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Poprad získal ako prvé mesto na Slovensku
certifikát systému manažérstva proti korupcii

Chce zdolať Dhaulágirí
severozápadným hrebeňom

V sobotu sa uskutočnia voľby
prezidenta Slovenskej republiky

Mesto Poprad ako prvé mesto 
na Slovensku získalo akredito-
vaný certifikát, ktorý potvrdzu-
je, že zaviedlo a používa systém 
manažérstva proti úplatkárstvu 
podľa medzinárodnej normy ISO 
37001:2016 v odbore výkon miest-
nej samosprávy a prenesený výkon 
štátnej správy podľa platných práv-
nych predpisov SR. 

Minulú stredu certifikát prevzal 
primátor Popradu Anton Danko 
z rúk predstaviteľa certifikačnej 
spoločnosti PQM Jána Pisoňa. „Je 
mi veľkou cťou, že sme mohli mesto 
Poprad certifikovať ako prvé mesto 
- prvú verejnú inštitúciu na Sloven-
sku. Audit sme realizovali vo febru-
ári. Celý proces prebiehal v zmysle 
požiadaviek, ktoré sú stanovené 
naším certifikačným orgánom, v 
zmysle certifikačných postupov Slo-
venskej národnej akreditačnej služby. 
Konštatovali sme, že mesto Poprad 

zaviedlo a používa systém 
manažérstva proti úplat-
kárstvu podľa normy ISO 
37001. Certifikát je vydaný 
na 3 roky, každý rok bude 
predlžovaný. Mesto bude 
veľmi tvrdo sledované z 
rôznych strán, nielen našou 
certifikačnou spoločnosťou, 
ale aj občanmi, obchodnými 
partnermi, médiami... Úsi-
lie, ktoré mesto v spolupráci 
s projektovým tímom z Uni-
verzity Mateja Bela (UMB) 
vynaložilo, bolo úspešné a 
verím, že mesto bude dodr-
žiavať princípy, ktoré si sta-
novilo.“

Vedúceho Inštitútu ma-
nažérskych systémov (IMS) 
Ekonomickej fakulty UMB v Popra-
de Jána Závadského teší, že mesto 
Poprad oslovilo pred vyše rokom 
práve vysunuté pracovisko v Po-

prade - IMS. IMS sa prioritne ve-
nuje implementácii manažérskych 
systémov podľa medzinárodných 
noriem. Norma ISO 37001 z roku 

2016 kladie náročné požiadavky na 
zapojené organizácie v oblasti boja 
proti korupcii.

(Pokračovanie na str. 3)

V sobotu 16. marca 2019 od 7. do 22. hod. 
budú prebiehať voľby prezidenta Slovenskej 
republiky. V Poprade je vytvorených 40 vo-
lebných okrskov, v ktorých môže svoje prá-
vo voliť využiť takmer 42 tisíc Popradčanov. 
O ich priazeň sa uchádza trinásť 
kandidátov.

Kandidáti sa môžu vzdať svojej 
kandidatúry najneskôr 48 hodín 
pred začatím prvého kola volieb. 
Ak sa vzdali kandidatúry po 
vyhotovení hlasovacích lístkov, 
údaje o nich zostávajú na hlaso-
vacom lístku. Informácia o kan-
didátoch, ktorí sa svojej kandi-
datúry vzdali bude uvedená pred 
volebnými miestnosťami aj za 
paravánmi, v priestoroch urče-

ných na úpravu hlasovacích lístkov. 
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území SR 

po príchode do volebnej miestnosti preuká-
že svoju totožnosť občianskym preukazom. 
Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území SR 

preukáže svoju totožnosť sloven-
ským cestovným dokladom, ku 
ktorému priloží čestné vyhláse-
nie o trvalom pobyte v cudzi-
ne. Okrsková volebná komisia 
voličovi vydá hlasovací lístok a 
prázdnu obálku. Hlasovanie je 
tajné v osobitnom priestore ur-
čenom na úpravu hlasovacích 
lístkov. Volič zakrúžkuje porado-
vé číslo pred menom kandidáta, 
ktorému dáva svoj hlas.

Známy horolezec Po-
pradčan Peter Hámor 
odletel v nedeľu 10. 
marca do Káthmandu v 
Nepále.

Do 6. apríla ho s jeho 
spolulezcami Horiom 
Colibasanom a Mariu-
som Ganem z Rumun-
ska čaká aklimatizácia v 
oblasti Gurkha Himal a 
v údolí Solo Khumbu. V 
rámci nej chcú vystúpiť 
na Kala Patthar a Island 
Peak. Potom sa budú pár 
dní pripravovať na cestu pod 
Dhaulágirí, ktorého vrchol 
je hlavným cieľom tohto-

ročnej Hámorovej expedície 
pod názvom Himalayadven-
ture MMXIX - Dhaulagiri. 

(Pokračovanie na str. 12) (Pokračovanie na str. 7)

Zľava Peter Kovařík z Úradu vlády SR, primátor Popradu Anton Danko, Ján Pisoň z 
certifikačnej spoločnosti, Ján Závadský a Lenka Veselovská z Inštitútu manažérskych 
systémov EF UMB.       FOTO - Marta Marová
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Stručne Aj v Poprade šarapatil silný vietor

Klub Sobotčanov chce zapojiť do života komunity všetkých

• OD  1. marca  došlo na základe 
požiadaviek verejnosti k  dodatoč-
nej  zmene  na linkách  Mestskej hro-
madnej dopravy v Poprade. Do ces-
tovných poriadkov liniek 3, 7 a 8 boli 
opäť zapracované zastávky Poprad 
- Vagonárska a Budovateľská.

• MESTO  Poprad  si po roku opäť 
pripomenie výročie odchodu prvé-
ho transportu zo Slovenska do kon-
centračného tábora Auschwitz. Na 
železničnej stanici v  Poprade  vtedy 
nastúpilo do vlaku smrti tisíc mla-
dých židovských žien a dievčat, 
ktoré sa už nikdy nevrátili. Smutnú 
udalosť si mesto každoročne pripo-
mína pietnou spomienkou, ktorá sa 
uskutoční 25. marca.

• KONCERT klezmerovej kapely 
Mojše band pod názvom Zipserim 
Zipserim a uvedenie nového CD ka-
pely Mojše Band mapujúce židovské 
hudobné dedičstvo Spiša sa uskutoční 
v nedeľu 17. marca o 16. hod. v Tat-
ranskej galérii v  Poprade. Účinkovať 
budú Michal Paľko - cimbal a spev, 
František Kubiš - akordeón a  spev a 
Jakub Stračina - kontrabas a spev.

• KONFERENCIA Učíme pre ži-
vot je najväčším odborným poduja-
tím pre všetkých, ktorí sa zaujímajú 
o vzdelávanie. Tentokrát sa uskutoč-
ní v Poprade v dňoch 22. - 24. marca 
a vystúpi na nej takmer 100 rôznych 
rečníkov nielen zo Slovenska.

• V  uTOROK 19. marca bude 
v Tatranskej galérii v Poprade otvo-
rená výstava Anny Ondrušekovej 
s názvom Synestézia miesta a miest. 
Vernisáž sa uskutoční o 17. hod. 

• V  PODTATRANSKEj knižnici 
v oddelení umenia v Spišskej Sobote 
si záujemcovia môžu pozrieť do 28. 
marca výstavu žiakov ZUŠ na Šte-
fánikovej ulici v  Poprade s  názvom 
Z babičkinej truhlice.

• DISKuSIA a prednáška s pracov-
níčkou Európskej komisie Luciou 
Kleštincovou sa uskutoční v  pon-
delok 18. marca o 18. hod. v Rotary 
Club Poprad v hoteli Poprad.

• TALKSHOW Také zo život 
s Adelou a Viktorom sa uskutoční aj 
v našom meste. V Poprade vystúpia 
13. apríla v Dome kultúry.

• 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)

uplynulo už pätnásť rokov od-
vtedy, čo vznikol Klub Sobotča-
nov. je stále aktívny a v súčasnosti 
má takmer 130 členov. Na konci 
februára sa stretli na valnom zhro-
maždení, na ktorom po štyroch 
rokoch volili nové vedenie KS. 

Najprv si však vypočuli správu o 
činnosti klubu. Doterajšia a opäť 
zvolená predsedníčka KS Ľuboslava 
Duroňová zosumarizovala: „Klub 
Sobotčanov je veľmi aktívnym klu-
bom. Každoročne má pod svojou 
taktovkou niekoľko veľmi dobrých 
podujatí. Vlajkovou loďou je určite 
Annabál, osvedčenými sú Katarín-
ska zábava pod názvom Sused baví 
suseda, Štefanská zábava, s veľkou 
odozvou sa stretol lampiónový sprie-
vod a minulého roku bol úplnou no-
vinkou MDD pre deti pod názvom 

Športuje celá rodina 2018. Snažíme 
sa vytvárať pre Sobotčanov pod-
mienky na stretávanie sa, na pekný 
komunitný život. Takéto podujatia 
tomu napomáhajú, lebo prídu mla-
dé rodiny. V Spišskej Sobote máme 
veľkú novú zástavbu, kde býva veľa 
nových rodín a snažíme sa, aby sa 
ľahšie začlenili do komunity, aby sa 
v našej spoločnej mestskej časti cítili 
ako doma, my sme spoznali ich a oni 
nás.“ 

Okrem tradičných aktivít chce 
KS usporiadať 20. apríla jarné 
upratovanie na zveľadenie priesto-
rov svojho klubu, v júni spoločné 
posedenie pri guláši spojené so 
športovaním, v septembri pozná-
vací zájazd, v novembri halloween 
party Sobotčanov a ďalšie. Na val-
nom zhromaždení ocenili aj dobrú 

spoluprácu s mestom, miestnou 
ZŠ s materskou školou, miestnym 
dobrovoľným hasičským zborom, 
ktorý si tohto roku pripomenie 
140. rokov svojej existencie (na 
foto si z rúk predsedníčky KS pre-
berá ocenenie Ján Žabka, predseda 
DHZ Sp. Sobota), takisto miestnou 
organizáciou Slovenského Červe-
ného kríža i denným centrom pre 
seniorov. Vyzdvihli ich odovzda-
ním ďakovných listov a jeden z nich 
poputoval aj do redakcie našich 
novín za dlhoročnú spoluprácu. Na 
rokovaní tiež zablahoželali členom 
KS, ktorí oslávili okrúhle životné 
výročia. Zvolili si 11-člennú Radu 
KS a 5-člennú revíznu komisiu. Na 
prvom zasadnutí rady v prvý mar-
cový pondelok zvolili opäť za pred-
sedníčku KS Ľ. Duroňovú.  (mar)

V susednom Česku v uplynulých 
dňoch vyčíňal orkán a silný vietor 
dal o sebe vedieť z nedele na pon-
delok aj u  nás. V  podtatranskej 
oblasti zasahovali popradskí hasiči 
len od pol tretej do deviatej hodiny 
ráno celkovo pätnásťkrát väčšinou 
pri popadaných stromoch.

„V okrese Poprad bola situácia vý-
nimočná. Od pol tretej v  noci boli 
hlásené viaceré prípady popadaných 
stromov. Do deviatej ráno sme za-
znamenali 15 výjazdov a  z  toho bol 
aj jeden požiar elektrického vedenia 
a  jedna dopravná nehoda smerom 
do Spišského Bystrého. Stromy padali 

v oblasti Tatier, ale aj na sídlisku Juh 
v Poprade. Boli postrhávané reklam-
né tabule, odtrhnuté plechy a podob-
ne. Nápomocní boli príslušníci nielen 
z  Popradu, ale aj z  Vysokých Tatier 
a  Mengusoviec. Boli vo výjazdoch 
permanentne a  mnohokrát sa ani 
na základňu nestíhali vrátiť,“ zhrnul 
riaditeľ OR HaZZ v Poprade Ondrej 
Šproch.

V  pohotovosti boli aj pracovní-
ci spoločnosti Brantner, ktorá má 
v  spolupráci s  mestom na starosti 
odstraňovanie polámaných konárov. 
„Počas noci fúkal veľmi silný vietor 
a  preto sme mali nahlásených nie-

koľko prípadov popa-
daných stromov a tiež 
suchých, poškodených 
konárov. V  takom-
to silnom vetre je to 
bežná vec. Snažíme 
sa v  priebehu roka 
stromy v  meste ošet-
rovať, ale takýto silný 
vietor nezhadzuje len 
suché a  poškodené 
konáre, ale aj navo-
nok zdravé stromy,“ 

vysvetľoval Marián Bobák z  odde-
lenia životného prostredia odboru 
výstavby MsÚ v Poprade.  (mav)
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Poprad získal ako prvé mesto na Slovensku ...

Zo zastupiteľstva
• DVA nové poslanecké kluby 
ohlásili svoj vznik na februárovom 
mestskom zastupiteľstve. Doteraz 
oficiálne existoval len poslanecký 
klub Poprad22, ktorého predsedom 
je Peter Dujava a tvorí ho 6 po-
slancov. Predsedom jedného z 
dvoch nových klubov je Marián 
Barilla (na foto), členmi sú Mi-
lan Baran, Peter Brenišin, Jozef 
Dubašák, Anna Ondrušeková, 
Štefan Pčola, Mária Radačovská 
a Anna Schlosserová. Predsed-
níčkou druhého nového klubu 
je Alena Madzinová, členmi sú 
Juraj Bondra, Ondrej Kavka, Ján 
Košťálik a Marián Saraka.• MATERSKÉMu centru Bam-
bino v tomto roku končí desaťročný 
nájom nebytových priestorov o vý-
mere 107,65 m2 na Zimnej ul., preto 
požiadalo o predĺženie nájmu. Po-
slanci Bambinu schválili prenájom 
na dobu neurčitú za 1 euro ročne za 
celý priestor ako prípadu hodnému 
osobitného zreteľa (predtým bol ná-
jom 4 €/m2/rok), tak ako  navrhla po-
slankyňa Alena Madzinová. Poslanci 
Milan Baran, Mária Radačovská a 
viceprimátor Ondrej Kavka vyzdvihli 
aktivity MC Bambino, kde sa stretáva-
jú mamičky na materskej dovolenke a 

rozvíjajú rôzne prospešné aktivity.• V SÚVISLOSTI s uplynutím 
funkčného obdobia primátora a 
mestského zastupiteľstva vo voleb-
nom období 2014-2018 poslanci od-
volali predchádzajúcich zástupcov 
mesta v obchodných spoločnostiach 

s majetkovou účasťou mesta Poprad 
a schválili nových. Sú nimi: v do-
zornej rade obchodnej spoločnosti 
Aquapark Poprad Ondrej Kavka, v 
dozornej rade obchodnej spoločnos-
ti Brantner Poprad Marián Saraka, v 
dozornej rade obchodnej spoloč-
nosti Veolia Energia Poprad Alena 
Madzinová, Peter Brenišin a Mária 
Radačovská, v predstavenstve Veolia 
Energia Poprad Štefan Pčola, v do-
zornej rade obchodných spoločností 
Podtatranská vodárenská spoloč-
nosť a Letisko Poprad - Tatry Anton 

Danko a v dozornej rade obchodnej 
spoločnosti Popradská energetická 
soločnosť Milan Baran, Peter Breni-
šin a Ján Košťálik.• INFORMÁCIu o pláne investícií 
Popradskej energetickej spoločnosti 
na rok 2019 predložil poslancom ko-

nateľ PES Pavol Kubičko. Investí-
cie sa budú realizovať v okruhu 
kotolne E 1/VI na Šrobárovej 
ulici, kde uskutočnia inštaláciu 
obnoviteľného zdroja energie. 
Ďalej v okruhu kotolne E1/VI na 
Tajovského ul. - inštalácia 11 ks 
domových odovzdávacích staníc 
tepla, v okruhu kotolne E 3/VI a 
E 1/VI - prepojenie týchto kotol-
ní v dĺžke 155 metrov, v okruhu 
kotolní Zimný štadión a Kino 
Tatran - inštalácia meračov tep-

la a zabezpečenie zberu dát v oboch 
kotolniach a v okruhu kotolne Zá-
pad II, Hraničná ul. - zabezpečenie 
dodávky tepla a teplej vody pre by-
tový dom Ursus. Spolu plánujú vy-
naložiť na tieto investície sumu 630 
100 eur bez DPH. 

Poslanci schválili aj zmenu roz-
počtu mesta Poprad na rok 2019. 
Podrobný materiál ja zverejnený na 
www.poprad.sk, v časti Mestské za-
stupiteľstvo. Investičné akcie tohto 
roka bude dnes prezentovať vedenie 
mesta pred médiami.  (mar)

Mesto musí spĺňať striktné po-
žiadavky od spracovania politiky, 
cieľov, vymenovania samostatného 
koordinátora, hodnotenia rizík u 
svojich zamestnancov, projektov, 
transakcií, obchodných partne-
rov, po posudzovanie konfliktu 
záujmov, hĺbkovej analýzy dôve-
ryhodnosti zamestnancov alebo 
partnerov, oznamovanie korupcie 
a ochranu tých, ktorí podozrenie 
na úplatkárstvo oznámia,  musia sa 
prísne sledovať akékoľvek pohoste-
nia, dary a pod.

J. Závadský zhodnotil: „Získanie 
certifikátu je znakom, že mesto Po-
prad myslí boj proti korupcii serióz-

ne. Prijalo všetky tvrdé požiadavky, 
ktoré idú nad rámec zákona v oblasti 
boja proti korupcii. Osvojilo si všetky 
postupy, zaviedlo ich a sú na úrade 
funkčné. A hlavne dodržiava ich, o 
čom sa presvedčili aj nezávislí au-
ditori.“ IMS sa môže pochváliť, že 
koordinuje svoje aktivity s Úradom 
vlády SR, kde sa takisto budú pri-
pravovať na zavedenie  a používanie 
protikorupčného systému. Peter 
Kovařík, generálny riaditeľ sekcie 
prevencie korupcie a krízového 
manažmentu na Úrade vlády SR 
doplnil: „V týchto dňoch podpisuje-
me s UMB dohodu a začneme túto 
normu implementovať aj na úrade 
vlády. Budeme prvý orgán ústrednej 

štátnej správy, ktorý do toho ide.“
Prijatie normy je záväzok mesta 

Poprad voči občanom, že zamedzí 
akejkoľvek korupcii a prijímaniu 
úplatkov. Primátor Popradu Anton 
Danko uzavrel: „Už predchádzajúce 
vedenie prišlo s touto myšlienkou, my 
sme v tom pokračovali a som rád, že 
sa nám podarilo úspešne zavŕšiť celý 
certifikačný proces a ako prvé mesto 
na Slovensku sme získali tento certifi-
kát podľa medzinárodnej normy ISO 
37001. Čaká nás tvrdá práca a chceme 
všetkých presvedčiť, že to myslíme s bo-
jom proti korupcii vážne.“ Na poprad-
skom mestskom úrade je ako pred-
staviteľ manažérstva proti korupcii 
určený Martin Vaščura.  (mar)

(Dokončenie zo str. 1)

• TATRANCI  si pripomínajú 72. 
výročie založenia mesta Vysoké 
Tatry. Oslavy sa začnú dnes dvoma 
výstavami vo Vile Flóra v  St. Smo-
kovci. Jedna predstavuje fotografie 
Petra Svobodu, druhá architekto-
nické štúdie s  nápadmi na zveľade-
nie verejných priestranstiev v  mes-
te. V piatok sa uskutoční Tatranský 
galavečer s  oceňovaním osobností 
Tatier a v sobotu 16. marca bude po 
prvýkrát Deň tatranských nosičov. 
Viac na www.vysoketatry.sk.

• V DOME kultúry vo Svite sa od 
dnes 13. marca do piatka 15. marca 
koná regionálna súťaž nefolklórneho 
tanca pod názvom Deň tanca. 

• FESTIVAL jedla a nápojov je plá-
novaný na piatok 15. marca od 16. 
hod. v Hotel International vo Veľkej 
Lomnici. Návštevníci budú môcť 
ochutnať najlepšie súčasne produkty 
z oblasti nápojov, jedla a čokolády. 

• GRAND Hotel Kempinski High 
Tatras na Štrbskom Plese sa zaradil 
medzi najkrajšie a najromantickejšie 
miesta, kde si môžu snúbenci pove-
dať svoje áno. Ako jediný hotel na 
Slovensku získal prestížne ocenenie 
International Hospitality Awards 
2018, keď zvíťazil v kategórii Best 
Wedding Hotel. O víťazoch rozho-
dovala medzinárodná odborná po-
rota zastúpená ôsmimi krajinami.

• VÝBOR Európskeho parlamentu 
pre dopravu a cestovný ruch v pon-
delok 5. marca podporil vlaňajší ná-
vrh Európskej komisie na ukončenie 
striedania zimného a letného času v 
EÚ počnúc rokom 2021.  (ppš)

Pre viac ako 43 100 maturantov zo 706 stredných škôl sa 
včera 12. marca začali písomné maturity. Do piatka 15. mar-
ca sa budú overovať vedomosti študentov maturitného ročníka 
zo slovenčiny, cudzieho jazyka, matematiky a v prípade žiakov 
maďarskej a ukrajinskej národnosti aj ich materinského jazy-
ka. Výsledky riadneho termínu externej časti maturitnej skúšky 
si všetky školy môžu prevziať 2. mája elektronickou formou. 
Výsledky žiakov v papierovej forme školám doručia 3. až 6. 
mája. Náhradný termín písomných maturít určený pre žiakov, 
ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu zúčastniť na riadnom 
termíne, je naplánovaný na 9. až 12. apríla. Opravný termín 
písomných maturít sa uskutoční od 3. do 6. septembra.

S dobrou náladou a pripravené včera dorazili na maturit-
né skúšky aj študentky Strednej zdravotníckej školy v Popra-
de (na foto).     (ppš)

Mesto Poprad plánuje výstavbu 
novej trasy cyklistického chodní-
ka. Po avizovanej trase z  Popradu 
do Svitu po pravom brehu rieky 
Poprad sa objavujú rôzne názory 
na tento zámer.

Primátor mesta Anton Danko 
preto poskytuje priestor všetkým 
Popradčanom vyjadriť svoj názor 
na nové trasovanie v ankete, ktorá 
sa začala a bude prebiehať formou 
hlasovania na webovom sídle mesta 
Poprad www.poprad.sk od 11. do 25. 
marca 2019 vrátane.

Občania môžu dať svoj hlas dvom 
možnostiam: Uvítali by ste trasu 
cyklistického chodníka a) do Svi-
tu po pravej strane rieky Poprad? 
b) smerom na Veľkú Lomnicu 
popri rieke Poprad?.  (ppp)

Anketa
o cyklochodníku
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Minulý týždeň patril ženám aj v prednese
Minulý týždeň v stredu sa v Pod-

tatranskej knižnici v  Poprade ko-
nalo okresné kolo ženskej súťaže 
v prednese poézie a prózy - Vanso-
vej Lomnička.

Do 52. ročníka sa prihlásilo se-
demnásť recitátoriek rozdelených 
do troch hlavných vekových ka-
tegórií, no  okresná organizácia 
Únie žien Slovenska ako organizá-
tor v  spolupráci s  Podtatranským 
osvetovým strediskom opäť povo-
lili na pôde okresu pár výnimiek. 
„Dávame možnosť predstaviť aj 
vlastnú tvorbu a tiež možnosť okúsiť 
atmosféru súťaže i mladým recitá-
torkám do 18 rokov. V oboch prípa-
doch však tieto účastníčky nemôžu 
postúpiť na krajské kolo, pretože to 
propozície neumožňujú,“ uviedla 
predsedníčka OO ÚŽS a riaditeľka 
Podtatranskej knižnice v  Poprade 
Monika Naštická.

O  túto súťaž je pod Tatrami zá-

ujem, o  čom svedčí účasť recitá-
toriek, ktoré už síce nesúťažili, ale 
možnosť stretnúť sa s inými milov-
níčkami prednesu si nenechali ujsť. 
Príkladom je aj Emília Nedzelová 
zo Svitu, ktorá formálne ukončila 
svoje pôsobenie v súťaži pred dvo-
ma rokmi počas jubilejného 50. 
ročníka. „Poprosila som však organi-
zátorov, či by som nemohla prísť len 
tak mimo súťaž aj tentokrát a zare-
citovať. Chcela som sa opäť stretnúť 
s  týmito skvelými ženami, ktoré 
prednášajú. Myslím si, že poézia je 
nadčasová a  človek si pri nej môže 
oddýchnuť,“ povedala. Tohtoročné 
účastníčky prišla pozdraviť víťazka 
jubilejného 50. ročníka okresné-
ho kola spred dvoch rokov Tatiana 
Husárová - dnes poslankyňa MsZ 
v  Poprade. „Hovorí sa, že človek 
by sa mal každý deň započúvať do 
peknej hudby, mal by sa pozrieť na 
nádherný obraz a  prečítať si aspoň 

jednu báseň. Nedá sa 
žiť len prózou, občas tá 
poézia do života patrí. 
A komu inému by mala 
patriť, ak nie ženám?! 
Som presvedčená, že 
tu v  Poprade je silná 
komunita recitátoriek. 
Konkurencia v  rámci 
kraja a celého Slovenska 
je však veľmi silná a  ja 
stále túžim po tom, aby Poprad mal 
raz víťazku Vansovej Lomničky,“ 
uviedla.

Organizátorov vždy poteší účasť 
mladších recitátoriek, ktoré nabe-
rajú skúsenosti. „Veľmi rada čítam 
a preto som sa prihlásila aj do tejto 
súťaže. Recitovala som smutnú bá-
seň, ktorá však vyjadruje pocity au-
tora a mohla som ju precítiť aj ja. Aj 
dospelé ženy potrebujú vyjadriť svo-
je pocity a pomocou básne sa to dá,“ 
skonštatovala Bibiana Mikluščáko-

vá z Levoče. 
Minulotýždňové okresné kolo 

Vansovej Lomničky v  Poprade už 
pozná víťazov. Do krajské kola, kto-
ré bude 23. marca vo Vranove nad 
Topľou sa z I. kat. prebojovala s pró-
zou Michaela Urbaňáková a  z  III. 
kat. najviac zaujala poéziou Zuza-
na Birčáková. Bez postupu na kraj 
ocenili organizátori Lindu Gallovú, 
Zuzanu Hricovú, Luciu Frankovú 
v  rámci poézie a  Katarínu Zavackú 
v rámci prózy.   (mav)

Minulý týždeň v utorok sa 
v priestoroch Podtatranskej 
knižnice v  Poprade konala 
v rámci Týždňa slovenských 
knižníc prezentácia knihy 
poľskej spisovateľky a re-
portérky Ludwiky Włodek, 
ktorá napísala knihu o Spiši 
- „Cztery sztandary, jeden 
adres. Historie ze Spisza 
(Štyri prápory, jedna adre-
sa. Príbehy zo Spiša)“.

Stretnutie zorganizoval 
Poľský inštitút v  Bratislave 
v  spolupráci s  Podtatran-
skou knižnicou v  Poprade. 
„Stretnutia sa zúčastnil Peter 
Káša z  Prešovskej univerzity 
v  Prešove a  diskusiu mode-
roval Piotr Drobniak z  Veľ-
vyslanectva Poľskej repub-
liky v  Bratislave,“ spresnila 
riaditeľka knižnice Monika 
Naštická.

Ludwika Włodek je poľská 
sociologička a  novinárka, 

ktorá sa venuje výskumu ako 
odborná asistentka v Centre 
pre štúdium východnej Eu-
rópy vo Varšavskej univerzi-
te. Je autorkou troch kníh a v 
poslednej z nich sa zamerala 
práve na Spiš, ktorý pozoru-
je už od svojho detstva. Je to 
zaujímavá reportáž o tomto 
regióne, jeho dejinách, vle-
čúcich sa národnostných 
sporoch, ale aj o vzájomnom 
spolunažívaní rôznych etník 
na jedinom území. Autorka 
hľadá v knihe argument pre 
tvrdenie, že Spiš je geogra-
ficky aj historicky križovat-
kou viacerých národností, 
kultúr a etník. No oporu hľa-
dá predovšetkým v dejinách.

Hneď na druhý deň v stre-
du 6. marca zamierila Ludwi-
ka Włodek so svojou knihou 
o  Spiši do Bratislavy, kde 
ju uviedla aj priamo v  Poľ-
skom inštitúte.  (ppv)

O Spiši perom
poľskej reportérkyV  rámci Týždňa sloven-

ských knižníc Podtatranská 
knižnica v  Poprade už pra-
videlne oceňuje najlepších 
čitateľov, ktorých pozvala 
na slávnostné vyhodnotenie 
minulý týždeň v piatok.

Svojich verných čitateľov 
za predchádzajúci rok Pod-
tatranská knižnica v Poprade 
rozdelila do troch kategórií 
a  desiatich najlepších v  kaž-
dej z nich pozvala minulý pia-
tok na slávnostné vyhlásenie 
výsledkov. „Vždy sa tešíme, že 
môžeme poďakovať čitateľom, 
ktorí k nám chodia pravidel-
ne. V minulom roku si najviac 
kníh -361 požičala pani Zden-
ka Pitoňáková z kategórie do-
spelý čitateľ,“ povedala riadi-
teľka Podtatranskej knižnice 
v Poprade Monika Naštická. 
V  kategórii dospelých mali 
zastúpenie vzácne čitateľky, 
ktoré aj v  pokročilom veku 

ostávajú knihám verné. 
„Mám obrovský zoznam 
spisovateľov, ktorí ma 
zaujali a  ktorých knihy 
som prečítala. Priznám 
sa, že čítam celý život 
a v poslednej dobe takmer 
neustále, aj keď mám už 
oči nanič,“ zavtipkovala 
Thelma Kováčiková, kto-
rá v minulom roku prečítala 
194 kníh.

V  kategórii študentov za-
znamenala najviac výpoži-
čiek Daniela Dobisová, ktorá 
si v knižnici požičala v minu-
lom roku 169 kníh. „Väčšinou 
v  knižnici nájdem to, čo mi 
vyhovuje a ak aj nie, tak kni-
hovníčky vždy dajú prísľub, že 
danú knihu zakúpia. Aj preto 
sem rada chodím,“ uviedla.

Medzi najmladšími čitateľ-
mi vyčnievala Katarína Ša-
velová (na foto), ktorá vlani 
prečítala 124 kníh z knižnice. 

„Rada chodievam najmä do 
knižnice v Spišskej Sobote, pre-
tože sa mi páčia jej historické 
priestory. Vôbec som netušila, 
že som v minulom roku prečí-
tala až toľko kníh, ale budem 
v  tom rada pokračovať,“ pri-
sľúbila.

Všetci ocenení získali od 
knižnice certifikáty, na zák-
lade ktorých si môžu predĺžiť 
členstvo v knižnici o ďalší rok, 
dokonca aj spolu s príbuzným 
či známym, ktorého si sami 
vyberú a nie je ešte v knižnici 
zaevidovaný.  (mav)

Knižnica ocenila najlepších čitateľov

Polícia pátra po 70-roč-
nom Zdeněkovi Kokym z 
Gánoviec, ktorý je nezvestný 
od 10. januára.

Z. Koky v  ranných hodi-
nách odišiel 
z  miesta 
t r v a l é h o 
bydliska na 
n e z n á m e 
miesto a do-
posiaľ o sebe nepodal svojim 
príbuzným žiadnu správu. 

Vykonanými previerkami a 
opatreniami sa  doteraz ne-
zvestnú osobu nepodarilo 
vypátrať.

Zdeněk Koky je vysoký asi 
165 cm, štíhlej postavy, má 
prešedivené na krátko ostri-
hané vlasy a hnedé oči.

Polícia pátra aj po 49-roč-
nej Milene 
Sýkorovej z 
Popradu, na 
ktorú vydal 
príkaz na 
z a t k n u t i e 

pre prečin podvodu Okres-
ný súd Kežmarok. Doposiaľ 
sa túto ženu nepodarilo vy-
pátrať, jej pobyt nie je zná-
my. M. Sýkorová je 165 cm 
vysoká, strednej postavy, má 
hnedé husté vlnité vlasy a 
hnedé oči. 

Akékoľvek poznatky 
k  hľadaným môže verejnosť 
oznámiť na oddelení pátra-
nia Okresného riaditeľstva 
Policajného zboru v Popra-
de, na t. č. 0961 89 3371 a na 
linku 158.  (krp)

Polícia pátra
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Týždeň s mestskou políciou

13. a 14. marca - CRÉME DE 
LA CRÉME - PREHLIADKA 
FRANCÚZSKEHO FILMu 
 
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

15. marca o 19. hod.
VŠETKO BuDE
CZ / SI / PL / SK, roadmovie, 85 
min., česká verzia, MP12
Štrnásťročný Mára a jeho ka-
marát dvanásťročný Heduš 
podniknú cestu za slobodou. 
Mára ukradne auto a svojimi 
kúskami ohromí aj mladú sto-
párku. Všetci sú na úteku, na 
dobrodružnej ceste. Vstupné: 5 
€ Vstupné FK, ŤZP: 3 €

16. a 17. marca o 16.30 hod.
ČAROVNÝ PARK 
USA, animovaný / dobrodruž-
ný, 85 min., dabing, MP                    
Šikovné dievčatko June posta-
vilo ten najúžasnejší zábavný 
park na svete. Vo svojej fantá-
zii. Ale, čo ak takýto raj atrakcií 
naozaj existuje? Vstupné: 5 €, 
Vstupné zľavnené (deti, študen-
ti, seniori, ŤZP): 4 €   

16. a 17. marca o 19. hod.
SKLENENÁ IZBA 
CZ / SK, milostná dráma, 104 
min., dabing, MP15
Nad Brnom vyrástol na začiat-
ku tridsiatych rokov mimoriad-
ny dom so sklenenou izbou.  
Rodina, ktorá v ňom žije, musí 
za dramatických okolností utie-
cť z Československa. Európu 
zahaľuje nacizmus. Vstupné: 5 
€, Vstupné zľavnené (deti, štu-
denti, seniori, ŤZP): 4 €

18. marca o 19. hod.
ZjAVENIE 
FR, dráma, 137 min., titulky, 
MP15, FK
Jacques je novinár regionálnej 
redakcie vo Francúzsku, ktoré-
ho si najme Vatikán. V jednej 
malej francúzskej dedine vraj 
prišlo k zjaveniu... Citlivá a 
pobožná Anna tvrdí, že vide-
la Pannu Máriu. Vstupné: 5 €  
Vstupné FK, ŤZP: 3 €

Kino tatran

Celosvetová kampaň 
„Týždeň mozgu“ (tohto 
roku od 11. do 17. mar-
ca) sa vo svete oslavuje od 
roku 1996. Vo viac ako 60 
krajinách sveta sa konajú 
tisíce osvetových podu-
jatí na tému mozog, jeho 
činnosť, výkonnosť, fun-
govanie ale aj zlyhávanie. 
Slovensko sa do týchto ak-
tivít zapája v  tomto roku 
dvanástykrát.

Záštitu nad touto kam-
paňou má Slovenská al-
zheimerova spoločnosť 
(SAS). Cieľom SAS je pri-
spievať k  vytvoreniu dôs-
tojných podmienok pre 
život pacientov s  Alzhei-
merovou chorobou, ale aj 
organizovanie vzdeláva-
cích podujatí, vzdeláva-
nie a  vedenie príbuzných 
v  rodinnej starostlivosti 
o  postihnutého, propa-
gácia najnovších poznat-
kov vedeckého výskumu, 
diagnostiky a  možnosti 
liečby a  šírenia informácií 
o  Alzheimerovaj chorobe. 

Výskyt ochorenia má 
stúpajúci trend. Toto 
ochorenie mozgu spôso-
buje obmedzenie a  stratu 
sebestačnosti so všetkým 
sociálnymi dôsledkami. 
Prejavuje sa najmä poru-
chami pamäti, problémami 
s  vyjadrovaním, neschop-
nosťou logického uvažova-
nia. Na Slovensku bola dlhé 
roky starostlivosť o  ľudí 
s  uvedenou chorobou na 
okraji záujmu. Počet oby-
vateľov postihnutých touto 
chorobou sa u  nás odha-
duje na 40  000 - 50  000. 
V  súvislosti so zmenou 
populačnej dynamiky sa 
predpokladá jej zvýšenie až 
o päťnásobok.

Náš mozog je najdôleži-
tejší orgán ľudského tela. 
Všetko čo vieme, čo si mys-
líme a  cítime, sa odohráva 
práve v  ňom. Sídli v  ňom 
pamäť, vďaka mozgu vidí-
me a počujeme, pohybuje-
me sa a rozprávame.

Dnes vieme, že pravdepo-
dobne jedným z  účinných 

preventívnych prostried-
kov proti predčasnému 
starnutiu mozgu je tréning 
poznávacích funkcií. Tré-
ning pamäti má dôležitý 
význam preto, že udržiava 
mozog aktívny a  zdravý. 
Okrem zdokonaľovania sa-
mostatnej pamäti tréning 
pomáha uvoľňovať chemic-
ké látky, ktoré sú dôležité 
pri fungovaní imunitného 
systému, čím sa chráni mo-
zog pred ochorením a  po-
škodením.

Procesom starnutia pre-
chádza celá Európa, aj 
Slovensko. Počet ľudí s prí-
znakmi demencie bude 
stúpať.

Riziko demencie mož-
no znížiť prostredníctvom 
zdravého životného štýlu. 
Jeho zásady sú všeobecne 
známe, rôznorodá strava 
s  dostatkom ovocia, zele-
niny, rýb, pravidelná pohy-
bová aktivita, mentálna a 
sociálna aktivita.
RÚVZ so sídlom v Poprad,

odd. HDMaVZ

Mozog je najdôležitejší orgán ľudského tela

• MINuLÝ týždeň v  pon-
delok krátko po polnoci boli 
hliadky mestskej polície vy-
slané do Zariadenia sociál-
nych služieb na Levočskej 
ulici, kde malo dochádzať v 
fyzickému napádaniu osôb. 
Bolo zistené, že podozrivý 
muž napadol členov svojej ro-
diny. Svoju úlohu zohral aj al-
kohol, ktorý bol zistený nielen 
u podozrivého, ale aj u poško-
dených. Muž bol po zadržaní 
odovzdaný PZ SR pre podo-
zrenie z trestného činu.• V TEN istý deň popoludní 
oznámila na linku 159 pra-
covníčka verejných WC na 
Námestí svätého Egídia, že v 
uzamknutej kabínke sociál-
neho zariadenia sa už dlhšiu 
dobu nachádza osoba, ktorá 
nereaguje a neotvára dvere. 
Keďže na rovnakom mieste 
pred dvoma mesiacmi doš-
lo k úmrtiu, oznamovateľka 
mala obavu o zdravie a život 
tejto osoby. Hliadka zistila, že 
vo vnútri sa nachádzal muž, 
ktorý tam v dôsledku požitia 
väčšieho množstva alkoho-
lu zaspal. Nebol zranený a z 
miesta odišiel po svojich.• OPÄŤ v pondelok 4. marca 
podvečer zasahovali mestskí 

policajti v blízkosti prevádzky 
Zariadenia sociálnych služieb 
na Francisciho ulici, kde tri 
osoby prevrátili plastové ná-
doby na komunálny odpad. 
Po zadržaní hliadkou ich po-
dozrivé osoby dali do pôvod-
ného stavu a vysypaný odpad 
upratali.• V  PONDELOK 4. marca 
v  noci našli mestskí policaj-
ti v priestoroch autobusovej 
zastávky pri Dome kultúry 
osobu v bezvedomí ležiacu na 
zemi. Okamžite jej poskytli 
predlekársku starostlivosť a na 
miesto bola privolaná sanitka.• V uTOROK 5. marca ráno 
riešili mestskí policajti občana 
Rumunska, ktorý bez prísluš-
ného povolenia navštevoval 
rôzne prevádzky na území 
mesta a ponúkal na predaj 
tovar. Podozrivému mužovi 
bola uložená bloková pokuta.• V TEN istý deň večer bola 
mestská polícia upozornená 
na podozrenie, že z  jedného 
z  bytov na Podjavorinskej 
ulici uniká plyn. Pri ob-
hliadke miesta nezistila únik 
plynu zo spotrebičov ani 
hliadka a ani pracovník ply-
nární. Zápach sa šíril prav-
depodobne z kanalizácie.

• V  STREDu 6. marca po-
poludní boli mestskí policajti 
privolaní do prevádzky OBI, 
kde pracovník SBS prichytil 
osobu pri krádeži tovaru. Po-
dozrivý muž si do ruksaku a 
bundy ukryl na predajnej plo-
che tovar v hodnote 103 eur. 
Tento muž už bol za podobný 
skutok v priebehu posledných 
dvanástich mesiacov postih-
nutý, čím naplnil znaky preči-
nu krádeže.• VO ŠTVRTOK 7. mar-
ca krátko popoludní bola 
hliadka MsP Poprad privo-
laná do Nemocnice Poprad. 
V ambulancii na centrálnom 
príjme došlo ku krádeži mo-
bilného telefónu, v ktorom 
bola nainštalovaná špeciálna 
aplikácia pre urgentnú po-
moc pacientov. Podozrivými 
z krádeže boli dve osoby, kto-
rým lekárka robila vyšetrenia. 
Podľa popisu mestskí policajti 
podozrivé osoby zadržali, pri-
čom u jednej z nich bol tento 
telefón nájdený.• V PIATOK 8. marca večer 
videl pozorný občan z okna 
svojho bytu podozrivé osoby, 
ktoré na Bajkalskej ulici po-
škodzovali drevené podpery 
slúžiace na oporu vysade-

ných stromčekov. Podozriví 
sa snažili z miesta ujsť no boli 
zadržaní hliadkami mestskej 
polície. Na mieste sa našli aj 
drevené podpery, ktoré podo-
zriví porozhadzovali po okolí. 
Štyria mladíci sa ku skutku 
priznali. (na foto)• V  NEDEĽu 10. marca 
v  noci hliadka MsP Poprad 
zasahovala v priestoroch ho-
tela Gerlach, kde podľa ozná-
menia dochádzalo k narúša-
niu verejného poriadku. Na 
mieste boli zistené dve osoby 
pod vplyvom alkoholu, ktoré 
tu neboli ubytované a po upo-
zornení príslušníkov mestskej 
polície priestory hotela opus-
tili.• V  TEN istý deň podvečer 
bol na linke 159 prijatý oznam 
ohľadom fyzického napáda-
nia osôb žijúcich v unimo-
bunkách na Staničnej ulici. 
Mestskí policajti na mieste 
vášne osôb pod vplyvom al-
koholu upokojili.  (msp)

Streda 13. marec o 17. hod./di-
vadelná sála a Klub Zóna Domu 
kultúry
FESTIVAL jEDEN SVET 2019/
SHuT uP!
19. medzinárodný festival do-
kumentárnych a nekomerčných 
filmov.
Cudzinec v raji (73 min.), NL
Bez identity (96 min.), USA
Vstupné 2 €

Štvrtok 14. marec o 17. hod./di-
vadelná sála a Klub Zóna DK
Čističi (88 min.), DE
Dôstojne zomrieť (52 min.), NL
Vstupné: 2 €

Piatok 15. marec o 17. hod./diva-
delná sála a Klub Zóna DK
Silvana (90 min.), Švédsko / Nič 
sa neodpúšťa (62 min.), BE. 
Vstupné: 2 €
Predpredaj MIK 052/4361 192, 
DK 052/7722 256.

Nedeľa 17. marec o 10. hod./di-
vadelná sála DK v Poprade
TÁRAjKO A POPLETAjKA
Hľadanie strateného pirátskeho 
pokladu. Vstupné: 7 €. Predpredaj 
www.ticketportal.sk

Kultúrny program
mesta Poprad
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Jarné upratovanie v meste Poprad

Z interpelácií
Poslanec František Majerský in-

terpeloval v záujme obyvateľov Ma-
tejoviec, ktorí žiadajú vyriešenie ne-
dostatočných parkovacích kapacít na 
Matejovskom námestí, vytvorenie par-
kovacích miest pre bytový dom Tisa, 
kde nemajú žiadne parkovacie miesta 
a obyvatelia blokujú parkovaním vjazd 
hasičských a záchranných vozidiel. 
Ďalej požiadal o prekrytie pieskových 
ihrísk na Allendeho ul., aby sa zabrá-
nilo kontaminácii túlavými mačkami, 
takisto o vyriešenie parkovania áut na 
tejto ulici pri č. 44, 46, 48 a 50, kde v 
prípade potreby zásahu záchranných 
zložiek a hasičov je zlý prístup. V mene 
Matejovčanov požiadal aj o vyriešenie 
nedostatku odpadkových košov a aby 
boli z iného materiálu ako kov, lebo 
končia v kovošrote. V ďalších interpelá-
ciách požiadal o riešenie pre obyvateľov 
mestskej časti Stráže. Žiadajú o zriade-
nie priechodu pre chodcov na Kuku-
čínovej ul. oproti futbalovému ihrisku 
smerom na Škultétyho ul. s osvetlením 
a dopravným značením.Takisto Strá-
žania žiadajú vyriešenie absentujúceho 
chodníka pred futbalovým ihriskom v 
tejto mestskej časti. Ide o veľmi nebez-
pečný úsek a vytvorenie súvislého úse-
ku chodníka je nevyhnutné. Obyvatelia 
z Ul. P. Jilemnického v Strážach požia-

dali o zjednosmernenie komunikácie a 
vyznačenie postranného parkovania na 
tejto ceste. Poslanec ďalej interpeloval 
vo veci doriešenia prejazdu sanitiek k 
novému skateparku v Poprade. Prí-
jazdu od autobazáru bránia osadené 
kvetináče a parkujúce autá a od cyklo-
chodníka z juhu prejazd nie je možný. 
Interpeloval aj v záujme Popradčanov 
zamestnaných v Tescu, aby mesto pri-
dalo linku MHD z dôvodu zrušenia 
dopravy, ktorá má skončiť v marci tohto 
roku. Vo večerných hodinách o 21. hod. 
sa nemajú ako dostať z práce, keďže už 
nebude jazdiť žiadny autobus. Tohto 
roku sa má meniť MHD v celom meste, 
preto prosia o dopracovanie aj tejto za-
stávky vo večerných hodinách. 

Poslankyňa Alena Madzinová in-
terpelovala, že v blízkosti bloku Tôňa 
na Rastislavovej ul. na tzv. „trávnatej“ 
ploche sú rozhádzané betónové hra-
noly. Majú pravdepodobne zabrániť 
parkovaniu áut, ale skôr to vyzerá ako 
skládka stavebného odpadu. Žiada o 
odstránenie týchto hranolov.

Poslankyňa Tatiana Husárová in-
terpelovala kvôli riešeniu katastrofál-
nej situácie stavu dvoch budov v Ma-
tejovciach na Lidickej ul. č. 1633/59 
a bývalého nákupného strediska. Sú 
v dezolátnom stave a bezprostredne 
ohrozujú obyvateľov pohybujúcich sa 
v ich okolí, najmä školopovinné deti. 

Obyvatelia Matejoviec poslankyňu tiež 
požiadali o pomoc pri riešení neúnos-
nej, priam kritickej situácie s narasta-
júcim počtom voľne sa pohybujúcich 
psov a túlavých mačiek, predovšetkým 
na Matejovskom námestí, uliciach 
Kopernikova, Staničná a Allende-
ho. Takisto žiadajú o zabezpečenie 
všetkých detských pieskovísk v Mate-
jovciach drevenými krytmi, aby sa za-
medzilo ich neustálemu znečisťovaniu 
a kontaminácii túlavými zvieratami, 
predovšetkým mačkami. Poslankyňa 
tiež požiadala vedúcu odboru pre-
zentácie, kultúry a cestovného ruchu 
o vypracovanie plánu rozvoja kultúry 
a cestovného ruchu v meste Poprad a 
jeho mestských častiach. Predniesla aj 
svoje pripomienky, ktoré žiada zahrnúť 
do plánu v tézach. Ďalej interpelovala 
v mene obyvateľov z námestia v Spiš-
skej Sobote, ktorí žiadajú o obmedzenie 
neprimerane rýchlej jazdy áut prechá-
dzajúcich historickým námestím.

Poslanec jozef Košický vo svojich 
interpeláciách požiadal o úpravu ve-
rejného priestranstva pred bytový-
mi domami na Šrobárovej ul. (bloky 
Odra, Svitava a Rysy) po výkopových 
prácach. Majitelia garáží na Ul. L. Svo-
bodu, oproti bytovému domu Onda-
va sa na neho obrátili s požiadavkou 
dokončenia úpravy príjazdovej cesty 
ku garážam, ktorú mesto začalo rea-

lizovať minulý rok. Interpeloval aj vo 
veci nových tieniacich plachiet nain-
štalovaných v poslednom období na 
zimnom štadióne. 

Poslankyňa Helena Mezenská in-
terpelovala vo veci opravy schodov 
vstupu a výstupu z Kostola sv. Cyri-
la a Metoda na sídlisku Juh, ktoré sú 
rozdrobené a v dôsledku toho aj ne-
bezpečné a pre širšie okolie parku aj 
neestetické.

Poslankyňa Anna Schlosserová in-
terpelovala vo veci zmluvy na vypraco-
vanie generelu dopravy mesta Poprad, 
k čomu už podala interpeláciu dvakrát 
v minulom roku. Podala tiež interpe-
láciu vo veci odstránenia tzv. čiernych 
stavieb v Matejovciach s obsiahlym 
materiálom, nakoľko za ostatné štyri 
roky nedošlo k žiadnemu citeľnému 
posunu. Tiež v mene obyvateľov Lidic-
kej ul. v Matejovciach žiadala riešenie 
situácie ohľadom dlhodobého zaplavo-
vania cestnej komunikácie vo vlastníc-
tve mesta, záhradkárskej osady a po-
zemkov vlastníkov rodinných domov. 
Požiadala tiež o zabezpečenie chýbajú-
ceho chodníka na Staničnú ul. vrátane 
riešenia priechodu na železničnú za-
stávku Matejovce pri Poprade, kde je si-
tuácia nebezpečná pre starších občanov 
a matky s kočíkmi. Problémom je blato 
a nepriechodný terén, ale aj chýbajúce 
verejné osvetlenie.   (ppm)

• 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, od-
pad 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 kancelárske 
priestory v Poprade, Teplická 
34, bývalá AB Stavomontáže. 
Inf.: č. t. 0905 563 836, e-mail: 
pabamke@gmail.com    12/19-R
• Prijmeme predavačku 
do školského bufetu počas 
dní školského vyučovania, 
pracovná doba 3. hod den-
ne, 195 eur/hrubá mesačná 
mzda, vhodné pre mamič-
ku na MD alebo dôchod-
kyňu, sídlisko Juh. Inf.: č. t. 
0918 969 101.  14/19-R

InzercIa
Mesto Poprad ako každoročne, aj 

v roku 2019 organizuje na obvyklých 
miestach jarné upratovanie. Pristavené 
veľkoobjemové kontajnery (VOK) sú 
určené pre občanov mesta, nie pre pod-
nikateľské subjekty, ktoré sú povinné 
zbavovať sa odpadov zo svojej činnosti v 
súlade so zákonom a na vlastné náklady.

VOK-y sú určené pre občanov, ktorí sa 
prostredníctvom nich môžu bezplatne 
zbavovať drobného stavebného odpadu 
(obklady s udržiavacích prác a pod.), ob-
jemového odpadu (napr. staré nábytky, 
okná, dvere a pod). Počas jarného upra-
tovania sa môžu občania mesta bezplat-
ne zbavovať aj konárov z údržby záhrad, 
ktoré však nesmú byť ukladané do VOK-
-ov, ale vedľa nich, nakoľko sú následne 
drvené a drevná štiepka zhodnocovaná 
pri údržbe verejnej zelene. Do VOK-ov 

nesmú byť ukladané stavebné odpady (tie 
musí stavebník v súlade so stavebným 
rozhodnutím na vlastné náklady uložiť 
na riadenej skládke a mať doklad o jeho 
likvidácii), elektroodpad, tráva, lístie, ne-
bezpečný odpad a pod.

Veľkoobjemných odpadov, drobných 
stavebných odpadov, elektroodpadov, 
trávy, lístia, skla a pod. sa môžu ob-
čania celoročne zbavovať v zberných 
centrách na uliciach L. Svobodu a Hra-

ničnej v Poprade.
Mesto Poprad žiada občanov, aby k jar-

nému upratovaniu pristupovali zodpo-
vedne, veľkoobjemový odpad a drobný 
stavebný odpad neukladali vedľa VOK-
-ov, ale počkali na prázdny VOK, striktne 
dodržiavali termíny jarného upratova-
nia v jednotlivých lokalitách a po jeho 
skončení už odpad na týchto miestach 
neukladali. Ukladanie odpadu na stano-
vištiach VOK-ov po skončení jarného 
upratovania je považované za tvorbu di-
vokej skládky.

Radnica zároveň upozorňuje, že dodr-
žiavanie termínov a pravidiel pri nakla-
daní s odpadmi v čase jarného upratova-
nia bude pravidelne monitorovať Mestská 
polícia Poprad a v prípade ich nerešpek-
tovania bude vyvodzovať dôsledky for-
mou blokových pokút.  (ppv)

Od 22. do 29. marca vo Veľkej - na uliciach Na letisko 
(potraviny Fresh a pri viadukte), Vodárenskej (pri autobus. 
zastávke), Scherfelovej (pred Ilavským), Novej (pod želez-
ničným mostom), Širokej (pri učilišti), Stavbárskej, Jarmoč-
nej a pri futbalovom štadióne a v Kvetnici pri klzisku.

Od 29. marca do 5. apríla na juhu I a II - parkovisko by-
tový dom Antimón, za bytovým domom Váh a Bárium a v 
Spišskej Sobote na Ul. B. Němcovej (pri UNIMO), pri ZŠ, 
na Košickej ul., pri cintoríne, na Sobotskom námestí, Nižany 
pri mostíku a na Ul. Gattingerovej.

Od 5. do 12. apríla na juhu V, VI - Ul. L. Svobodu (bytový 
dom Labe), Ul. Šrobárova (bytový dom Sázava), Ul. Šrobáro-

va (pri OSBD), bytový dom Amur (parkovisko) a v Strážach 
- Ul. P. Jilemnického (pri záhradkách), pri ihrisku, v parku, 
Ul. Fr. Hečku, Ul. Štefánska, Ul. Švermova. 

Od 12. do 18. apríla v centre mesta na Hviezdoslavovej, 
Levočskej, Sadovej, Baníckej, Bernolákovej, Murgašovej, 
Okružnej ulici (garáže) a na Ul. Popradskej brigády a na 
juhu III na Suchoňovej, Jesennej a Záborského ul.

Od 26. apríla do 3. mája na sídlisku Západ - na Ul. 29. 
augusta, pred bytovým domom Šípka, za cestnými stavbami, 
garáže (pri hoteli Olympia) a v Matejovciach na Ul. Puški-
novej, Bezručovej/J. Kráľa, v Továrenskej štvrti, Ul. Allende-
ho pri garážach, na Matejovskom námestí a na Lidickej ul.

Lokality, kde budú umiestnené VOK-y:
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„Malá láska súdi prísne a zanikne, veľká odpúšťa a tým sa ďa-
lej zväčšuje.“      Ernest Hemingway

POVeDaLI SLÁVnI

SPOLOčenSkÁ krOnIka

V piatok 8. marca 2019
vo Veľkej s

V pondelok 11. marca 2019
vo Veľkej s

V pondelok 11. marca 2019
vo Veľkej s

V pondelok 11. marca 2019
vo Veľkej s

V pondelok 11. marca 2019
vo Veľkej s

Máriou Kovalskou,
63-ročnou

Evou Fendekovou,
57-ročnou

Martou Horvayovou,
71-ročnou

Ľudmilou Liptákovou,
63-ročnou

jozefom Lukáčom,
85-ročným

naVŽDY Sme Sa rOzLÚčILI

HOrOSkOP OD StreDY DO StreDY
Niečo, na 
čo ste dlho 

čakali, sa vám splní. Na praco-
visku alebo v škole bude pokoj.

Budete sa 
z a m ý š ľ a ť 

nad nejakým problémom, ktorý 
má už dávno svoje riešenie. Len 
vy o tom neviete.

Očakávajte 
návštevy a 

príjemné stretnutia. Rodina aj 
priatelia na vás myslia.

Zbyto čne 
sa trápite 

nad tým, čo sa vyrieši samé. 
Užívajte si priaznivé chvíle.

Bude to 
rušný týž-

deň, ale vyplatí sa vám. Získate 
veľký finančný obnos.

Niekto na 
vás s lás-

kou myslí a praje vám len samé 
dobré veci. Nevedomky vám to 
pomáha.

Budete na 
roztrhanie 

na všetky strany, ale vy budete vo 
svojom živle. Máte radi zmeny.

V y u ž i t e 
príležitosť 

a prejavte sa na pracovisku ako 
schopný zamestnanec.

Nemáte čas 
na svoju ro-

dinu, ale tentoraz vás bude nao-
zaj potrebovať. Uprednostnite ju.

Budete si 
môcť v nie-

čom diktovať svoje podmienky. 
Len to veľmi neprežeňte.

Na vašu 
hlavu sa 

zosype nejako veľa starostí. Po-
rozmýšľajte, či vás druhí nevy-
užívajú.

Budete sa 
z niečo-

ho veľmi tešiť až zabudnete vo 
všetkom hľadať chyby.

V stredu 13. marca - Ekolekáreň – OC Forum, 
vo štvrtok 14. marca - Primula, v piatok 
15. marca - Lekáreň Nemocnice Poprad, 
v sobotu 16. marca - Zlatý had, v nedeľu 
17. marca - Dr. Max - Kaufland, v pon-
delok 18. marca - Tília a v  utorok 19. mar-
ca - Benu. Ekolekáreň - OC Forum: Nám. sv. 
Egídia, Primula: Dostojevského 12, Lekáreň 

Nemocnice Poprad: Banícka 28, Zlatý had: 
Novomeského 3918 (bl. Slnečnica), Dr. 
Max - Kaufland: Wolkerova ul. (pri 
stanici), Tília: Banícka 28, Benu: Moy-
zesova 3. Lekárne s  pohotovostnou 

službou sú otvorené od pondelka do piat-
ka od 16. hod. do 22.30 hod., počas sobôt, 
nedieľ a  sviatkov od 7. hod. do 22.30 hod.

POHOtOVOSť V LekÁrňacH

Dnes 13. marca má meniny - Vlastimil, vo štvrtok 14. marca - 
Matilda, v piatok 15. marca - Svetlana, v sobotu 16. marca - Bo-
leslav, v nedeľu 17. marca - Ľubica, v pondelok 18. marca - Edu-
ard a v utorok 19. marca - jozef.

BLaHOŽeLÁme k menInÁm

V stredu 13. marca 2019
o14.hod. vo Veľkej s

Vojtěškou Koščákovou,
93-ročnou

naVŽDY Sa rOzLÚčIme

2. marca 2019 - Ing. Lucia Pacoltová a Ľubomír Perunko.
manŽeLStVO uzaVreLI

17. marec - Nové divadlo Nitra / Slovensko v obrazoch - Švantner 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

Môže zakrúžkovať len jed-
ného kandidáta, inak je hla-
sovací lístok neplatný. Na po-
žiadanie voliča mu okrsková 
komisia vydá za nesprávne 
upravený hlasovací lístok iný, 
pričom ho upozorní, že ne-
správne upravený hlasovací 
lístok je povinný odložiť do 
na to určenej schránky. Inak 
mu hrozí pokuta 33 eur. 

Voliči, ktorí sa nachádzajú 
v deň konania volieb v zdra-
votníckom zariadení, v za-
riadení sociálnych služieb a 
v obdobnom zariadení, v cele 
policajného zaistenia či vo 
väzení a majú trvalý pobyt v 
územnom obvode okrskovej 
volebnej komisie, v ktorom sa 
toto zariadenie nachádza ale-
bo si vyžiadali hlasovací pre-

V sobotu sa uskutočnia voľby prezidenta ...
(Dokončenie zo str. 1) ukaz, hlasujú mimo volebnej 

miestnosti prostredníctvom 
prenosnej volebnej schránky, 
ak o to požiadali. Na základe 
žiadosti k nim vyšle okrsko-
vá volebná komisia dvoch 
svojich členov s prenosnou 
volebnou schránkou, hlaso-
vacími lístkami a obálkou a so 
zoznamom tých voličov, ktorí 
požiadali o hlasovanie mimo 
volebnej miestnosti.

Volič, ktorý nebude môcť 
voliť vo volebnom okrsku, v 
ktorého zozname voličov je 
zapísaný, pretože sa bude na-
chádzať mimo miesta svojho 
trvalého pobytu, môže po-
žiadať o vydanie hlasovacieho 
preukazu, ktorý ho oprávňuje 
na zápis do zoznamu voličov 
v ktoromkoľvek volebnom 
okrsku a hlasovanie v ktorej-

koľvek volebnej miestnosti na 
území SR. O vydanie hlasova-
cieho preukazu pre prvé kolo 
volieb môže ešte volič požia-
dať osobne najneskôr posled-
ný pracovný deň predo dňom 
konania volieb v úradných 
hodinách, to znamená do 15. 
marca 2019, v meste Poprad 
na evidencii obyvateľstva do 
15. hod. Pre druhé kolo volieb 
do 29. marca 2019. Do 8. mar-
ca vydala evidencia obyvate-
ľov MsÚ v Poprade 959 hla-
sovacích preukazov pre prvé a 
937 pre druhé kolo volieb. 

Ak v prvom kole volieb 
prezidenta SR ani jeden z 
kandidátov nezíska nadpo-
lovičnú väčšinu platných 
hlasov voličov, bude sa 2. 
kolo volieb konať v sobotu 
30. marca.  (pmm)

PODTATRANSKÉ výstavné trhy - 20. ročník celoslovenskej kontraktačno-predajnej výstavy 
bývania s medzinárodnou účasťou s tematickým zameraním na • postav dom • domov a 
vkus • domov a žena • dvor a záhrada • auto-paráda, sa uskutoční 26.-28. apríla 2019 v Aré-
ne Poprad. Uzávierka prihlášok pre vystavovateľov je 31. marec 2019. Viac na www.svt.sk.

Ďakujem Vám milí priatelia a  známi za Vašu osobnú 
účasť na poslednej a najťažšej ceste života môjho manžela

Mariána SAKÁČA.
Vážime si Vaše kvetinové dary, ktorými ste sa snažili 
zmierniť náš bôľ a žiaľ.
Ďakuje Vám manželka Vierka, deti Marcelka a Mariánko, 
vnúčatá Henry, Nicol, Oliverko a  Vivienka, nevesta Ma-
rienka, zať Ivko a celá smútiaca rodina.

Spomienka
V utorok 19. marca 2019 si pripome-
nieme 10. výročie úmrtia

Mgr. EVY LANGOVEj
z Popradu - Veľkej

Ktorí ste ju poznali a mali radi, venuj-
te jej spolu s nami tichú spomienku

                         Rodina Langová

Pri mojej hospitalizácii na chirurgickom oddelení Nemoc-
nice Poprad, ktorú som absolvovala prvýkrát v živote, som 
bola milo prekvapená prístupom celého personálu k nám, 
skôr narodeným pacientom. 

Chcem sa z úprimného srdca poďakovať všetkým leká-
rom oddelenia pod vedením pána primára MUDr. Tomáša 
Vnenčáka, všetkým sestričkám, ale i pomocnému personálu, 
za ich profesionálny, ale hlavne ľudský prístup, správanie a 
starostlivosť o pacienta. Nech vás vaša odbornosť a ľudský 
prístup ešte dlho sprevádza pri výkone vašej služby.

Vďačná pacientka M. Tomášová

Poďakovanie

Poďakovanie
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Volebné okrsky pre voľby prezidenta Slovenskej republiky
v roku 2019 v meste Poprad

Volebné okrsky a volebné miestnos-
ti sa nachádzajú:
Okrsok č. 1 - MsÚ Poprad, Nábrežie 
jána Pavla II. 3
Ulice: bez ulice, 1. mája, Kvetná, 
Mlynská, Mnoheľova, Murgašova, 
Sadová, Štefánikova 32A, 63-67, Va-
janského.

Okrsok č. 2 - MsÚ Poprad, Nábrežie 
jána Pavla II. 3
Ulice: Alžbetina, Bernolákova, Brež-
ný riadok, Dominika Tatarku, Dre-
várska, Huszova, Hviezdoslavova, 
Jiřího Wolkera, Karpatská, Nábrežie 
Jána Pavla II., Popradské nábrežie, 
Sládkovičova, Staré ihrisko, Tatran-
ská, Záhradnícka.

Okrsok č. 3 - ZŠ s  MŠ Francisciho 
(bývala ZŠ Marxova), Francisciho 21
Ulice: Levočská 2,4,6,8,10, 10A, 58, 
Námestie sv. Egídia, Štefánikova 1, 3, 
4, 5, 7, 8, 9, 10A, 10B, 11, 12, 23, 25, 
26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 39, 39A, 
40, 41, 43, 45, 68, 69, 70.

Okrsok č. 4 - univerzita Mateja Bela 
(bývala ZŠ Francisciho II.), Fran-
cisciho 8
Ulice: Banícka, Levočská 11, 12, 13, 
15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26A, 27, 28, 
30, 32, 34, 35, 40, 42, 44, 46, 48, 55, 
56, 60, 62, Popradskej brigády, Rovná, 
Zdravotnícka.
 
Okrsok č. 5 - ZŠ s  MŠ Francisciho 
(bývala ZŠ Marxova), Francisciho 
21
Ulice: Francisciho, Joliota Curie, Tat-
ranské námestie.

Okrsok č. 6 - ZŠ s  MŠ Francisciho 
(bývala ZŠ Marxova), Francisciho 
21 
Ulica: Okružná.

Okrsok č. 7 - ZŠ s MŠ Komenského, 
Komenského 15
Ulice: Hraničná 4, 8, 10, 17, 23, 26, 33, 
Komenského 17, 20, Partizánska 78, 
79, 80A, 81, Štúrova 11, 13, 14, 15, 16, 
17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, Traktorová.

Okrsok č. 8 - ZŠ s MŠ Komenského, 
Komenského 15
Ulice: Komenského 8,12,14,Partizán-
ska 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 59, 
61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 77.

Okrsok č. 9 - ZŠ s MŠ Komenského, 
Komenského 15
Ulice: Hraničná 1,3, Komenského 1, 
3, 5, 7, 9, 11, 13, Partizánska 1, 19, 22, 
26, 80, 85, 88, 89, 97, Podtatranská 2, 
3A, Slovenského odboja.

Okrsok č. 10 - ZŠ s MŠ Komenského, 
Komenského 15
Ulice: 29. augusta 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 
13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, Jazzo-
vá, Partizánska 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 
30, Podtatranská 6, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23.

Okrsok č. 11 - ZŠ s MŠ Komenského, 
Komenského 15
Ulice: 29. augusta 33, 35, 37, 39, 41, 
43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, Štúrova 1, 3, 
5, 7, 8, 9, 10, 12.

Okrsok č. 12 - ZŠ s MŠ Dostojevské-
ho, Dostojevského 25
Ulice: Ludvíka Svobodu 3,66,68,70, 
Tomášikova 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 
20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33.

Okrsok č. 13 - ZŠ s MŠ Dostojevské-
ho, Dostojevského 25
Ulice: Dostojevského, Ul.mládeže 30, 
32, Ústecko - Orlická 1A, 24, 25, 26.

Okrsok č. 14 - ZŠ s MŠ Dostojevské-
ho, Dostojevského 25
Ulice: Ludvíka Svobodu 38, 40, 42, 44, 
46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 
Ul.mládeže 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16.

Okrsok č. 15 - ZŠ s MŠ Dostojevské-
ho, Dostojevského 25
Ulice: Tomášikova 32, 35, 37, 39, 40, 
41, 43, 45, 47, 49, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 
69, 71, Ul.mládeže 34, 35.

Okrsok č. 16 - Spojená škola Domi-
nika Tatarku (ZŠ ul.mládeže), ul.
mládeže 7
Ulice: Bajkalská 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 
16, Kopečná, Pavlovova, Rázusova 
súp. č. 3824, 20, 22, 24, Slnečná.

Okrsok č. 17 - Spojená škola Domi-
nika Tatarku (ZŠ ul.mládeže), ul.
mládeže 7
Ulice: Bajkalská 3,7, Ústecko - Orlická 
1-20.

Okrsok č. 18 - Spojená škola Domi-
nika Tatarku (ZŠ ul.mládeže), ul.
mládeže 7
Ulice: Ludvíka Svobodu 2, 4, 6, 8, 10, 
12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, Ul.
mládeže 1, 3, 18, 20, 22, 24, 26, 28.

Okrsok č. 19 - ZŠ s MŠ Tajovského, 
Tajovského 17
Ulice: Ludvíka Svobodu 
7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 
31, 33, 35, 37, Rázusova 1, 2, 3, 5, 7, 
Šrobárova 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 
27.

Okrsok č. 20 - ZŠ s MŠ Tajovského, 

Tajovského 17
Ulice: Ludvíka Svobodu 39, 41, 43, 45, 
47, 49, 51, 53, 55, 57, Tajovského.

Okrsok č. 21 - ZŠ s MŠ Dostojevské-
ho, Dostojevského 25
Ulice: Ludvíka Svobodu 1, 1A, 61, 63, 
70A, 72, 74, 76, 78, 79, 80, 83, 85, 87, 
89, 91, 93, 95, Svätoplukova.

Okrsok č. 22 - ZŠ s MŠ Tajovského, 
Tajovského 17
Ulice: Rázusova 4, 6, 8-15, 17, 19, 21, 
Šrobárova 4-12, 14, 16, 18, 22, 24.

Okrsok č. 23 - ZŠ s MŠ Tajovského, 
Tajovského 17
Ulice: Šrobárova 28-36, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53.

Okrsok č. 24 - ZŠ s MŠ Dostojevské-
ho, Dostojevského 25
Ulica: Moyzesova.

Okrsok č. 25 - ZŠ s MŠ jarná, jarná 13
Ulice: Jarná, Záborského.

Okrsok č. 26 - ZŠ s MŠ jarná, jarná 13
Ulice: Jesenná, MPČĽ.

Okrsok č. 27 - ZŠ s MŠ jarná, jarná 13
Ulice: Dlhé hony, Novomeského, Su-
choňova 25, 27, 29, 31, Tolstého 13, 
Zimná.

Okrsok č. 28 - Spojená škola Letná, 
Letná 34
Ulice: Podjavorinskej, Suchoňova 17, 
19, 21, 23, Šoltésovej 4, 6, 10, 12, 14, 
16, 18.

Okrsok č. 29 - Spojená škola Letná, 
Letná 34
Ulice: Rastislavova 20, 22, 24, 28, 30, 
32, 34, 36, Suchoňova 3,5,9,11,13,15, 
Šoltésovej 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 
19, 21, 23, 25, 27, 29.

Okrsok č. 30 - Spojená škola Letná, 
Letná 34
Ulice: Letná, Rastislavova 2, 4, 6, 8, 
10, 12, 14, 16, 18.

Okrsok č. 31 - ZŠ s MŠ jarná, jarná 13
Ulice: Tolstého 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 
Uherova.

Okrsok č. 32 - Kino Máj, Scherfelo-
va 15
Ulice: Cintorínska, Dolný rad, Druž-
stevná, Horská, Jarmočná, Kmeťova, 
Kollárova, Krompecherova, Lesná, 
Lipová, Nešporova, Oravská 42, 46, 
48, Papierenská, Poľná, Scherfelova, 
Šafárikova, Velické námestie, Vodá-
renská.

Okrsok č. 33 - ZŠ s MŠ A.V. Scherfe-
la, ul. Fraňa Kráľa 2
Ulice: Donská, Farbiarska, Fraňa Krá-
ľa, J.Tranovského, Jabloňová, Jahod-
ná, Krátka, Lomnická 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
6A, 7, 8, 9, 10, 11, 15, Lúčna, Mierová, 
Nová, Slovenského národného po-
vstania, Široká, Železničná.

Okrsok č. 34 - ZŠ s MŠ A.V. Scherfe-
la, ul. Fraňa Kráľa 2
Ulice: Amurská, Gemerská, Hurba-
nova, Jókaiho, Kuzmányho, Kysucká, 
Liptovská, Magurská, Na letisko, Od-
bojárska, Oravská 3-8, 10-24, 26, 27, 
27A, 29, 29A, 31, 35, 38, 40, 41, 43, 
47, 49, Spišská, Stavbárska, Šarišská, 
Tekovská, Teplická, Zemplínska. 

Okrsok č. 35 - Stredisko služieb ško-
le (Klub Sobotčanov), Sobotské ná-
mestie 26
Ulice: Boženy Němcovej, Brokoffova, 
Bulharská, Fabiniova, Gattingerova, 
Grebova, Grossova, Harmincova, 
Hitschova, Chalúpkova, Jesenského, 
Kežmarská, Lerchova, Majunkeho, 
Matejovská, Nemocničná, Paláriko-
va, Pod bránou, Reinerova, Riečna, 
Schmoerova, Slavkovská, Sobotská, 
Sobotské námestie, Svitskú cesta, To-
várenská, Ul. Majstra Pavla, Ul. sv. Ju-
raja, Velická cesta, Wallachyova.

Okrsok č. 36 - ZŠ s MŠ Vagonárska, 
Vagonárska 4
Ulice: Budovateľská, Buzulucká, Ger-
lachovská, Košická, Malinová, Ma-
linovského, Orlická, Prešovská, Slo-
body, Sokolovská, Športová, Uralská, 
Vagonárska.

Okrsok č. 37 - Pracovisko MsÚ Strá-
že, Strážske námestie 19
Ulice: Františka Hečku, Hodžova, Ku-
kučínova, Petra Jilemnického, Skla-
dová, Strážske námestie, Škultétyho, 
Štefánska, Švermova.

Okrsok č. 38 - administratívna bu-
dova, Kvetnica 4
Dubová, Jedľová, Kvetnica, Lomnická 
10A.

Okrsok č. 39 - ZŠ s  MŠ Matejovce 
Kopernikova, Kopernikova 21
Ulice: Allendeho, Kopernikova.

Okrsok č. 40 - Pracovisko MsÚ Ma-
tejovce, Matejovské námestie 22
Ulice: Bezručova, Bottova, Gorkého, 
Hlavná, Janka Kráľa, Lidická, Mate-
jovské námestie, Nad tehelňou, Neru-
dova, Puškinova, Smetanova, Stanič-
ná, Tehelňa, Továrenska štvrť, Ulica 
svätého Mateja, Úzka.

Prvé kolo volieb prezidenta SR sa uskutoční sobotu 16. marca od 7. do 22. hod., prípadné druhé kolo v sobotu 30. marca 2019, v rovnakom čase. 
V meste Poprad je zriadených 40 volebných okrskov.
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POPraD

unikátna výstava v Poprade od umelcov z viacerých krajín
V  Scherfelovom dome vo 

Veľkej minulý štvrtok sláv-
nostne otvorili výstavu pod 
názvom Teritórium inšpirá-
cie, na ktorej sú predstavené 
tri druhy umeleckých diel 
(keramika, smalt, maľba). 
Vznikli počas série sympó-
zií s tematikou „Príroda - 
múza inšpirácie“ v júni 2018 
v obciach Gánovce, Hôrka 
a Vernár s cieľom podporiť 
kreatívnu tvorbu v inšpira-
tívnom vidieckom prostredí 
slovenskej prírody. Vernisáže 
sa zúčastnili aj viacerí umel-
ci: Mikhail Beketov a  Elena 
Evdokimova z Ruska, Anas-
tasia Vdovkina z Rumunska, 
Peter Smik z  Hôrky a  Jozef 
Srna z  Gánoviec. Výstava 
sa uskutočňuje s podporou 
mesta Poprad, obce Gánovce 
a Európskej komisie a potrvá 

do 30. apríla 2019.
Výstava ako súčasť projek-

tu pod vedením slovenského 
Združenia pre ochranu prí-
rody - Machaon Internatio-
nal sa okrem Slovenska rea-
lizuje v Ukrajine, v Česku a v 
Estónsku. Hlavným cieľom 
projektu je podporiť tvorbu 
a mobilitu umelcov na vidie-
ku a zároveň využiť ich tvorbu 

na podporu 
m i e s t n e -
ho rozvoja, 
o c h r a n u 
p r í r o d y 
a kultúrneho dedičstva a pro-
pagovať krásy vidieka cez vy-
tvorené umelecké diela. 

Myšlienkou projektu je aj 
vytvorenie priaznivých pod-
mienok pre príchod umelcov 

do atraktívneho prostredia 
malebných dedín a zvýšenie 
kvality života ľudí žijúcich v 
týchto dedinách. 

Organizátor - prezident 
Machaon International a zá-
roveň zástupca starostu obce 
Gánovce Jozef Bednár (prvý 
zľava) uviedol: „Umenie nám 
pomáha trochu sa oslobodiť 
od starostí všedného dňa. 
Okrem toho, cez umenie si 
môžeme začať uvedomovať, 
aké krásne prírodné prostredie 
nás obklopuje.“ 

Jeden z  umelcov Mikha-
il Beketov z  Ruska (druhý 
zľava) dodal: „Pre umelca je 
veľmi dôležité, kde tvorí a kde 
získava inšpiráciu. U  vás je 
príroda veľmi krásna. Mali 
sme veľmi dobré podmienky 
v  prostredí priateľských ľudí 
v Gánovciach.“  (kpa)

Jedenásť detí zo Súkromnej materskej školy Stella sa v polovici 
februára zúčastnilo lyžiarskeho výcviku na svahu v Lučivnej. 
Základy lyžovania im vštepovala učiteľka Soňa Fordosová, 
ale najmä niekdajšia skvelá bežkyňa na lyžiach a olympionič-
ka Alžbeta Havrančíková.     FOTO - archív SMŠ Stella

Redakcia nezodpovedá
za obsah inzercie.

Darcovstvo krvi má 
u  žiakov i učiteľov Gym-
názia na Ulici Dominika 
Tatarku v  Poprade dlhú 
tradíciu. Už jedenásť rokov 
dvakrát ročne prichádzajú 
pracovníci transfúznej 
stanice priamo k  nim do 
„terénu“. Mobilné lôžka sú 
striedavo v  budove štvorroč-
ného gymnázia na Ulici Do-
minika Tatarku alebo v  sídle 
bilingválnej sekcie na Ulici 
mládeže. Za viac ako desať-
ročie najvzácnejšiu tekutinu 
darovali stovky darcov z „no-
vého gympla“. Jarná kvapka 
krvi bola tento rok špecific-

ká. Krv od takmer 30 žiakov 
bola totiž určená pre bývalého 
študenta bilingválnej sekcie 
Matúša, ktorý čaká na trans-
plantáciu srdca. Ďalší ochotní 
študenti i učitelia darovali krv 
individuálne počas jarných 
prázdnin. Všetci Matúšovi 
držia palce a veria, že operácia 
bude úspešná.  (zsu)

Napísali ste nám Krv pre Matúša

NA  PRENÁJOM  NEHNUTEĽNOSTI
pozemku časť parc. č. KN-C 3204/1, zastavané plochy a ná-
dvoria o výmere 206 m² v katastrálnom území Poprad, obec 
Poprad zapísaného v katastri nehnuteľností na Okresnom 
úrade v Poprade, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 
1 na dobu neurčitú na záhradkárske účely a účely včelárenia.

Minimálna výška ročného nájomného je 0,12 €/m²/rok, 
t. j. 24,72 €/rok za celý predmet nájmu

Termín na predloženie súťažných návrhov: do 22.3.2019 
do 12.hod.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky 
návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, 
meniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.

Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke 
www.poprad.sk. Bližšie informácie: ivana.jurisova@msu-
poprad.sk, tel. 052/716 72 81.   PP-32

MESTO  POPRAD
v y h l a s u j e   obchodnú  verejnú  súťaž

Základná škola sv. jána Pavla II.
Dlhé hony 3522/2

058 01 Poprad /za Maxom/
 
Zápis do 1. ročníka cirkevnej ZŠ sa uskutoční
1. 4. a 2. 4. 2019 od 9. do 17. hod. v budove školy. 

Profil školy: 
✓ Škola poskytuje žiakom všeobecný rozhľad a kvalitné 
vzdelávanie v pozitívnej sociálnej klíme.
✓ O dieťa je účelne postarané celý deň už od 1. ročníka. 
Popoludní v umeleckej škole alebo v školskom klube,  
a to v tej istej budove. Odbory: hudobný, výtvarný, lite-
rárno-dramatický, tanečný.
✓ Vysoká úspešnosť  v testovaní T9 2017 v rámci Sloven-
ska: SJL - 94,5 percentil, MAT - 93,9 percentil 
✓ Nová telocvičňa

DOD 21. 3. 2019 vo štvrtok od 15. do 17. hod.

Telefón : 052/7721389
Internet: www.scspp.sk    PP-33

cInemaX Poprad
Od 14. do 20. marca

Čarovný park 3D: o 13.20 hod. 
(hrá sa len cez víkend), Ako si 
vycvičiť draka 3 2D: o  13.40 
hod. (hrá sa len cez víkend), o 15. 
hod. (hrá sa len 19.3.) a o 15.20 
hod. (nehrá sa 19.3.), Captain 
Marvel 2D: o 17.50 hod. (nehrá 
sa 19.3.) a o  20.50 hod. (hrá sa 
len 19.3.), Captain Marvel 3D: 
o  20.50 hod. (nehrá sa 19.3.), 
Babská jazda - LOVEnie: o  18. 
hod. (hrá sa len 19.3.), Čarovný 
park 2D: o  16. hod., Sklenená 
izba: o  18. hod., Green Book: 
o 20.30 hod., Detské kino - Ľa-
dová sezóna: o  13.30 hod. (hrá 
sa len cez víkend), Psie veličen-
stvo 2D: o  15.30 hod. (nehrá 
sa 20.3.) a  o  16.30 hod. (hrá sa 
len 20.3.), Čo sme komu zase 
urobili: o  17.40 hod. (nehrá sa 
20.3.), Trhlina: o  20. hod. (ne-
hrá sa 18.3.,19.3. a  20.3.), Art-
max filmy - Skryté túžby: o 20. 
hod. (hrá sa len 18.3.), Artmax 
filmy - Bojovníčky slnka: o  20. 
hod. (hrá sa len 19.3.), Artmax 
opera - Madama Butterfly: 
o  19.30 hod. (hrá sa len 20.3.). 
Viac na www.cine-max.sk.  (ppp)

APRÍLOVÝ
KONCERT
Štvrtok 25. 04. 2019

o 19. hod.  
Dom kultúry Poprad

Ú č i n k u j ú :
skupina Vrchary z Kysúc 

Robo Kajzer a ďalší

Vstupné: 12 EuR
PP-34
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Popradské líšky majú v rukách zlatý mečbal

Cenník inzercie v novinách Poprad
Pri plošnej inzercii v novinách Poprad sú ceny (bez DPH) takéto: 1 celá 
strana 250 €, ½ strany 130 €, ¼ strany 60 €, pri ostatných rozmeroch za 1 cm2 
0,60 €. Zľavy pri 3-4 opakovaniach 8 %, pri 5-9 opakovaniach 15 %, od 10 a 
viac opakovaní 18 %. Príplatok za plnofarebnú inzerciu 30 %. Pri riadkovej 
podnikateľskej inzercii je 0,20 € za slovo a pri občianskej inzercii 1 € za inze-
rát do desať slov. Spojky a predložky sa nepočítajú. Za rámček sa pripláca 3 €.

Z kuchyne HK ŠKP Poprad
juniori (semifinále play-off): v so-
botu 9. marca Poprad - B. Bystrica 
4:0 (1:0) (na foto), v nedeľu 10. mar-
ca Poprad - B. Bystrica 1:3 (1:1).
Dorast (štvrťfinále play-off): v so-
botu 9. marca Poprad - B. Bystrica 
4:3 (1:0), v nedeľu 10. marca Po-
prad - B. Bystrica 4:2 (2:0).
Kadeti (o majstra): v  piatok 8. 
marca L. Mikuláš - Poprad 5:1.
St. žiaci 8.r. (Nadstavba 1-5): 
v piatok 8. marca Poprad - Micha-
lovce 3:3.
St. žiaci 7.r. (Nadstavba 1-5): 
v piatok 8. marca Poprad - Micha-
lovce 4:5.
Ml. žiaci 6.r. (Nadstavba 1-5): v 
sobotu 9. marca Michalovce - Po-
prad 3:5.
Ml. žiaci 5.r (Nadstavba 1-5): v sobo-
tu 9. marca Michalovce - Poprad 7:9.

HK Poprad

Popradské líšky 
sa po ročnej pre-
stávke opäť vrátili 
do boja o  titul. Ich 
finálovým súperom 

sa v tejto sezóne stal prekvapujúco 
Martin, ktorý privítali zverenkyne 
Ivana Bednára v  úvodnom dvoj-
zápase série o  zlato na domácom 
ľade cez víkend.

Popradské hokejistky v  sobotu v 
úvodnom zápase finálovej série Ex-
traligy zdolali Martin 4:2, no nemali 
to jednoduché. Súperky v  prvých 
dvoch tretinách dvakrát dobehli 
jednogólovú stratu a  až v  závereč-
nom dejstve strhli víťazstvo na svo-
ju stranu domáce líšky. Strelecky sa 
presadila dvakrát Patrícia Gorecká, 
po jednom góle pridali Laura Šuli-
ková a  Martina Staroňová. Na ru-
žiach ustlané to nemali zverenkyne 

Ivana Bednára ani v nedeľu v odvete. 
Martinčanky sa dvoma zlepenými 
gólmi dostali do vedenia 2:0, keď sa 
v  prvej tretine presadila Paula Ca-
gáňová a v druhej dvadsaťminútov-
ke zasa Barbora Gauríková. Tretiu 
tretinu však ovládli domáce hráčky. 

V priebehu desiatich minút dokázali 
zápas zvrátiť štyrmi gólmi, o ktoré sa 
postupne postarali Patrícia Gorecká, 
Nina Hudáková, Anna Džurňáková 
a do prázdnej brány v samom záve-
re aj Petronela Novotná. Popradské 
líšky zvíťazili opäť 4:2, vo finálovej 

sérii sa ujali vedenia 2:0 na zápasy 
a už v jednom z dvoch víkendových 
odvetných duelov na pôde Martina 
budú môcť spečatiť štvrtý majstrov-
ský titul pre naše mesto. „Toto mladé 
družstvo ukázalo srdce. Sú to nároč-
né zápasy a séria neskončila. Martin 
určite doma nepredá kožu lacno,“ 
uviedol tréner Popradských líšok 
Ivan Bednár. „Po prvom vyhratom 
zápase sa súperky vyburcovali ešte 
viac a my sme trochu v úvode zaspali. 
Bolo to nervózne, ale zomkli sme sa 
a ideme za svojím cieľom,“ pokračo-
vala zatiaľ trojgólová strelkyňa série 
Patrícia Gorecká. „Málo sme v tomto 
zápase zo začiatku strieľali. V  tretej 
tretine sme sa začali viac tlačiť do 
koncovky a po prvom góle to už išlo 
ľahšie. Máme náskok a veríme, že ti-
tul bude opäť náš,“ uzavrela jej spo-
luhráčka Anna Džurňáková.  (mav)

Hokejisti HK Poprad 
vstúpili do štvrťfinálovej 
série play-off v  ponde-
lok úvodným zápasom 
v Košiciach a dokázali v 
ňom zvíťaziť 3:2.

Druhý zápas sa odohral hneď na 
druhý deň v  utorok po uzávierke 
vydania novín Poprad opäť v Ko-
šiciach. Popradčania sa predstavia 
v dvoch domácich zápasoch v piatok 
15. a v sobotu 16. marca vždy o 18. 
hodine.

Výsledok play-off: 1. kolo štvrťfi-
nále v pondelok 11. marca HC Ko-
šice - HK Poprad 2:3 (1:1, 0:1, 1:1), 
góly Popradu: 6. Justin Buzzeo (A. 
Salija, K. Miller), 24. Samuel Mlyna-
rovič (P. Svitana), 54. Marcel Petran 
(K. Karalahti, J. Buzzeo).

Program play-off: 3. kolo štvrťfi-
nále v piatok 15. marca o 18. hod. HK 
Poprad - HC Košice, 4. kolo štvrťfi-
nále v  sobotu 16. marca o 18. hod. 
HK Poprad - HC Košice, prípadné 5. 

O finále play-off bojujú v týchto dňoch aj popradskí juniori. V sobotu a v ne-
deľu odohrali dva úvodné zápasy semifinále proti Banskej Bystrici. Na do-
mácom ľade sa najskôr radovali z výhry 4:0, no potom podľahli súperovi 1:3.

kolo štvrťfinále v pondelok 18. mar-
ca HC Košice - HK Poprad.  (ppv)

PP-36
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Krajské kolo ovládli bedmintonisti z Prešova

Shihanisti na GP Slovakia

FK PopradBAM Poprad

Z kuchyne FK Poprad
St. dorast u19: v sobotu 9. marca 
Trnava - Poprad 1:0. Ml. dorast 
u17: v  sobotu 9. marca Poprad - 
Trnava 2:3. Ml. dorast u16: v  so-
botu 9. marca Poprad - Trnava 0:0.

Centralisti v žiackej lige

Popradské basketba-
listky vstúpili do bojov 
vyraďovacej časti play-
-off ženskej basketba-
lovej extraligy v sobotu 

prehrou v  Košiciach, kde podľahli 
domácim Young Angels 47:68.

Z  kuchyne BAM Poprad prišla 
nečakaná správa len tesne pred za-
čiatkom štvrťfinálovej série proti 
Košiciam. Na webových stránkach 
klubu sa objavila informácia, že ešte 
v utorok minulého týždňa požiada-
la o  ukončenie spolupráce tréner-
ka ženského tímu Tatiana Gallová. 
Družstvo preto prevzali domáci 
tréneri Jana Janáčková a  Ľubomír 
Kovalský.

Do kádra podľa informácií z klu-
bového webu pribudli pred kon-
com prestupového obdobia aj tri 
hráčky na hosťovanie z  košického 
prvoligového klubu CBK MINI-
BUSEUROPA Ťahanovce - Lucia 
Kašperanová, Miroslava Krištofová 

a Terézia Stollárová.
Už dnes, t. j. v  stredu 13. marca, 

odohrajú Popradčanky odvetu s Ko-
šicami na domácej palubovke v Aré-
ne Poprad o 17.30 hod. Séria sa hrá 
na dva víťazné zápasy a prípadný tre-
tí duel bude opäť v Košiciach v sobo-
tu 16. marca o 16. hodine.

Výsledok play-off: 1. kolo štvrťfi-
nále v  sobotu 9. marca Young An-
gels Košice - BAM Poprad 68:47 
(34:18), najviac bodov BAMP: Vik-
tória Havranová - 10.

Program play-off: 2. kolo štvrťfi-
nále v stredu 13. marca o 17.30 hod. 
BAM Poprad - Young Angels Koši-
ce, prípadné 3. kolo štvrťfinále v so-
botu 16. marca o 16. hod. Young An-
gels Košice - BAM Poprad.  (ppv)

Z kuchyne BAM Poprad
Kadetky: v sobotu 9. marca Poprad 
- Sp. N. Ves 35:66. Ml. minižiačky: 
v sobotu 9. marca Poprad - YA Yel-
low KE 11:62.

Futbalisti FK Poprad od-
štartovali jarnú časť II. ligy 
v sobotu v Stropkove proti 
Tatranu Prešov. Podarilo 
sa im zvíťaziť 3:1, pričom 

po prvom polčase prehrávali 0:1.
O obrat v prvom jarnom kole sa z po-

pradskej strany postarali postupne Ka-
mil Zekucia, Stanislav Šesták a Vladimír 
Kukoľ. Už dnes, t. j. v stredu 13. marca 
nastúpia popradskí futbalisti v  Micha-
lovciach na štvrťfinálový zápas Slovnaft 
Cupu a následne v sobotu 16. marca pri-
vítajú v 19. kole II. ligy Skalicu. Zápas sa 
v NTC začína o 14.30 hod.

Výsledok: 18. kolo II. ligy v sobotu 9. 
marca 1. FC Tatran Prešov - FK Poprad 
1:3 (1:0), góly Popradu: 53. Kamil Zeku-
cia, 60. Stanislav Šesták (pk), 80. Vladi-
mír Kukoľ.

Program: štvrťfinále Slovnaft Cupu 
v stredu 13. marca o 17. hod. MFK Zem-
plín Michalovce - FK Poprad, 19. kolo 
II. ligy v sobotu 16. marca o 14.30 hod. 
FK Poprad - MFK Skalica.  (ppv)

   Z V R P S B
1. Pohronie 18 11 6 1 26:13 39
2. L. Mikuláš 18 11 3 4 36:22 36
3. Skalica 18 10 4 4 29:16 34
4. FK Poprad 18 10 3 5 40:28 33
5. Komárno 18 9 3 6 28:19 30
6. Petržalka 18 8 5 5 25:22 29
7. Dubnica n. V.  18 7 4 7 37:27 25
8. Žilina B 18 7 2 9 33:41 23
9. Šamorín 18 6 4 8 30:28 22
10. Inter BA 18 7 1 10 27:34 22
11. B. Bystrica 17 5 5 7 20:20 20
12. Prešov 18 5 4 9 22:22 19
13. Bardejov 18 4 7 7 24:32 19
14. Lipany 18 5 3 10 13:36 18
15. Lokomotíva KE 17 3 6 8 17:28 15
16. Trebišov 18 3 4 11 13:32 13

Tabuľka II. ligy mužov

Športová hala Národného 
tenisového centra v Bratisla-
ve hostila posledný februá-
rový víkend vyše dvetisíc ka-
ratistov z dvadsiatich dvoch 
štátov na 39. ročníku Grand 
Prix Slovakia.

Karate klub Shihan Poprad 
mal aj tu svoje zastúpenie 
a počínal si výborne. S troma 
zlatými, jednou striebornou 
a dvoma bronzovými medai-
lami spomedzi 203 zúčastne-
ných klubov obsadil deviate 
miesto.

Na najvyšší stupienok sa 
postavila ako prvá Linda 
Klempová, ktorá v  priamom 
finálovom súboji v súbornom 
cvičení kata dievčat do 8 rokov 
porazila svoju sestru Lauru. 

Sestry Klempové dokazovali 
svoje kvality aj v  športovom 
zápase kumite. Medzi dievča-
tami do 8 rokov triumfovala 
Laura v kategórií do 28kg a aj 
Linda v kat. nad 28kg. Laura 
Klempová (na foto vpravo) si 
vybojovala pódiové umiest-

nenie aj o  kategóriu vyššie, 
keď medzi mladšími žiačka-
mi do 27kg skončila bronzo-
vá. O  poslednú medailu pre 
popradské farby sa postarala 
Ema Zacharová, ktorá medzi 
mladšími kadetkami do 40kg 
vybojovala bronz.  (jgz)

Minulý týždeň v  stredu 
a  vo štvrtok sa v  Matejov-
ciach konali krajské kolá 
v  bedmintone žiakov a  žia-
čok základných i  stredných 
škôl.

V  stredu sa pod vysokú 
sieť postavili žiaci a  žiačky 
základných škôl (na foto). 
Medzi chlapcami sa najviac 
darilo Evanjelickej ZŠ z Pre-
šova, Popradčania Ján Tomka 
a Marek Hamrák zo ZŠ s MŠ 
Jarná skončili štvrtí. Medzi 
dievčatami si postup na ce-
loslovenské majstrovstvá vy-
bojovalo družstvo zo ZŠ na 

Májovom námestí v Prešove, 
sestry Podhorské zo ZŠ s MŠ 
Komenského v  Poprade ob-
sadili piatu priečku.

Medzi stredoškolákmi sa 
z  prvenstva vo štvrtok teši-
lo družstvo z  Gymnázia J. A. 
Raymana v  Prešove, Rybka 

so Šoltýsom zastupujúci SPŠ 
v  Poprade skončili druhí. 
V  kategórii stredoškoláčok 
zvíťazilo družstvo ELBA Pre-
šov, Popradčanky Červáková 
s Martonovou z družstva Gym-
názia na Kukučínovej ulici ob-
sadili tretie miesto.  (ppv)

Začiatkom marca sa v Sni-
ne uskutočnilo 3. kolo Žiackej 
ligy v karate, na ktorom sa zú-
častnili aj karatisti z  Central 
karate klubu Poprad. V kon-
kurencii vyše 200 pretekárov 
z  19 klubov zo Slovenska si 
Centralisti vybojovali 17 me-
dailí (1 zlatá, 3 strieborné 
a 13 bronzových).

Na najvyšší stupienok sa po-
stavila z  Popradčanov jedine 
Alexandra Lajošová (na foto) 
v  kategórii kumite 8-9-roč-
ných začiatočníčok. V  karate 
agility bola tretia Sára Rigová 
a  tiež Jakub Dzugas. V  kata 
obsadil druhé miesto Adam 
Sedmák, tretí skončili Sára 
Rigová, Alexandra Lajošová, 

Karin Jakubčáková a  Marek 
Tropp. V  kumite sa na stup-
ni víťazov z  druhého mies-
ta tešila Sára Rigová a  tretie 
miesto patrí Sofii Kurucovej, 
Karin Jakubčákovej, Michaele 
Hadbavnej, Jakubovi Dzu-
gasovi, Andrejovi Farkašovi, 
Sáre Jakubčákovej a  Mareko-
vi Troppovi.  (ppv)

• MINuLÝ týždeň v  stre-
du sa v  telocvični Obchodnej 
akadémie v  Poprade konalo 
okresné kolo v basketbale žia-
čok stredných škôl. Z víťazstva 
a  postupu na krajské kolo sa 
tešili dievčatá z Gymnázia Ku-
kučínova. O  čosi dlhšiu cestu 
do okresného finále mali ich 
spolužiaci, ktorý až v  okres-
nom finále v  telocvični SPŠ 
v Poprade takisto spečatili po-
stup a to v pondelok 11. marca.• BASKETBALISTI BK Is-
kra Svit minulý týždeň v stredu 
zvíťazili na domácej palubovke 
v  rámci 30. kola SBL nad Žili-
nou 87:73. V  sobotu 9. marca 

v  ďalšom kole už nestačili na 
domáce Levice, ktorým podľah-
li 85:94. V nasledujúcom sobot-
ňajšom kole budú mať zverenci 
Michala Madzina voľný žreb.• V SOBOTu 16. a v nedeľu 
17. marca sa na Štrbskom Ple-
se budú konať Medzinárodné 
Majstrovstvá Slovenskej repub-
liky v behu na lyžiach. Predstaví 
sa na nich viac ako 200 najlep-
ších pretekárov z  krajín Vyše-
hradskej štvorky a  to od žiac-
kych, až po seniorské kategórie. 
Súčasťou vrcholného podujatia 
budú aj vytrvalostné preteky 
kategórie FIS Cup a  preteky 
olympijských nádeji V4 Olym-
pic Hopes v  dorasteneckých 
a juniorských kategóriách. (ppv)

Krátko zo športu
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Mladí interpreti vzdali hold Milanovi Novákovi

Študenti SSOSTy začali rok 2019 úspešne
Po vianočných prázdninách a  od-

dychu študenti SSOSTA - Súkrom-
nej strednej odbornej školy na Ul. 
29. augusta v  Poprade, ktorej zria-
ďovateľom je Tatranská akadémia, 
začali naozaj zostra. Škola sa stala 
najúspešnejšou školou v 6. ročníku 
súťaže Junior Freshhh, zameranej na 
prírodovedné predmety. V utorok 
15. januára 2019 prevzal Mgr. Michal 
Brezina v Bratislave symbolický šek 
na finančnú odmenu 1 000,- EUR. 
Zároveň 4 naše tímy skončili medzi 
5 najúspešnejšími tímami SOŠ a po-
stúpili do celoslovenského prezenč-
ného finále, v ktorom obsadili vy-
nikajúce 1.,2.,3. a 4. miesto. Víťazný 
tím je z III.B triedy v zložení Matej 
Ravas, Dominik Baluch a Kristián 
Drucker. V súťaži Expert - geniality 
show 2018/19 súťažilo v rámci celé-
ho Slovenska v kategórii O34 až 1153 
súťažiacich. Celkovým víťazom tejto 
kategórie sa stal náš Tomáš Bella a 
nedali sa zahanbiť ani ostatní štu-
denti, čo dokazuje 5. miesto Daniela 
Lapšanského a 7. miesto Natálie Ďu-

gelovej. Celkovo sa do súťaže zapoji-
lo 62 študentov školy. 

Jakub Suchár, študent IV.B triedy, 
sa stal víťazom krajského koly olym-
piády v anglickom jazyku a postúpil 
na celoštátne kolo. Patrik Lorko, 
študent III.C triedy, obsadil na kraj-
skom kole olympiády v nemeckom 
jazyku v mimoriadne náročnej ka-
tegórii II.C vynikajúce 3. miesto.

Súťaž stredoškolákov zameraná na 
overenie vedomostí z oblasti počí-
tačových sietí, najmä konfigurácie 
aktívnych sieťových prvkov, ako sú 
prepínače a smerovače pod názvom 
Net@FIIT 2019, ktorej vyhlasovate-
ľom je Fakulta informatiky a infor-
mačných technológií STU v Brati-
slave. Študenti našej školy sa súťaže 
zúčastnili po prvýkrát a boli veľmi 

úspešní - Mário Harvan obsadil 1. 
miesto, Lukáš Berko 4. miesto a Juraj 
Martiček 6 .miesto !

Predstavitelia a členovia Digitálnej 
koalície - Národnej koalície pre digi-
tálne zručnosti a  povolania Sloven-
skej republiky sa 14. 2. 2019 stretli na 
výročnom zasadnutí, ktoré sa konalo 
na pôde Ministerstva zahraničných 
vecí a európskych záležitostí SR v Bra-
tislave. Hlavnými bodmi programu 
boli odpočet plnenia záväzkov Digi-
tálnej koalície, prezentácia pristupu-
júcich členov a  odovzdanie ocenení 
Digitálna jednotka 2018. Výročného 
zasadnutia sa zúčastnili predseda vlá-
dy SR Peter Pellegrini, podpredseda 
vlády SR pre investície a informatizá-
ciu Richard Raši, prvý viceprezident 
ITASu a predseda výkonného výboru 
Digitálnej koalície Mário Lelovský 
a zástupcovia členských subjektov. 
Hostiteľom podujatia bol minister 
zahraničných vecí a  európskych zá-
ležitostí SR Miroslav Lajčák. Naša 
škola získala ocenenie DIGITÁLNA 
JEDNOTKA 2018 !  PP-35

V Tatranskej galérii bol vo 
štvrtok koncert pod názvom 
„Mladí interpreti Milanovi 
Novákovi“. Koncert poskla-
daný výlučne z  jeho tvorby 
pripravili žiaci ZuŠ na Šte-
fánikovej ulici a ZuŠ sv. jána 
Pavla II. v Poprade.

Bol zároveň záverečnou 
prezentáciou študentiek 
Katedry hudby Filozofickej 
fakulty Prešovskej univer-
zity - Valérie Endreszovej 
(klavír) a Beatrice Dulkovej 
(spev). Ako hosť vystúpilo 
Československé komorné 
duo - Pavel Burdych (husle), 
Zuzana Bérešová (klavír).      

Organizátorka koncertu 
Valéria Endreszová uvied-
la dôvody, prečo vznikol 
koncert venovaný tomuto 
hudobnému skladateľovi: 
„Milan Novák žije v  Popra-
de už 20 rokov. Spolupracu-
je s  Prešovskou univerzitou 
a  jeho hudobnými telesami. 
Aj ja som Popradčanka a 
jeho skladby sa mi páčia, sú 
pre mňa jedinečné a svojské.“   

Bohatá tvorba 91-ročného 
skladateľa M. Nováka za-
hŕňa 700 skladieb rôzneho 
žánru od detských a  taneč-
ných piesní, sonát, sonatín. 
Napísal aj operetu a jedno-

aktovú operu.  
M. Novák uviedol: „Keď 

niečo zložím, je to mŕtvy pa-
pier. Treba interpreta, ktorý 
ho oživí a  dá mu dušu. Keď 
spieva Karel Gott, hovorí sa 
Gottove piesne, pričom on 
žiadnu nenapísal. Ani Ma-
rek Hamšík nevlastní FC 
Juventus, a  hovorí sa Ham-
šíkov Juventus. Ale keď hrajú 
moju skladbu, pocit z dobrej 
interpretácie mi nikto nevez-
me. Keď aj počujem nejakú 
chybičku, poviem si - múd-
ry si to nevšimne a  hlúpy si 
myslí, že to tak má byť - to 
hovoril môj otec, amatérsky, 

výborný muzikant. Vedel za-
hrať na každý nástroj, ktorý 
chytil do rúk. A  to sme šty-
ria synovia po ňom zdedili. 
Aj moji štyria potomkovia sa 
dali na muziku. Pri pohľade 

na nich si hovorím - aspoň 
niečo od Nováka, čo má hla-
vu a  pätu.“ Najobľúbenej-
šou skladbou je pre neho 
vždy tá, ktorú zložil ako 
poslednú.  (kpa)

Chce zdolať Dhaulágirí severozápadným hrebeňom
Po ďalšej aklimatizácii sa 

výprava pokúsi v čase od 28. 
apríla do 25. mája o prvový-
stup severozápadným hre-
beňom na Dhaulágirí (8 167 
m.n.m, siedmy najvyšší vrch 
Zeme) v Nepálskych Hima-
lájach. Ak všetko dobre pôj-
de, začiatkom júna sa vrátia 
na Slovensko. 

„Je to moja tretia expedícia 
na Dhaulágirí. Prvá bola veľ-
mi smutná, lebo v roku 2009 
počas nášho výstupu zahynul 
môj dlhoročný veľmi dobrý 
kamarát a spolulezec Piotrek 

Morawski. Vrátil som sa na 
ňu v roku 2017, kedy sme s 
Michalom Sabovčíkom stáli 
na vrchole Dhaulágirí (vo 
vtedajšej expedícii boli i Mi-
chal Gabriž a Tomáš Petrík). 
Dúfam, že si vrchol zopaku-
jem, ale tentoraz inou cestou. 
Severozápadný hrebeň je po-
slednou dosiaľ ešte nepreleze-
nou líniou na vrchol Dhaulá-
girí. Pre každého horolezca je 
výstup novou trasou zaujíma-
vejší. Máme možnosť nechať 
svoj podpis na stenách tejto 
nádhernej hory,  výnimočnej 
svojím tvarom. Keby sa nám 

to podarilo, budem veľmi 
spokojný,“ prezradil v pia-
tok pred cestou P. Hámor. K 
trojici sa možno pripojí ešte 
aj ďalší slovenský horolezec 
Michal Sabovčík. 

Dôvody, prečo severo-
západná línia hrebeňa ešte 
doteraz nebola zdolaná, pri-

pisuje P. Hámor pravdepo-
dobne náročnému nástupu, 
kedy do výšky približne 6 
tisíc metrov ide o skalný vý-
stup a potom o dlhý hrebeň, 
ktorý ohraničuje západnú 
stenu z ľavej strany. Je vidi-
teľný na mnohých fotkách, 
no zatiaľ sa nikomu nepo-
darilo dosiahnuť vrchol 
Dhaulágirí touto cestou. 
Slovenskej expedícii pred 
dvoma rokmi kvôli počasiu 
nezvýšil čas na prvovýstup 
týmto pilierom. P. Hámor to 
pokladá za svoj rest, ktorý 
by rád vymazal. „Cesta alebo 

línia, ktorá ešte nebola vyle-
zená, je pekná alebo nejakým 
spôsobom horolezca osloví, je 
zaujímavejšia, ako opakova-
nie nejakého výstupu. Akurát 
je trošku riziko - keďže ide o 
neznámu trasu, kedy neviete, 
čo vás čaká - či budete úspeš-
ní. Táto nádherná hora však 
stojí za to,“ netajil sa svojím 
cieľom P. Hámor.

Zdolaním vrcholu Dhau-
lágirí v roku 2017 sa P. 
Hámor stal prvým Slová-
kom, ktorý vyliezol na všet-
kých štrnásť osemtisíco-
viek Zeme.  (mar) 

(Dokončenie zo str. 1)


