1. Ml. dorast U16: v  sobotu 2. 
marca Podbrezová - Poprad 4:1.

• DNES, t. j. v  stredu 6. 
marca, sa v  telocvični OA 
v Poprade od 8. hodiny usku-
toční okresné kolo v basket-
bale žiačok stredných škôl. 
Víťazné družstvo postúpi na 
krajské kolo, ktoré bude 17. 
apríla v Starej Ľubovni.
• V PIATOK 8. marca sa od 
10. hodiny na poľskej strane 
Tatier uskutoční 1. kolo Tat-
ranskej lyžiarskej ligy, v kto-

rej budú mesto Poprad re-
prezentovať lyžiari zo ZŠ na 
Jarnej ulici v Poprade.
• MUŽSKÁ najvyššia bas-
ketbalová liga SBL pokra-
čovala v  sobotu 2. marca 29. 
kolom základnej časti. Bas-
ketbalisti BK Iskra Svit zvíťa-
zili v  Komárne 79:74 a  v  ta-
buľke sú priebežne tretí. Už 
dnes, t. j. v  stredu 6. marca, 
sa zverenci Michala Madzina 

   Z  V  Vp Pp P Skóre  B

1. B. Bystrica 57 32 7 5 13 196:139 115

2. Zvolen 57 30 7 7 13 193:128 111

3. Nitra 57 32 5 4 16 217:138 110

4. Košice 57 32 4 5 16 190:135 109

5. HK Poprad 57 28 9 3 17 168:147 102

6. Trenčín 57 25 7 4 21 152:131  93

7. N. Zámky 57 25 6 5 21 142:130  92

8. Miškovec 57 22 6 9 20 147:151  87

9. Budapešť 57 17 4 7 29 158:197  66

10. Detva 57 16 3 8 30 149:198  62

11. L. Mikuláš 57 17 2 3 35 129:178  58

12. Žilina 57 11 7 5 34 151:222  52

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

Tabuľka po základnej časti

čat Gymnázia Kukučínova 
Poprad. Víťazné družstvá 
nás budú reprezentovať na 
krajských kolách dnes a za-
jtra na domácej pôde v hale 
Zámoček v Matejovciach.

V posledný februárový deň 
sa v ZŠ Mierová Svit usku-
točnilo finále okresného kola 
v basketbale chlapcov ZŠ. 
Zvíťazilo družstvo ZŠ Ko-
menského Poprad pred ZŠ 
Jarná Poprad a ZŠ Komen-
ského Svit.  (jop)

predstavia doma o  18. hod. 
proti Žiline a v sobotu 9. mar-
ca pocestuje Iskra do Levíc.
• V UTOROK 12. a v stre-
du 13. marca sa na Štrbskom 
Plese uskutoční olympiáda 
detí a  mládeže v  zimných 
športoch pod názvom Zimná 
Kalokagatia 2019. Slávnostné 
otvorenie bude v utorok o 10. 
hod. v  amfiteátri na Štrb-
skom Plese.  (ppv)

Krátko zo športu
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Jubilanti dostanú 
sladký darček

Rozlúčka s fašiangami – basu pochovali
Minulú nedeľu sa aj Po-

pradčania a  návštevníci 
mesta rozlúčili s fašianga-
mi v jednom z obchodných 
centier. Podujatie bolo spo-
jené s  pochovávaním basy. 
Fašiangové tradície pripo-
menuli  DFS Letnička a FS 
Vagonár z Popradu.

Fašiangy sa začínajú po 
sviatku Troch kráľov 7. janu-
ára a končia sa utorkom pred 
Popolcovou stredou, ktorá 
tento rok pripadla na dnešný 
deň - 6.  marca. Symbolizuje 

to aj pochovávanie basy, keď v 
období pôstu zmĺknu hudob-
né nástroje a končí sa zábava, 
plesy a karnevaly. Pre veria-
cich sa začína pokojnejšie ob-
dobie a čas odriekania. 

V  minulosti bol pôst spá-
janý najmä s  konzumáciou 
kašovitej stravy, strukovín a 
kyslej kapusty na prečistenie 
organizmu a oddychom pred 
blížiacou sa jarou. 40-dňo-
vý pôst (zavedený koncom 
4. storočia kresťanskou 
cirkvou) trvá do Veľkého 

piatka. Je to prechodné obdo-
bie medzi zimou a jarou.

V  poslednej dobe sa viac 
vraciame k prírode, k tradí-
ciám a aj k folklóru. Učiť tomu 
všetkému deti je prvoradou 
úlohou folklórnych súborov. 
Umelecká vedúca FS Letnič-
ka Nina Krigovská uviedla: 
„Verím, že tento trend bude 
pokračovať a my budeme robiť 
všetko preto, aby sa deti dozve-
dali o  tradíciách našich pred-
kov, aby sa naše zvyky mohli 
takto zachovať.“  (kpa)

Viete ako vyzerá zdravý pan-
kreas, koľko kostí má zdravý do-
spelý človek a ktorá časť nášho 
tela má najdlhší názov? Ľudské 
telo je plné dych vyrážajúcich 
faktov. Ak ste doteraz nevedeli, 
že najsilnejší sval v našom tele je 
jazyk, že zuby sú jediná časť tela, 
ktorá sa nedokáže vyliečiť sama a 
že náš mozog vyprodukuje za 1 
deň viac elektrických impulzov 
ako všetky mobily sveta, tak vý-
stava Moje Telo v nákupnom cen-
tre Forum Poprad je určená práve 

vám a vašim deťom. Od 28. feb-
ruára do 10. marca je vo Forume 
Poprad jedinečná výstava, ktorá 
sa teší obrovskej popularite me-
dzi deťmi, ale aj dospelými všade, 
kde zavíta. Výstava je zameraná 
edukatívne a interaktívne, vďaka 
čomu sa deti veľa naučia a výsta-
va je pre nich nezabudnuteľným 
zážitkom. Výstava je otvorená 
každý pracovný deň v čase me-
dzi 10.00 hod. a  18.00 hod. a 
vstup je pre všetkých  návštevní-
kov centra bezplatný.  PP-30

MOJE TELO – interaktívna výstava,
na ktorej deti spoznajú svoj organizmus

Mesto Poprad si pre svojich ob-
čanov - jubilantov, ktorí dosiahnu 
okrúhle životné jubileá - 70, 75, 
80, 85, 90, 95, 100 a viac rokov, pri-
pravilo sladké darčeky v podobe 
praliniek. Tieto budú darované pri 
slávnostnom prijatí pri príležitos-
ti životných jubileí občanov nášho 
mesta.

V  darčekovej krabičke je celkom 9 
praliniek, z  toho jedna s  logom mes-
ta Poprad. Ide o  ručne vyrábané slo-
venské  pralinky. Oslávenci si môžu 
pochutiť napr. na višňovom fondáne, 
pralinke s  chuťou lieskového oriešku 
a vôňou fialiek, malinovom truffle ale-
bo pralinke s mandľovým krémom.

V minulom roku sa zmenil systém 
pozývania jubilantov v rámci slávnost-
ných prijatí občanov mesta Poprad 
v obradnej sieni mestského úradu. 
Zmena bola nevyhnutná z hľadiska 
dodržiavania Zákona č. 18/2018 Z.z. o 
ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. Kým 
ešte do polovice minulého roka mesto 
posielalo jubilantom  či rodičom no-
vorodeniatok pozvánky na konkrét-
nu slávnosť, po novom je potrebné v 
prípade záujmu o slávnostné prijatie 
podať písomnú žiadosť v dostatoč-
nom predstihu. Žiadosti na slávnost-
né prijatie sú k dispozícii na webovom 
sídle mesta Poprad www.poprad.sk, 
alebo je ich možné osobne vyzdvihnúť 
v kancelárii prvého kontaktu na Mest-
skom úrade v Poprade.  (jhp)

Najlepšia šéfkuchárka sveta 2017 navštívila Poprad
Do jednej zo známych reštaurácií 

v  Spišskej Sobote zavítala v  rámci 
projektu Lady Chef Ana Roš, ce-
losvetovo rešpektovaná gastrono-
mická ikona zo Slovinska so zaují-
mavým kariérnym príbehom. 

Ana Roš (na foto uprostred) je dnes 
pravdepodobne najvýraznejšia ženská 
šéfkuchárska osobnosť. Zaraďujú ju 
medzi 10 najvplyvnejších osobností 
súčasnej svetovej gastronómie. Pro-
movaná absolventka štúdia diplomacie 
vymenila sľubnú kariéru za nasledo-
vanie svojho manžela Waltera. Spolu 
s  ním prevzala penzión a reštauráciu 
Walterových rodičov na slovinsko-ta-
lianskom pohraničí so spoločnou  ví-
ziou o  modernom smerovaní gas-
tronómie. Do kuchyne nastúpila bez 
kuchárskych skúseností. V horskej ob-
lasti s  dodávkami úzkeho sortimentu 
potravín a  surovín základnej potreby 
sa museli zamerať na miestne možnos-
ti a zdroje.  Iniciovali vznik miestnych 
producentov, ktorí dnes už tvoria roz-
vinuté a prosperujúce odvetvie. 

Ona sama napr. chová pstruhy vo 
vlastnom rybníku, syry pre ňu vyrá-
bajú miestni farmári, jej úspešný pod-
nik živí lokálnych dodávateľov, veteri-
nárov, poľnohospodárov a mäsiarov. 

Ana Roš uviedla: „Neplánova-

la som byť najlepšou kuchárkou na 
svete, chcela som len udržiavať chod 
v  našej rodinnej reštaurácii. Dobrou 
kuchárkou som sa nestala zo dňa na 
deň. Urobila som veľa chýb a aj vďaka 
každej chybe som sa posúvala ďalej. 
Veľmi rada každý deň varím aj pre 
moju rodinu.“ 

V pondelok sa v reštaurácii v Spiš-
skej Sobote podávalo menu zložené 
z niekoľkých chodov stredomor-
skej kuchyne: hríbové cappucino 
s  mrkvou, pampúšiky s  ustricou 
a smotanou (na foto), bryndza s ko-
riandrom a cviklou, pstruh so srvát-
kovou polievkou, dubáková zmrzlina 
z kyslej smotany  s cviklou.

Ana Roš na svojom gastronomic-
kom turné po Európe už navštívila 
Belgicko, Dánsko, Španielsko, Fran-
cúzsko a  Nemecko. Poprad bol na 
tejto ceste jej poslednou zastávkou. 

Organizátori projektu Lady Chef 
majú v  pláne postupne pozvať do 
Popradu aj ďalšie známe šéfku-
chárky z  reštaurácií s  Michelino-
vými hviezdami zo Severnej a Juž-
nej Ameriky.   (kpa)


