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Téma
vo vnútri

Každý čitateľ navštívil knižnicu priemerne dvanásťkrát
Podtatranská knižnica v Po-

prade by sa bola potešila, keby 
práve v marci, tradične označo-
vanom ako Mesiac knihy, mohla 
znovuotvoriť svoje zrekonštruo-
vané priestory na sídlisku Západ. 
Ale nestane sa tak, pretože sa pri 
stavebných prácach objavili ne-
predvídané okolnosti, ktoré ter-

mín otvorenia posunuli niekedy 
na prelom jari a leta. 

Riaditeľka knižnice Anna Ba-
lejová zhodnotila, že zatvorenie 
knižničných priestorov v budove 
na sídlisku Západ od septemb-
ra 2013 a prebiehajúce stavebné 
úpravy ovplyvnili činnosť za mi-
nulý rok. Uviedla: „Musím však 

povedať, že sme 
očakávali oveľa 
nižšie čísla, no 
nie sú až také zlé. 
Za rok 2013 sme 
mali takmer 8400 
zaregistrovaných 
čitateľov, čo je o 
1800 menej ako 
rok predtým. 
Najväčší pokles 
bol u dospelých 
- skoro o tisícku, 
u detí len o 250, 
u študentov o 
800. Pokiaľ ide o 

návštevnosť - dosiahli sme počet 
100 500, čo je o 45 tisíc menej ako 
v predchádzajúcom roku. Počet vý-
požičiek bol 310 tisíc, čo je o 90 tisíc 
menej. Uskutočnili sme 513 kultúr-
no-spoločenských a vzdelávacích 
podujatí, čo je o 136 menej, s ná-
vštevnosťou okolo 11 tisíc účastní-
kov - o 3 tisíc menej.“ Okrem toho 
sa v knižnici venovali i odbornej 
bibliograficko-informačnej a me-
todickej činnosti. Čísla im uka-
zujú, že každý čitateľ navštívil 
knižnicu v priemere 12-krát za 
rok a vypožičal si 37 kníh či iných 
dokumentov. Do fondu knižnice 
pribudlo 2500 nových kníh, čo je 
o 2 tisíc menej ako vlani.

„Priestory na sídlisku Západ ešte 
stále nemôžeme otvoriť, lebo sa od-
straňujú drobné nedostatky na stav-
be. Okrem toho nás čaká mravčia 
práca, pretože sme nakúpili novú 
výpočtovú techniku vrátane softvé-
ru a celý knižničný fond musíme 

prekonvertovať z jedného systému 
do druhého,“ vysvetlila riaditeľka. 
Čitatelia sa majú na čo tešiť - do 
knižnice bude centrálny vchod, 
jeden výpožičný pult, z ktorého 
budú mať prístup ku všetkým dru-
hom literatúry. Poslúži im študov-
ňa, čitáreň, pekná spoločenská a 
výstavná miestnosť s kapacitou sto 
ľudí, z čoho majú v knižnici veľkú 
radosť. Priestory majú dokopy 
1300 m2, pribudlo 200 m2 nových. 
„Okrem toho nám pribudne jeden 
samoobslužný pult, čo je novinka v 
regionálnych knižniciach. Majú ho 
väčšinou len vedecké a univerzitné 
knižnice. Tento pult bude slúžiť na 
to, aby si čitatelia mohli sami vy-
požičať a vrátiť knihu,“ - dodala 
riaditeľka. Kým budú zrenovované 
priestory Podtatranskej knižnice 
úplne dokončené, môžu občania 
využívať pobočky knižnice na 
Juhu 1 a 3, ako aj oddelenie ume-
nia v Spišskej Sobote.  (mar)

S ú č a s ť o u 
dnešného vydania novín Pop-
rad je príloha Téma. Čitatelia 
v nej nájdu príspevky o dušev-
nom zdraví, zdravom chrbáte, 

z oblasti finan-
cií informácie o elektronic-
kom bankovníctve, dočítajú 
sa o Jerevane, nájdu recepty, 
rady i krížovku.  (red)

Dnes Téma

V sobotu prvé kolo
voľby prezidenta SR

Pre voľbu prezidenta SR, kto-
rej prvé kolo bude 15. marca a 
druhé kolo 29. marca, utvori-
lo mesto Poprad 40 volebných 
okrskov, v ktorých bude môcť 
voliť takmer 43 tisíc oprávne-
ných voličov – obyvateľov mesta. 
Volebné miestnosti budú otvo-
rené od 7. do 22. hod. 

V Popradskom okrese je celko-
vo utvorených 91 volebných okrs-
kov a k volebným urnám môže 
pristúpiť takmer 79 tisíc opráv-
nených voličov. Ladislav Maličký, 
vedúci odboru všeobecnej vnútor-
nej správy Okresného úradu v 
Poprade dodal, že do pôsobnosti 
OÚ patrí aj okres Levoča, kde je 
46 okrskov a v zoznamoch opráv-
nených voličov je zapísaných vyše 
24 tisíc občanov. Informoval: „Pre 
voľbu prezidenta SR máme už všet-
ko zabezpečené - volebné urny, zá-
steny a ďalšie vybavenie volebných 
miestností, takisto už minulý týž-
deň sme začali s rozvozom hlasova-
cích lístkov.“ Obvodná volebná ko-
misia bola ustanovená vo februári. 
Má 6 členov a zapisovateľa. Pred-

sedom je Jozef Švagerko (petičný 
výbor na podporu kandidatúry 
Pavla Hrušovského, podpredse-
dom Štefan Pilar (Smer – SD).  

Oprávnenému voličovi, ktorý 
nebude môcť voliť vo volebnom 
okrsku, v ktorom je zapísaný 
do zoznamu oprávnených voli-
čov, vydá obec - mesto na jeho 
žiadosť voličský preukaz a zo 
zoznamu oprávnených voličov 
ho vyčiarkne. Voličský preukaz 
oprávňuje na zápis do zozna-
mu oprávnených voličov v kto-
romkoľvek volebnom okrsku. 
Voličské preukazy pre poprad-
ských voličov vydáva oddelenie 
evidencie obyvateľstva MsÚ do 
14. marca 2014 v úradných ho-
dinách.

Oprávnený volič, ktorý sa nemô-
že dostaviť do volebnej miestnosti 
a zdržiava sa v čase voľby v obci, v 
ktorej má trvalý pobyt, alebo má 
voličský preukaz, má právo poži-
adať okrskovú volebnú komisiu o 
vykonanie hlasovania do prenos-
nej volebnej schránky. 

(Pokračovanie na str. 3)

Túto sobotu sa popradská športová hala Aréna zmenila na veľký 
tanečný parket. Do Popradu prišla slovenská tanečná špička, aby si 
zmerala svoje výkony na Majstrovstvách Slovenskej republiky v štan-
dardných tancoch. Viac na strane 5.     FOTO – Silvia Šifrová
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STRUČNE Aktivitami v denných centrách
seniori obohacujú svoj život• V  MARCI prebiehajú hod-

notiace schôdze denných cen-
tier v Poprade. Ako prví sa mi-
nulý týždeň zišli členovia DC 
Xenón a DC zariadenia pre se-
niorov, včera schôdzovali v DC 
kresťanských seniorov, dnes 
sa stretnú členovia DC Limba, 
zajtra DC Veľká, 17. marca DC 
Stráže pod Tatrami, 18. marca 
DC Matejovce a 19. marca DC 
Spišská Sobota. • OKRESNÝ úrad Poprad 
oznamuje verejnosti, že v súvis-
losti s  prechodom do nového 
aplikačného, programového vy-
bavenia správy registratúry OÚ 
Poprad sa stránky na odbore 
živnostenského podnikania vo 
štvrtok 20. marca od 11. do 15. 
hod. a v piatok 21. marca od 8. 
do 14. hod. budú vybavovať 
v obmedzenom režime. • KLUB filatelistov v  Poprade 
organizuje Popradskú zbera-
teľskú burzu v  sobotu 15. mar-
ca od 7. do 12. hod. v  Poprade 
v priestoroch Strednej odbornej 
školy na Okružnej ul. 25. Na 
burze sa budú vymieňať znám-
ky, pohľadnice, mince, bankov-
ky, ale aj iné zberateľské veci. • REGIONÁLNA súťažná 
výstava amatérskych výtvarní-
kov s  názvom Výtvarný salón, 
ktorú zorganizovalo Podtatran-
ské osvetové stredisko v  Popra-
de v  spolupráci s  Prešovským 
samosprávnym krajom bude 
sprístupnená verejnosti vo štvr-
tok 13. marca o  15.30 hod. vo 
výstavnej miestnosti POS Po-
prad. Potrvá do konca marca. 
Záujemcovia si ju môžu pozrieť 
v pracovných dňoch od 8. do 15. 
hod. • SVETOVÝ deň vody je ur-
čený na 22. marca už od roku 
1993. Každoročne ho vyhlasuje 
Organizácia Spojených národov. 
Pri tejto príležitosti Podtatran-
ská vodárenská prevádzková 
spoločnosť z Popradu pripravila 
pre zákazníkov bezplatnú ana-
lýzu vody na dusičnany. Záu-
jemcovia môžu priniesť vodu vo 
štvrtok 20. marca od 7. hod. do 
14. hod. • PRERUŠENIE distribúcie 
elektriny bude dnes 12. marca od 
7.  do 15. hod. na Vodárenskej ul. 
2176, Mierovej ul., Vagonárskej 
ul. 93, 2478, 2323, Vodárenskej 
87, 90, 94, 98-132 párne, 97-119 
nepárne, 93, 2478, 2323 a  zajtra 
13. marca od 7. do 16. hod. na Lip-
tovskej ul. 33, 35, 46, 48, 49, Stav-
bárskej 40-72 párne.  (ppš)

Staré stánky už len do konca marca
Už iba do konca marca bude 

na Námestí sv. Egídia stáť pät-
násť drevených stánkov. Týmto 
termínom sa im končia nájomné 
zmluvy a od 1. apríla 2014 ich 
nájomcovia odovzdajú späť mes-
tu, aby sa následne mohla začať 
plánovaná rekonštrukcia námes-
tia. Po jej ukončení, s predpokla-
daným termínom na jeseň tohto 
roku, bude pod múrom evanje-
lického kostola umiestnených 
šesť nových stánkov.

„Budú už na vyššej úrovni so 
zabudovanou elektrinou, vodou, 
napojením na kanalizáciu. Z ar-
chitektonického pohľadu už nie 
je vhodné umiestniť v tejto loka-
lite doterajší počet stánkov, preto 
bol ich počet zredukovaný. Budú 
poskytovať vyšší štandard služieb, 
vo vyššej kvalite a s lepším vyba-

vením,“ uviedol Emil Kostelni-
čák, vedúci organizačného od-
boru MsÚ. Mesto plánuje, aby tri 
stánky slúžili na občerstvenie, tri 
na predaj suvenírov. Zámerom 
je, aby boli otvorené podľa potre-
by aj cez víkendy či večer. Staré 
stánky skutočne už doslúžili, veď 
boli na námestie 
umiestnené pred 
desiatimi rokmi.

Kristína Ho-
ráková, vedúca 
odboru výstavby 
MsÚ doplni-
la: „Mesto má 
už spracovanú 
projektovú do-
kumentáciu na 
rekonštr ukc iu 
námestia. V tom-
to čase prebieha 

výber zhotoviteľa v zmysle zákona 
o verejnom obstarávaní. Čo sa týka 
stánkov, z pôvodných neostane ani 
jeden, všetky budú dizajnom úplne 
nové. Predchádzajúce stánky sú už 
považované za zastarané, nové 
budú väčšie a dizajnovo prispôso-
bené súčasnej dobe.“  (mar)

V denných centrách (DC), 
ktorých funguje v pôsobnosti 
mesta Poprad 9, prebiehajú 
v marci hodnotiace členské 
schôdze. Seniori nielen bilan-
cujú svoju klubovú činnosť, ale 
navrhujú i nové podujatia, či 
zotrvávajú pri doteraz osved-
čených. 

Tak tomu bolo i minulý uto-
rok v DC Zariadenia pre seniorov 
v Poprade, až na to, že v sa-
mospráve DC došlo k zmene. 
Doterajšia predsedníčka Mária 
Kornajčíková sa vzdala svojej 
funkcie. Uviedla: „S predsedo-
vaním sa lúčim po 17 rokoch. 
Okrem toho som predtým 6 
rokov  pracovala ako vedúca 
tohto zariadenia, takže som tu 
23 rokov. Zdravie ma už trochu 
opúšťa, nebývam v zariadení, 
ale v Spišskej Sobote a robí mi už 
problém dochádzať na Západ. Aj 
naďalej však budem chodiť do 
klubu ako radový člen, len mi už 
ubudnú predsednícke povinnos-
ti.“ M. Kornajčíková sa zverila, 
že v DC sú všetci ako rodina, 

veď mnohých 
pozná odvtedy, 
ako prišli do vte-
dy ešte penziónu 
pre dôchodcov 
na Komenské-
ho ulici alebo do 
druhej časti na 
Okružnej. Prácu 
predsedníčky ro-
bila rada, lebo je 
zvyknutá na kon-
takt s ľuďmi. Ešte 
dodala: „Obyvatelia zariadenia 
môžu byť spokojní, lebo tu majú 
skutočne všetko a dobrú starobu. 
Mesto sa naozaj veľmi stará o se-
niorov, sme spokojní aj čo sa týka 
množstvo podujatí pre starších 
občanov.“ Žezlo predsedníčky 
prevzala doterajšia hospodárka 
Jarmila Miháliková. V zariade-
ní žije už sedem rokov a celý 
život sa venovala rôznym funk-
ciám. Prezradila: „V prvom rade 
chcem, aby tí ľudia viac vyšli zo 
svojich bytov a viac sa zapájali 
do našej spoločnej činnosti.“ Cel-
kovo majú v ich DC 50 členov 

a medzi tradičné po-
dujatia patrí fašiangové 
posedenie, blahožela-
nia jubilantom, bese-
dy, stretnutia ku Dňu 
matiek či na Mikuláša 
a ďalšie. 

M. Kornajčíkovej 
prišiel osobne za vyko-
nanú prácu poďakovať 
primátor Popradu An-
ton Danko. Pri tejto 
príležitosti seniorov 

ubezpečil, že mesto im aj naďa-
lej bude venovať veľkú starostli-
vosť, ktorú si zaslúžia.

Vedúca sociálneho odboru 
MsÚ v Poprade Etela Lučivjan-
ská zhrnula, že činnosť DC je 
skutočne veľmi rôznorodá – od 
prednášok, výstav, súťaží, osláv 
jubileí, až po zájazdy a iné. Do-
dala: „Hlavne však touto činnos-
ťou obohacujú svoj život v star-
šom veku, získavajú si v centrách 
nové priateľstvá a nezostávajú v 
sociálnej izolácii. Na hodnotia-
cich schôdzach nehodnotia len 
svoju činnosť, ale taktiež sú vzne-
sené rôzne nápady a pripomienky, 
ktoré sa môžu v budúcnosti vyu-
žiť na skvalitňovanie starostlivosti 
o seniorov.“ Mesto vynakladá na 
starostlivosť o seniorov približ-
ne 5 percent z rozpočtu mesta 
určeného na sociálne služby. V 
DC je organizovaných približne 
1100 členov a sídlia v zrekon-
štruovaných a dobre vybavených 
priestoroch, no nie všetky sú bez-
bariérové, preto dôjde zakrátko i 
na riešenie tejto otázky.   (mar)
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Krátke správy

Do súťaže 
Mladý Európan

Viac peňazí na prestavbu strechy

Poslanci schválili prenájom multimediálneho systému
• MESTO Poprad pripravuje 
ako každoročne jarné upra-
tovanie. Ako prvým poslúžia 
veľkoobjemové kontajnery od 
21. do 28. marca obyvateľom 
starého mesta a Juhu III. Ter-
míny a lokality pre VOKy uve-
rejníme v budúcom čísle.• CELOEURÓPSKA doprav-
no-bezpečnostná akcia, do kto-
rej sa zapoja policajti na celom 
Slovensku, trvá od 10. do 16. 
marca. Pri kontrolách sa zame-
rajú najmä na používanie bez-
pečnostných pásov a detských 
autosedačiek.• TATRANSKÝ galavečer spo-
jený s  udeľovaním výročných 
cien mesta Vysoké Tatry a  kul-
túrnym programom bude v pia-
tok 14. marca o 17. hod. v kon-
gresovej sále kúpeľov v  Novom 
Smokovci. • PÄTNASTY marec je Sve-
tovým dňom spotrebiteľských 
práv a  tohto roku má celosve-
tová kampaň spotrebiteľských 
združení pri tejto príležitosti 
spoločnú tému – férové služby 
spojené s  používaním mobil-
ných telefónov. • VIDINY a  sny je názov vý-
stavy fotografii Elišky Bednáro-
vej, ktorá je inštalovaná v mests-
kej knižnici vo Svite od 6. marca 
a potrvá do 4. apríla 2014.• ĎALŠIA Babská jazda sa 
uskutoční v  popradskom kine 
Cinemax v utorok 18. marca o 
18. hod. Premietať sa bude čes-
ký film „10 pravidel jak sbalit 
holku“. Hlavné úlohy si zahrali 
Matuš Ruml, Miroslav Donutil, 
Jakub Prahař, Kristína Svarin-
ská, Tereza Nvotová a  Jan Do-
lanský.  • SPOLOČNÉ turné popu-
lárnych slovenských skupín 
IMT Smile a Desmod sa začalo 
v marci. V Poprade budú vystu-
povať v sobotu 15. marca v špor-
tovej hale Aréna. • DIGITALIZÁCIA zbier-
kových predmetov Múzea v 
Kežmarku už prebieha. V prvej 
fáze sa zdigitalizovalo približ-
ne 1 000 predmetov, prevažne 
išlo o fotografie a pohľadnice. 
Koncom januára bolo zasla-
ných do B. Bystrice ďalších asi 
1 000 zbierkových predmetov, 
medzi ktorými už nechýba-
jú ani menšie trojrozmerné 
predmety. Posledná etapa digi-
talizácie celkovo asi 5 000 zbi-
erkových predmetov z múzea 
je naplánovaná na august až 
september.  (ppš)

Na mimoriadnom mestskom 
zastupiteľstve minulú stredu 
v Poprade poslanci schválili 
prenájom veľkoplošnej ob-
razovky umiestnenej na po-
pradskom zimnom štadióne 
pre súkromnú spoločnosť za 
nájomné vo výške 1920 eur s 
DPH za jeden hokejový zápas 
v sezóne 2013/14. Vlastník ob-
razovky, ktorú nadobudol z 
konkurznej podstaty úpadcu 
HC Lev Poprad, pôvodne chcel 
za zapnutie systému na jeden 
zápas 2400 eur, po komunikácii 
s mestom však bolo dohodnuté 
zníženie ceny. 

Prenájom veľkoplošnej obra-
zovky a bránkových kamier MZ 

schválilo na zostávajúce domá-
ce zápasy HK Poprad v sezóne 
2013/14 a prípravný medziná-
rodný zápas reprezentácie SR s 
Fínskom pred majstrovstvami 
sveta v ľadovom hokeji. V rozsia-
hlej rozprave diskutovali viacerí 
poslanci a hľadali čo najschod-
nejšie riešenie vzniknutej situácie. 
Padla aj myšlienka zapojiť starý 
systém, ale ten je už natoľko za-
staralý, že sa nedá použiť. Ani pri-
pomienka odohrať zápasy inde 
sa nestretla s pochopením. Pre 
zaručenie regulárnosti priebehu 
zápasov v extralige je moderný 
multifunkčný systém s obrazov-
kou a s napojením na pracovis-
ko videorozhodcu s bránkovými 

kamerami podmienkou. Vice-
primátor Milan Baran komen-
toval: „Je to nešťastie, že sa tento 
problém objavil krátko pred play-
-off. Hľadali sme aj iné technické 
riešenie, ale pre krátkosť času  sa 
nedalo zrealizovať. Po ukončení 
tejto sezóny začne mesto praco-
vať na zabezpečení svojej vlastnej 
časomiery a bránkového kame-
rového systému.“ MZ nechcelo 
sklamať hokejových fanúšikov, 
preto prijalo aktuálne riešenie. 
Problém vznikol ako pozostatok 
po HC Lev Poprad, ktorý za mul-
tifunkčný systém dodávateľovi 
nezaplatil, ten si uplatnil v kon-
kurze pohľadávku a systém bol 
predaný v dražbe.  (mar)

Poslanci na mimoriadnom za-
sadaní MZ schválili zmenu uzne-
senia týkajúcu sa prenájmu areá-
lu futbalového štadióna vo Veľkej 
pre zabezpečenie športovej prí-
pravy, priateľských a majstrov-
ských zápasov 11 mládežníckych 
družstiev a 2 družstiev dospelých 
pre občianske združenie FK Pop-
rad.  Vzhľadom na pripravovanú 
rekonštrukciu tohto areálu nie je 
ho možné prenajať, preto muselo 
byť predchádzajúce uznesenie o 
prenájme zmenené.

MZ tiež schválilo odňatie ma-
jetku zo správy ZŠ s MŠ vo Veľkej 
– pozemku o výmere 12 041 m2 
a stavby Rekonštrukcia trávnika 
a oplotenia na tréningovom fut-
balovom ihrisku vo Veľkej a roz-
hodlo o zmene účelového určenia 
z majetku slúžiaceho na výchov-
no-vzdelávací proces v oblasti 

vzdelávania a výchovy na majetok 
slúžiaci pre telovýchovu a šport. 
Podľa vyjadrenia riaditeľa ZŠ s MŠ 
sú pre školu dostačujúce ihriská a 
zariadenia nachádzajúce sa pria-
mo v areáli školy a pozemok, na 
ktorom sa nachádza tréningové 
ihrisko nevyužíva pre potreby 
školy a je preto pre ňu nepotrebný. 

Poslanci schválili aj zmenu roz-
počtu mesta Poprad a zvýšili roz-
počet kapitálových výdavkov na 
základné vzdelanie o 25 tisíc eur na 
prestavbu plochej strechy na sedlovú 
na ZŠ na Komenského ul. Pôvodne 
rozpočtované finančné prostriedky 
by na komplexnú prestavbu stre-
chy nepostačovali. Naproti tomu o 
rovnakú čiastku znížili kapitálové 
výdavky na  výstavbu nájomných 
bytov s ohľadom na predpokladanú 
úsporu v rámci stavby Sociálne 
bývanie na Levočskej ul.    (mar)

Aj Popradčania môžu
pripomienkovať hlučnosť diaľnice

V nadväznosti na Strategické 
hlukové mapy diaľnic, rých-
lostných ciest a ciest I. triedy vo 
vlastníctve Národnej diaľničnej 
spoločnosti (NDS, boli vypraco-
vané akčné plány ochrany pred 
hlukom pre diaľnice, rýchlostné 
cesty a cesty I. triedy vo vlastníc-
tve NDS.

Akčné plány a strategické hlu-
kové mapy sú v súlade s požia-
davkou zákona NR SR č. 2/2005 
Z.z. o posudzovaní a kontrole 
hluku vo vonkajšom prostredí a 
v zmysle nariadenia vlády SR č. 
43/2005, ktorým sa ustanovu-
jú podrobnosti o strategických 
hlukových mapách a akčných 
plánoch ochrany pred hlukom 

dostupné na verejnú diskusiu. Sú 
na webovej adrese spracovateľa: 
www.insl.sk/sk/AP.alej a www.
insl.sk/sk/SHM.alej.

Pripomienky verejnosti budú 
zapracované do finálneho textu 
Akčných plánov ochrany pred 
hlukom. Diaľnica sa dotýka aj 
Popradčanov, ktorí takisto môžu 
pripomienkovať jej hlučnosť. 
Termín vyhodnotenia pripomie-
nok je plánovaný na obdobie po 
24. marci 2014. Pripomienky je 
možné posielať na e-mailové ad-
resy: insl.@insl.sk alebo otazka@
ndsas.sk alebo poštou na adre-
su: Národná diaľničná spoloč-
nosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 
09 Bratislava.  (ppp)

Zastúpenie Európskej komisie 
a dvanásť regionálnych informač-
ných centier Europe Direct vyhla-
sujú už deviaty ročník celosloven-
skej súťaže Mladý Európan. Súťaž 
je určená študentom 3. ročníkov 
gymnázií a stredných odborných 
škôl z celého Slovenska. 

Tento rok si pripomíname 10. 
výročie vstupu SR do Európskej 
únie. Súťaž poskytne mladým ľu-
ďom príležitosť na lepšie spozna-
nie histórie, geografie, osobností a 
významných miest EÚ. 

Prihlášky do regionálneho kola 
v Poprade môžu školy zaslať do 
EDC v Poprade, e-mail: europe-
direct@europedirectpp.eu. Do 
súťaže bude zaradených prvých 
10 prihlásených škôl a regionálne 
kolo sa uskutoční v rozmedzí 
od 7. apríla do 2. mája. Národ-
né kolo súťaže Mladý Európan 
bude následne 12. júna vo Vyso-
kých Tatrách.  (ppl)

V takom prípade okrsková 
volebná komisia vyšle k opráv-
nenému voličovi aspoň dvoch 
svojich členov s prenosnou vo-
lebnou schránkou, obálkou a 
hlasovacími lístkami. 

Volič hlasuje tak, že pri vybra-
nom kandidátovi urobí značku 
„x“ v rámčeku umiestnenom pred 
priezviskom kandidáta. Kandi-
dátov na post prezidenta je 14. 
Ak v prvom kole voľby nezíska 
ani jeden z kandidátov nadpo-
lovičnú väčšinu platných hlasov 
oprávnených voličov, uskutoční 
sa druhé kolo voľby.  (pmm)

V sobotu 
prvé kolo ...

(Dokončenie zo str. 1)
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Peter Hámor chce zdolať Shisha Pangmu aj Mount Everest
Najbližším cieľom známeho 

popradského horolezca Pe-
tra Hámora je najnižšia, ale 
zároveň najkrajšia, osemtisí-
covka Shisha Pangma. Minulý 
piatok odletel splniť si svoje 
ďalšie himalájske dobrodruž-
stvo. Najprv strávi tri týždne v 
údolí Solo Khumbu v Nepále a 
v rámci aklimatizácie vystúpi 
na Island Peak.

Okolo 27. marca sa presu-
nie do Kathmandu  a potom sa 
spolu s rumunským horolezcom 
Horiom Colibasanom pokúsia 
zdolať 8 013 vysokú Shisha 
Pangmu čínskou cestou s Ina-
kiho vrcholovým variantom, bez 
budovania fixných výškových 
táborov, umelého kyslíka a výš-

kových nosičov. „Shisha leží celá 
na území Tibetu, iba 11 kilomet-
rov od nepálsko-tibetskej hranice. 
Je to nádherná hora, ktorá vyras-
tá priamo na lúke ako solitér. Pod 
ňou plánujeme zostať do 26. ap-
ríla, kedy sa chceme presunúť pod 
Mount Everest - náš druhý toh-

toročný cieľ,“ povedal pred od-
chodom na expedíciu P. Hámor. 
Shisha Pangmu sa spolu s nimi 
pokúsi prekonať i ďalší rumun-
ský horolezec Justin Ionescu. 

Na 8 848 m vysoký Mount 
Everest si P. Hámor s H. Coli-
basanom vyčlenili 25 dní. Tento 
vrchol, ktorý Tibeťania volajú 
Čomolungma - Bohyňa matka 
Zeme a Nepálčania Sagarmatha 
- Bohyňa nebies, chcú zdolať 
novou trasou v severovýchodnej 
stene s napojením na severný a 
severovýchodný hrebeň, ktorým 
P. Hámor vystúpil na tento štít v 
roku 1998. Do Nepálu by sa mali 
obaja horolezci vrátiť 27. mája.

„Cítim sa byť pripravený, vo 
forme, teším sa a súčasne obá-

vam. Pociťujem takú predštar-
tovnú trému, akú mávajú špor-
tovci pred zápasom. Je to ešte o to 
horšie, že hory sú nevyspytateľné, 
nebezpečné, hlavne tie vysoké. 
Uvidíme, či nás hora pustí hore. 
Dúfam, že to vyjde, či už s vrcho-
lom alebo bez,“ povedal P. Há-
mor. Napodiv ostrieľaný horo-
lezec má väčší strach z letu, než 
zo samotných osemtisícoviek.  
Veď už stál na vrcholoch jede-
nástich takýchto horstiev a ako 
prvý človek v histórii dvakrát 
vystúpil na najnebezpečnejšiu z 
nich - Annapurnu. Vystúpenie 
na obe hory bude iste najkrajším 
darčekom k jeho tohtoročným 
okrúhlym narodeninám, ktoré 
oslávi v septembri.  (mar)

Sneh zmizol, na rade je lístie
Popadané lístie sa zvyčajne zbiera na jeseň. 

Nie vždy to však počasie dovolí. Preto bolo aj 
v minulých dňoch vidieť, ako pracovníci men-
ších obecných služieb dávali do poriadku to, čo 
pred časom zakryl sneh.

S hrabaním lístia sa, podľa referentky oddele-
nia životného prostredia MsÚ v Poprade Daniely 
Polaštikovej, začalo v  jesenných mesia-
coch. Teraz sa v tejto činnosti pokračuje. 
„Dokončili sme sídlisko Západ a  pokra-
čujeme na sídlisku Juh 1 a 2. Prešli sme 
všetky popradské námestia, sídlisko Zá-
pad a ešte dokončíme sídliská a parky pre 
deti,“ dodala D. Polaštiková.

Mesto vie pomôcť aj obyvateľom, 
ktorí si zvolávajú brigádu v okolí svojho 
bytového domu. „Majú možnosť ohlásiť 
sa na mestskom úrade a my vieme tento 
odpad odviezť. Mesto túto spoluprácu 
s  občanmi víta,“ zdôraznila referentka 
životného prostredia.

Vyhrabávanie lístia majú na starosti pra-
covníci menších obecných služieb. „V  súčas-
nej dobe vykonáva aktivačné práce v  teréne 
zhruba 150 pracovníkov. Vyhrabané lístie sa 
zužitkuje na kompost, ktorý potom využívame 
pri údržbe verejnej zelene na území mesta Po-
prad,“ doplnila D. Polaštiková.  (mav)

Televízia Poprad začala od 
1. marca vysielať po novom. 
Cieľom je priblížiť sa k čo 
najväčšiemu počtu divákov 
v  našom regióne. Zmeny sú 
viditeľné už na prvý pohľad 
a postupne budú pribúdať ďal-
šie novinky.

Od začiatku marca prešla 
Televízia Poprad na vysielanie 
vo formáte 16:9 a okrem pon-
delka, stredy a piatka už bude 
ponúkať aktuálne informácie 
aj vo zvyšné pracovné dni. „V 
najbližšom čase by sme chceli 
aktualizovať vysielanie už aj 
cez víkend. Zmenil sa vizuál, 
zvučky a  objavujú sa aj nové 
tváre,“ povedal konateľ televí-
zie Gejza Skokan a pokračoval: 

„Živé vysielanie je možné sledo-
vať na stránkach www.tvpop-
rad.sk cez internet a dokonca aj 
v  mobile.“ Tradičné Aktuality 
regiónu oživia čoskoro detské 
správy v podaní malých mode-
rátorov.

Televízia Poprad má v  plá-
ne vysielať aj priame prenosy 
z veľkých podujatí mesta Pop-
rad. „Budú to koncerty a  sväté 
omše z  popradských kostolov 
a  významné kultúrne a  spo-
ločenské podujatia,“ dodal G. 
Skokan. Mestská televízia má 
ambície rozšíriť svoje mož-
nosti aj u  ďalších sprostred-
kovateľov TV vysielania, aby 
sa priblížila k  čo najväčšiemu 
počtu divákov.  (mav)

TV Poprad v novom šate

Policajné správy
V noci z piatka na sobotu vy-

konala polícia v niekoľkých ba-
roch a reštauráciách v Poprade 
bezpečnostnú akciu zameranú 
na boj proti extrémizmu a  eli-
mináciu jeho prejavov a taktiež 
na drogovú trestnú činnosť.

V  šiestich baroch a  reštaurá-
ciách popradskí policajti skon-
trolovali 219 osôb, pričom tri 
osoby boli predvedené na poli-
cajné oddelenie, dve osoby za-
istené a  jedna bola obmedzená 
na osobnej slobode. V  rámci 
akcie bolo zistených 10 prie-
stupkov, ktoré boli vyriešené 
pokutou a  tiež jeden trestný čin 
ohrozenia pod vplyvom návy-
kovej látky.  (krp)

- - - - -
Policajti hľadajú dve osoby 

z okolia Popradu. Na obe vydal 
popradský súd príkaz na za-
tknutie.

Hľadaná je 26-roč-
ná Bibiána Diabel-
ková z  Batizoviec, 
ktorá sa podľa súdu 
dopustila podvodu. Nezdržia-
va sa v  mieste pobytu a  podľa 
polície by sa mohla nachádzať 
v Bratislave, kde aj naďalej pácha 
trestnú činnosť podvodu.

Na 53-ročného 
Jána Gažiho z Novej 
Lesnej vydal Okres-
ný súd v  Poprade 
príkaz na zatknutie 

pre prečin zanedbania povinnej 
výživy. Nezdržiava sa v  mieste 
bydliska a doteraz sa jeho pobyt 
nepodarilo zistiť.

Polícia vyzýva občanov, aby 
akékoľvek poznatky o  hľadaných 
osobách oznámili na OR PZ v Po-
prade, na t. č. 0961 89 3370, re-
spektíve na linku 158.  (krp)

Nedeľa 16. marec o 10. hod. v 
Klube Zóna DK Poprad

DIELŇA-LEPORELÁ
Tvorivá dielňa pod vedením 
Marianny Ďurasovej – Urob 
si svoju vlastnú knižku. Nutné 
doniesť nožnice, pastelky, fixky.
Vstupné: 1 €

Nedeľa 16. marec o 19. hod.
v divadelnej sále DK Poprad

HOSPODSKÁ
Divadlo Bolka Polívky
a divadelný spolok Frída
Komédia o panoptiku ľudských 
charakterov, ktoré sú v podsta-
te všetci členovia jednej „hos-
podskej rodiny“. Hrajú: Kamil 
Mikulčík, Martin Trnavský a 
Radim Novák. V réžii Doda 
Gombára.     Vstupné: 13 €
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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
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Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad
 prijme do pracovného pomeru zamestnanca

na obsadenie pracovnej pozície

odborný referent/ka stavebného poriadku
Miesto práce:  Mestský úrad Poprad
Predpokladaný nástup: po ukončení výberového konania
Druh pracovného pomeru: plný úväzok na pracovnú zmluvu
Náplň práce:
Plnenie úloh súvisiacich s preneseným výkonom štátnej správy – pô-
sobnosti stavebného úradu I. stupňa podľa Stavebného zákona na území 
mesta Poprad.
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:•vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – stavebná fakulta,  •prax v príslušnom odbore výhodou,•znalosť právnych noriem v predmetnej oblasti,•bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť, komunikatívnosť, flexibil-
nosť,•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 vý-
berového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. 
Termín doručenia prihlášky s  požadovanými dokladmi: 14. marec 
2014 do 15. hod. 
Prihlášku do výberového konania doručte so spätnou adresou 
uchádzača v zalepenej obálke  (poštou alebo osobne) s označením „sta-
vebný poriadok“ 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 výbe-
rového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.
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Uplynulý víkend mali návštev-
níci Tatier poslednú možnosť 
vychutnať si na Hrebienku uni-
kátny Tatranský ľadový dóm. 
Túto zimu ho navštívilo viac ako 
stotisíc ľudí. Zaujímavosťou je, 
že napriek extrémne teplej zime 
chrám vydržal 82 dní a nepriaz-
ni počasia odolal najmä vďaka 
špeciálnemu chladeniu a pre-
krytiu. Stal sa miestom rôznych 
koncertov, svadieb, návštev...

„Teším sa, že okrem novej lanov-
ky v  Tatranskej Lomnici sa hitom 
tejto netypickej zimnej sezóny stal 
práve originálny ľadový chrám, na 
ktorý sme nesmierne hrdí. Vďaka 
nemu sa Tatry zviditeľnili doma, 
ale aj v  Česku, Poľsku, Ukraji-
ne i  na Pobaltí“, povedala Lenka 
Maťašovská, výkonná riaditeľka 
Oblastnej organizácie CR Región 
Vysoké Tatry.

Viac ako 30 ton ľadu bolo doko-
py použitých na stavbu aj následnú 
rekonštrukciu ľadovej baziliky na 
Hrebienku. Tatranský dóm posta-
via sochári aj o rok už začiatkom 
decembra 2014 a opäť bude mať 
svoj vlastný príbeh.  (lma)

Majstrami Slovenska sú aj Popradčania
Tanečné centrum Fortuna Po-

prad po päťročnej prestávke opäť 
zorganizovalo Majstrovstvá SR 
v štandardných tancoch. V špor-
tovej hale Aréna sa v sobotu na 
parkete predviedlo 148 taneč-
ných párov z  celého Slovenska 
v siedmich kategóriách.

„Majstrovské súťaže rozhodujú aj 
zahraniční rozhodcovia, čo je novin-
kou oproti predchádzajúcim rokom. 
V  Poprade teda okrem Slovákov 
hodnotil výkony tanečníkov i roz-
hodca z Dánska, Estónska, Lotyšska, 
Bulharska a  Talianska,“ uviedol Pe-
ter Pastorek, prezident TC Fortuna, 
ktoré tohto roku oslavuje 20. výročie 
vzniku. „Súťaží sa zúčastnila aj taneč-
ná špička z  nášho centra. Opäť sme 
nesklamali, divákov sme upútali vý-
konmi a rozhodcov presvedčili svojou 
kvalitou. Získali sme dve zlaté medai-
ly, jednu striebornú a  jednu bronzo-
vú,“ doplnil P. Pastorek. V kategórii 
Mládež sa na najvyšší stupienok 
postavil a  titul majstrov Slovenska 
získal pár Branislav Šoltýs a  Emília 
Scherfelová. V kategórii do 21 rokov 
sa majstrami stali Dušan Gruľa a Ni-
koleta Csandová. Strieborné medaily 
v kategórii Dospelí získal pár Ľubo-

mír Mick a  Adriána Dindofferová, 
ktorí tesne po súťaži uviedli: „Myslím 
si, že môžeme byť spokojní. Naozaj 
sme sa tvrdo pripravovali a dali sme 
do toho všetko. Týmto sme sa nomi-
novali na majstrovstvá Európy, ktoré 
budú o  tri týždne.“ Tretiu priečku 
v kategórii Juniori II obsadili Dani-

el Václav a Eva Modlová. Medailové 
umiestnenie si vybojovali aj tanečné 
páry z TŠ Super Poprad. Na druhom 
mieste v kategórii Senior skončil pár 
Igor Frtús a Beáta Frtúsová a v kate-
górii Juniori I si strieborné medaily 
vytancovali Marko Gulák a  Karolí-
na Kubošiová.  (sšá)

Ľadový dóm
bol hitom

Na fotografii víťazné páry kategórie Dospelí – Majstri Slovenska David 
Schavel a Mária Konus z TK UNI–DANCE Bratislava, 2. Ľubomír Mick 
a Adriána Dindofferová z TC Fortuna Poprad a 3. Matteo Cicchitti a Si-
mona Brecíková z TK Dukla Trenčín.            FOTO - Silvia Šifrová

Svoju športovú zdatnosť si zvýšili deti zo Súkromnej materskej školy 
Stella, ktoré od 3. do 7. marca pod vedením inštruktorky Betky Havran-
číkovej absolvovali lyžiarsky výcvik v Lučivnej.     FOTO - SMŠ
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Kamkoľvek sa 
pohnete, budú 

k vám ústretoví. Využite to na presa-
denie dobrých nápadov.

Pôjdete na 
stretnutie s 

priateľmi alebo kolegami. Neob-
medzujte sa v peniazoch – prídu 
akoby samé od seba.

Budete stredo-
bodom pozor-

nosti a mnohí ľudia sa na vás obrátia 
s prosbou o radu.

Z a s l ú ž e n e 
získate obdiv, 

lebo sa ukážete ako schopný pracov-
ník a prídete s novými nápadmi.

Splňte, čo ste 
sľúbili, lebo 

inak budete v očiach iných za klamára.

Nad všet-
kým budete 

mať nadhľad, ale to nezname-
ná, že sa najprv nebudete trápiť.

Neplánované 
výdavky vás 

budú mrzieť, lebo ste mali peniaze 
presne rozpočítané.

Niekto vám 
pomôže, ale 

budete musieť pristúpiť na viaceré 
kompromisy.

Dostane sa 
vám veľkej 

vďaky za pomoc a konečne sa dočká-
te pokoja v rodine aj na pracovisku.

Rušné obdo-
bie sa zmení 

na pokojnejší mesiac. Nazbierate 
nové sily a energiu.

Stane sa vám 
nejaká ne-

zvyčajná príhoda, ktorá vás vypro-
vokuje k zmene životného štýlu.

Pre vás nie je 
vhodný čas na 

operácie alebo riešenie vážnejších 
zdravotných problémov. 

HOROSKOP od stredy do stredy

POHOTOVOSŤ V LEKÁRŇACH
Dnes 12. marca - Zlatý had, vo 

štvrtok 13. marca - Sunpharma 
- Tesco, v piatok 14. marca - 
Primula, v sobotu 15. marca 
- Dr. Max ZOC Max, v  ne-
deľu 16. marca - Cyprián,  
v pondelok 17. marca - Victoria 
a v utorok 18. marca - Primula.  

Zlatý had: Novomeského 
3918, č. t. 773 10 26, Sunphar-
ma – Tesco: Teplická cesta 3, 

Primula: Dostojevského 12, č. t. 
773 13 95, Dr. Max ZOC Max: 

Dlhé hony 1, č. t. 478 10 33, 
Cyprián: L. Svobodu 2689, 
č. t. 773 22 40, Victoria: 
Drevárska 1, č. t. 772 14 77.

Lekárne s  pohotovostnou 
službou sú otvorené od pondel-
ka do piatka od 18. hod. do 22. 
hod., počas sobôt, nedieľ a svi-
atkov od 8. hod. do 22. hod.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

POVEDALI SLÁVNI
Základom charakteru je sila vôle.                   O. WILDE

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 12. marca má meniny Gregor, zajtra 13. marca Vlastimil,  
v piatok 14. marca Matilda, v sobotu 15. marca Svetlana, v ne-
deľu 16. marca Boleslav, v pondelok 17. marca Ľubica a v utorok 
18. marca Eduard.

NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI
V piatok 7. marca 2014
v Spišskej Sobote s

V sobotu 8. marca 2014
v Spišskej Teplici s

V pondelok 10. marca 2014
vo Veľkej s

V pondelok 10. marca 2014
v Spišskej Sobote s

V pondelok 10. marca 2014
vo Veľkej s

V utorok 11. marca 2014
vo Veľkej s

V utorok 11. marca 2014
vo Veľkej s

V utorok 11. marca 2014
vo Veľkej s

MANŽELSTVO UZAVRELI
1. marca 2014 - Denisa Michlíková a Michal Staník, Ivana Gorelová 
a Ondrej Bauman.

Martou Ovčarikovou,
72-ročnou

Miroslavom Regecom,
49-ročným

Jánom Tinusom,
46-ročným

Máriou Bendikovou,
87-ročnou

Jánom Plučinským,
78-ročným

Ľudmilou Pavlíkovou,
89-ročnou

Annou Frisíkovou,
64-ročnou

Gustávom Kakalejčíkom,
89-ročným

NAVŽDY SA ROZLÚČIME
V stredu 12. marca 2014
o 12. hod. vo Veľkej so

V stredu 12. marca 2014
o 14. hod. vo Veľkej s

V stredu 12. marca 2014
o 15. hod. vo Veľkej s

Vo štvrtok 13. marca 2014
o 13. hod. vo Veľkej

Vo štvrtok 13. marca 2014
o 14.30 hod. vo Veľkej

Štefanom Venglarčíkom,
84-ročným

Helenou Jurčovou,
88-ročnou

Ladislavom Martinekom,
71-ročným

Růženou Váňovou,
105-ročnou

Michalom Šupalom,
82-ročným

INZERCIA
PREDAJ

RÔZNE

• Predám lacno leštený smre-
kový tatranský obklad 3 €/1 m2, 
zrubový profil, hranoly a  dláž-
kovicu na podlahy. Inf.: č. t. 
0908 234 866.  9/14-P• Predám 3-izb. byt v  Popra-
de v  OV na Ul. Curie, rozloha 
62,9 m2, s balkónom, pôvodný 
stav, plastové okná. Inf.: č. t. 
0904 856 886.  21/14-P• Predám lacno šaty na 1. sv. 
prijímanie, použité len 1-krát na 
výšku postavy 137 cm. Inf.: č. t. 
0908 477 772.  22/14-P• Predám alebo dám do prená-
jmu 2-izb. byt v Poprade na Rovnej 
ul., 51 m2, 2. posch., vrátane parko-
vacieho miesta. Cena dohodou. Inf.: 
č. t. 0911 636 474.  23/14-P• Predám rodinný poldo-
mok so záhradou a  garážou vo 
Svite. Cena dohodou. Inf.: č. t. 
0902 821 765.  24/14-P

• Prijmeme partie zatepľova-
čov, obkladačov na prácu v Ru-
žomberku. Inf.: č. t. 0905 167 228, 
0903 711 356.  21/14-R

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

• Pizzeria Utopia prijme dôchod-
cu - brigádnika na prácu v  areáli. 

Inf.: č. t. 052/773 22 22.   39/14-R• Rodina žijúca v  Nemecku hľa-
dá spoľahlivého muža od 25 do 45 
rokov bez záväzkov na pomocné 
práce v  kuchyni a na práce okolo 
domu v období od apríla do októbra 
2014. Znalosť nemčiny alebo fran-
cúzštiny alebo angličtiny aspoň na 
pasívnej úrovni. Strava a  ubytova-
nie zabezpečené zdarma. Plat cca 
1  000 € mesačne. Informácie: mi-
chel.olivier64@wanadoo.fr  40/14-R• Dám do prenájmu 1-izb. byt 
v Poprade na Šoltésovej ul., cena 270 
€. Inf.: č. t. 0918 694 121.   41/14-R• Firma TomWorld, s.r.o. prijme 
mužov a ženy na rozvoz a distribú-
ciu kníh. Osobné auto podmienkou. 
Inf.: č. t. 0948 511  962.    44/14-R• POŽIČAJTE si až 2 550 €, aj bez 
potvrdenia o  príjme. www.poprad-
skepozicky.sk   Tel.: 0911 913  849, 
0917 668 003.  45/14-R• Hľadám do 3-izb. bytu spolubý-
vajúcu, veľký priestranný byt. Inf.: č. 
t. 0948 434 586.  46/14-R• Dám do prenájmu 1-izb. 
byt na novom Juhu v  Popra-
de. Voľný od 1.4.2014. Inf.: č. t. 
0918 694 121.  47/14-R• Hľadám prácu zdravotnej 
sestry na ambulancii v  Pop-
rade alebo vo Svite. Inf.: č. t. 
0907 285 588.  48/14-R• Hľadám niekoho, kto naučí 
dôchodcu základnú prácu s  PC 
- základné ovládanie - internet, 
word, excel a  ďalšie. Inf.: č. t. 
0904 360 025.  50/14-R• HĹBKOVÉ tepovanie a  obší-
vanie kobercov v Poprade. Inf.: č. t. 
0949 385 057.  51/14-R• Vezmem do prenájmu ovoc-
ný sad. Ponúknite. Inf.: č. t. 
0908 215 187.  52/14-R
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KRÁTKO ZO ŠPORTU

• HOKEJISTKY HK Pop-
rad vstúpili do finálovej série 
1. ligy žien prehrami na ľade 
Spišskej Novej Vsi. V  sobotu 
nedali Spišiačky Popradčan-
kám žiadnu šancu a  s  prehľa-
dom vyhrali prvý zápas po-
merom 6:2. V  nedeľu to už 
bolo vyrovnanejšie, no na ko-
nečných 2:3 z  pohľadu hostí 
znižovali kamzíčky až v  tretej 
tretine. Za stavu 2:0 na zápasy 
pre Spišskú Novú Ves sa séria 
sťahuje na najbližší víkend do 
Popradu, no časy zápasov nie 
sú isté, keďže jeden z  hracích 
dní sa prelína s  programom 
popradských kamzíkov.• BASKETBALISTKY BAM 
Poprad si cez víkend v rámci 1. 
ligy žien zmerajú sily s tímom 
BKM Bardejov. V  sobotu to 
bude zápas u súpera o 14. hod. 
a v nedeľu už na domácej pôde 
v Aréne Poprad rovnako o 14. 
hod.• PODTATRANSKÁ futsa-
lová liga pokračuje tretím ko-
lom nadstavbovej a  barážovej 
časti v piatok 14. marca od 18. 
hod. v Aréne Poprad.• V NEDEĽU 16. marca sa 
o  14. hod. na Štrbskom plese 
uskutočnia medzinárodné ve-
rejné preteky v behu na lyžiach 
so skupinou No Name. Toto 
podujatie je súčasťou víkendo-
vých Majstrovstiev SR v  behu 
na lyžiach.• PO PRÁZDNINÁCH sa 
rozbiehajú školské športové 
súťaže. Vo štvrtok 13. marca sa 
od 8.30 hod. uskutoční Okres-
né kolo v basketbale žiakov 
stredných škôl. 1. skupina odo-
hrá svoje zápasy v  telocvični 
SPŠ Poprad, 2. skupina v  telo-
cvični OA Poprad, 3. skupina 
bude hrať v Aréne Poprad. Tu 
sa bude konať aj finále od 11.30 
hod.• V PIATOK 14. marca sa 
o  14. hod. uskutočnia Preteky 
lyžiarskych talentov Popradu 
v  obrovskom slalome pre ne-
registrovaných žiakov na sva-
hoch v Lopušnej Doline.• V UTOROK 18. marca sa 
v  Bachledovej Doline od 10. 
hod. uskutoční 3. kolo Tatrans-
kej lyžiarskej ligy v obrovskom 
slalome.• OKRESNÉ kolo v  basket-
bale žiačok základných škôl 
sa bude konať v  telocvični ZŠ 
Komenského, a to v utorok 18. 
marca od 8.30. hod.  (ppv)

S  prípravou sa popradskí 
futbalisti rozlúčili remízou 
1:1 na tréningovom ihrisku 
v Kežmarku proti Spišskej No-
vej Vsi. V  premiérovom kole 
jarnej časti však už cez víkend 
cestovali do Košíc, kde si zme-
rali sily s  rezervou miestneho 
MFK.

Na jeseň podľahli tímu MFK 
Košice B v Spišskej Belej 0:1 a gól 
nestrelili ani tentokrát. V  nedeľu 
sa zrodila výhra domácich v po-
mere 2:0.

V  sobotu 15. marca sa o  15. 
hod. predstaví FK Poprad po 
prvýkrát súťažne v NTC Poprad 
v rámci 17. kola proti ŠK FUTU-
RA Humenné.  (ppv)

FK POPRAD

Basketbalisti BK Iskra Svit 
vstúpili do play off proti MBK 
Handlová na domácej palubovke 
úspešne. V prvom zápase síce zví-
ťazili až po predĺžení, ale v sobotu 
už nedali súperovi žiadnu šancu.

V  piatok sa s  výnimkou tretej 
štvrtiny hral vyrovnaný basketbal 
a  domáci museli o  víťazstvo tuho 
bojovať. Vyhrali 71:69 po predĺže-
ní. V  sobotu už hrala Iskra svoju 
hru a výsledok 98:65 hovorí jasnou 
rečou. „Bol to oveľa lepší výkon, ako 
v prvom zápase. Od druhej štvrtiny 
sme kontrolovali priebeh. Čakajú 
nás náročné boje v  Handlovej, no 
súper môže byť pod tlakom,“ uvie-
dol tréner Svitu Rudolf Jugo.

Do hry sa viac zapájal aj skúsený 
rozohrávač Martin Míčka, keďže 
Američan Wesley Channels nazbie-
ral veľa faulov. „Nie je jednoduché 
naskočiť do rozbehnutého zápasu, 
ale snažím sa pomôcť tímu svojimi 
skúsenosťami. Čakali sme bojovnej-
ší zápas zo strany Handlovej, ale tá 
zrejme do prvého duelu dala až príliš 
veľa energie. Začali sme hrať svoju 
hru s  dobrou obranou. Ďakujem 
divákom - bolí fantastickí. Verím, že 
v Handlovej potvrdíme výkon z dru-
hého zápasu,“ povedal.

V Handlovej sa, za stavu 2:0 na 
zápasy pre Svit, hrá najbližší víkend 
14. a 15. marca o 18. hod.    (mav)

Iskra v play off

Kamzíci do toho idú naplno
V  hokejovej ex-

tralige akoby za-
čala nová súťaž. 
Rozbehli sa boje 

vo štvrťfinále play off a v nich 
nechýba ani HK Poprad. 
Postavenie v  tabuľke určilo 
kamzíkom za súpera tím ŠHK 
37 Piešťany.

Na jednom z  posledných 
tréningov pred vyraďovacou 
časťou boli hráči Popradu 
zdravo namotivovaní a  vyža-
rovalo z nich hlboké sústrede-
nie. „Odohrali sme s Piešťanmi 
šesť zápasov v základnej čas-
ti, takže vieme, ako na nich. 
S  blížiacim sa prvým zápa-
som sa stále viac hecujeme. 
Do Piešťan ideme s  určitými 
cieľmi a urobíme všetko preto, 
aby sme ich naplnili,“ pove-
dal kapitán HK Poprad Arne 
Kroták. Hráči dodržiavajú aj 
tradičný hokejový rituál. „Od 
štvrtka sa neholíme, pretože 
príprava na play off je už jeho 
súčasťou,“ doplnil A. Kroták. 
Popradskí hokejisti pridali aj 

ďalší znak súdržnosti tímu – 
všetci budú mať v  korčuliach 
modré šnúrky.

Tréner kamzíkov Milan Jan-
čuška nenecháva nič na náho-
du. „Máme Piešťany zmapova-
né, no  nechceme nič podceniť. 
Budú rozhodovať maličkosti, 
či presilové hry. Všetci hráči sú 
zdravotne v  poriadku,“ hovoril 
po piatkovom tréningu.

Dnes vieme, že kamzíci v Pieš-
ťanoch prvý zápas tesne prehrali, 
i keď po prvej tretine viedli 1:0. 
Druhý duel v  kúpeľnom meste 
sa skončil po uzávierke vydania 
novín Poprad.

Výsledok: 1. zápas v  ponde-
lok 10. marca ŠHK 37 Piešťany 
– HK Poprad 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) 
gól Popradu: 19. Adam Lap-
šanský (T. Sýkora, Ľ. Malina).

Program: 3. zápas v  piatok 
14. marca a  4. zápas v  sobotu 
15. marca o  17. hod. na Zim-
nom štadióne mesta Poprad. 
Prípadný 5. zápas v  pon-
delok 17. marca o  17. hod. 
v Piešťanoch.  (mav)

Hokejisti HK Poprad sa na svojho súpera pred štvrťfinále play off 
hokejovej extraligy intenzívne pripravovali. Na tréningu bolo cí-
tiť motiváciu i veľké odhodlanie.   FOTO – Marek Vaščura

PP-30
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COOOL 
NAJLEPŠIA CENA

DIZAJN
TECHNOLÓGIE

Spotreba a emisie CO
2
 Ibiza: 4,2 – 5,9 l/100 km, 109 – 139  g/km. Spotreba a emisie CO

2
 Leon: 4,1 – 5,2 l/100 km, 108 – 137 g/km. 

Spotreba a emisie CO
2
 Altea: 4,5 – 6,5 l/100 km, 119 – 155 g/km. Ilustračné foto.

BEZ NAVÝŠENIA A BEZ POPLATKU 
ZA SPRACOVANIE

Financovanie 
na polovicu1/2

BEZ NAVÝŠENIA A BEZ POPLATKU 
ZA SPRACOVANIE

Financovanie 
na pätiny

BEZ POPLATKU ZA SPRACOVANIE

Financovanie 
na tretiny1/3

Bohatá výbava sa u nás spája s výhodnou cenou tak ako nikdy predtým. Získajte sebavedomý SEAT Ibiza s klimatizáciou a rádiom už od 8 990 ◊, dyna-
mický nový SEAT Leon navyše s palubným počítačom a multimediálnym vybavením už od 11 890 ◊ alebo sa odvezte domov v crossoveri SEAT Altea 
s klimatizáciou a s kvalitným SEAT Sound system 2.0 už od 12 990 ◊. Vyštartujte po modeloch SEAT s Coool výbavou navyše a užívajte si jazdu v novom aute.

SEAT – člen skupiny Volkswagen.

AUTONOVA, s.r.o. 
Priemyselný areál Východ 3406

058 01 Poprad 
tel.: 52/7731549

e-mail: seat@autonova.sk
www.autonova.sk

VYBERTE SI Z TROCH MOŽNOSTÍ ZNAČKOVÉHO FINANCOVANIA PROSTREDNÍCTVOM ÚVERU:

ENJOYNEERING

Príďte na predvádzaciu jazdu 
k vášmu predajcovi SEAT, 

AUTONOVA, s.r.o. 
a získajte svoj LED darček! 

1/5

130x90_coool koncept cena.indd   1 18.2.2014   15:07
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POPRAD

Od utorka 18. do piatka 21. marca sa aj v popradských 
stredných školách uskutoční externá časť a  písomná 
forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 
2013/2014.

Podľa údajov, ktoré redakcii poskytol odbor školstva na 
Okresnom úrade v  Prešove, je v  Popradskom okrese 11 
stredných škôl. Skúške sa v  nich podrobí dovedna 2320 
maturantov. Budú maturovať v  utorok 18. marca zo slo-
venského jazyka (1062), v  stredu 19. marca z anglického 
jazyka úrovne B1 a B2 (771), nemeckého jazyka úrovne B1 
a B2(262) a ruského jazyka úrovne B1 (11). Vo štvrtok 20. 
marca ich čaká matematika (214).

Za prípravu a metodické riadenie priebehu externej časti 
a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zodpovedá 
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania NÚCEM. 
Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky organizačne 
zabezpečuje každá škola v  kooperácii s  odbormi školstva 
okresného úradu v sídle kraja. Príslušný úrad určuje termíny 
tejto časti maturít jednotlivým školám v jeho pôsobnosti, a to 
v čase od 19. mája do 6. júna tohto roku.  (ppv)

Začínajú sa maturity

V jednom z obchodných centier 
v Poprade došlo vo štvrtok 6. mar-
ca krátko popoludní ku krádeži 
pánskej príručnej tašky. Doposiaľ 
neznámy páchateľ odcudzil tašku 
z  nákupného vozíka, pričom vyu-
žil, že majiteľa počas nakupovania 
nevenoval svojim veciam dostatoč-
nú pozornosť.

Okrem dvoch mobilných telefó-
nov, troch bankomatových kariet, 
občianskeho a  vodičského preuka-
zu sa v  odcudzenej taške mala na-
chádzať aj krátka strelná zbraň so 
zásobníkom a s  nábojmi. Poškode-
ný muž mal zbraň v legálnej držbe. 
Krádežou vznikla 47 ročnému Plav-
ničanovi škoda za 2500 eur. Vyšetro-
vateľ OR PZ v Poprade začal trestné 
stíhanie pre prečin krádeže a pre 
zločin nedovoleného ozbrojovania 
a obchodovania so zbraňami. (krp)

V ukradnutej
taške bola zbraň

Program kina
CINEMAX Poprad

Dobrodružstvá pána 
Peabodyho a  Sher-
mana 3D – o 16. hod., 

Dobrodružstvá pána Peabodyho a  Shermana 2D – 
o 13. hod. (hrá sa len cez víkend), 300: Vzostup im-
péria 3D – o 18. hod. (nehrá sa 18.3.), Need for Speed 
3D – o 20.20 hod., Babská jazda – 10 pravidel jak sba-
lit holku - o 18. hod. (hrá sa len 18.3.), LEGO Príbeh 
2D – o  14. hod. (hrá sa len cez víkend), Arcibiskup 
Bezák zbohom – o 18.40 hod., 300: Vzostup impéria 
2D – o 20.40 hod., Need for Speed 2D – o 16.10 hod., 
Detské kino – Oblačno, miestami fašírky 2 – o 13.40 
hod. (hrá sa len cez víkend), Veľká oriešková lúpež 
2D – o 15.40 hod., Babovřesky 2 – o 17.40 hod (nehrá 
sa 19.30 hod.), Kráska a  zviera – o  17.40 hod. (hrá 
sa len 19.3.) a o 20. hod. (nehrá sa 19.3.), ARTMAX 
BALET – Spiaca krásavice – o 20.10 hod. (hrá sa len 
19.30 hod. Viac na www.cine-max.sk  (ppš)

Od 13. marca do 19. marca


