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Spomínali, aby sme nezabudli

V sobotu bude druhé kolo
Druhé kolo volieb prezidenta 

Slovenskej republiky sa uskutoční 
v sobotu 30. marca 2019. Volebné 
miestnosti budú v Poprade otvo-
rené od 7. do 22. hod. v rovnakých 
priestoroch ako tomu bolo v pr-
vom kole volieb. 

Voliči sa budú rozhodovať medzi 
dvoma kandidátmi. V prvom kole zís-
kala najviac hlasov 40,57 perc. Zuza-
na Čaputová a ako druhý v poradí 
bol Maroš Šefčovič s 18,66 perc. Vo-
liči volia zakrúžkovaním poradového 
čísla pred menom daného kandidáta. 
Všetky ostatné možnosti hlasovania 
do prenosných schránok a s hlasova-
cími preukazmi platia rovnako ako v 

prvom kole volieb. Volič môže osobne 
alebo prostredníctvom splnomocne-
nej osoby požiadať o vydanie hlaso-
vacieho preukazu najneskôr posledný 
pracovný deň predo dňom konania 
volieb v úradných hodinách mesta na 
evidencii obyvateľstva, teda v piatok 
29. marca od 7.30 do 15. hod. 

V prvom kole bola volebná účasť 
na Slovensku 48,74 perc., v samot-
nom meste Poprad 50,45 perc. 

V druhom kole bude zvolený za 
prezidenta SR ten kandidát/ka, ktorý 
získa najviac odovzdaných platných 
hlasov. Stane sa na nasledujúcich päť 
rokov v poradí piatym slovenským 
prezidentom.   (ppm)

Počas posledných 
marcových dní 
a  prvého apríla 
posilnila finančná 
správa úradné ho-
diny na daňových 
úradoch. Daňovníci 
môžu podať daňové 
priznanie dnes 27. 
marca do 17. hod., 
zajtra 28. marca do 
18. hod., v  piatok 
29. marca až do 19. 
hod. a v pondelok 1. 
apríla do 18. hod. Do 
prvého apríla majú povinnosť aj daň zaplatiť. Daňové priznanie je možné podať 
aj na viacerých miestach mimo daňových úradov, napríklad dnes 27. marca od 
8. do 15. hod. aj na Mestskom úrade vo Svite. Fyzické osoby - podnikatelia sú však 
povinní podať daňové priznanie elektronicky.     FOTO - Silvia Šifrová

Už 77 rokov uplynulo od-
vtedy, čo z Popradu odišiel 
prvý transport židovských 
žien a  dievčat z východné-
ho Slovenska do Auschwi-
tzu.

Pietne podujatia obsahova-
li v nedeľu výstavu fotografií 
z  priestorov židovských mú-
zeí v Berlíne, Varšave a Seredi 
Svetlom do tmy a  spomien-

kový koncert Nástupište Po-
prad - Auschwitz.

V  pondelok premietali 
v Tatranskej galérii film Sobi-
bor a otvorili dokumentárnu 
výstavu s rovnakým názvom. 
Napoludnie si uctili pamiat-
ku žien a dievčat pri pamätnej 
tabuli na budove Gymnázia 
na Kukučínovej ul., kde ich 
sústreďovali pred transpor-

tom (boli to niekdajšie ka-
sárne) a  popoludní položili 
vence k pamätnej tabuli obetí 
holokaustu na železničnej 
stanici v  Poprade (na foto). 
Na pietnej slávnosti sa zúčast-
nil veľvyslanec štátu Izrael na 
Slovensku Zvi Aviner Vapni, 
veľvyslanec Spolkovej repub-
liky Nemecko, predstavitelia 
veľvyslanectva Ruskej fede-

rácie v  SR a  Rus-
kého centra vedy 
a  kultúry v  Brati-
slave, ministerka 
kultúry SR Ľubica 
Laššáková, verejná 
ochrankyňa práv 
Mária Patakyová, 
zástupcovia židov-
skej obce z  Prešo-
va, viceprimátor 
Popradu Štefan 
Pčola, zástupcovia 
okresu i protifašis-
tických bojovníkov 
a ďalší. 

(Pokračovanie
na str. 7)

Veľvyslanca štátu Izrael 
na Slovensku Zvi Avinera 
Vapniho viedli v  pondelok 
do Popradu dva dôvody.

Okrem pietnej spomien-
ky na prvý transport židov-
ských žien a  dievčat z  Po-
pradu do Auschwitzu aj 
pracovné stretnutie s primá-

torom mesta Antonom Dan-
kom. Cieľom bol možné roz-
šírenie spolupráce v rôznych 
oblastiach. V  súčasnosti už 
fungujú charterové lety z Tel 
Avivu do Popradu a na tré-
ningy pod Tatry prichádza 
i futbalový tím z Izraela.

Primátor rokoval
s izraelským veľvyslancom

(Pokračovanie na str. 3)

Primátor Popradu Anton Danko víta veľvyslanca štátu Izrael 
na Slovensku Zvi Avinera Vapniho.   FOTO - Marta Marová
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Stručne Poprad bol plný inovatívnych nápadov v školstve
• ZMENA zimného času na letný 
čas bude už túto nedeľu 31. marca, 
kedy si ručičky hodín posunieme z 2. 
hod na 3. hod. 
• NA základe rozhodnutia primá-
tora mesta Antona Danka zasadnu-
tia  Mestského zastupiteľstva mesta 
Poprad počnúc od 11. apríla do konca 
roka 2019 sa budú konať od 8. hod. 
• CHOVATEĽSKÁ prehliadka po-
ľovníckych trofejí, ktorú organizuje 
Obvodná poľovnícka komora Poprad 
sa uskutoční od 31. marca do 4. aprí-
la v priestoroch Tatranskej galérie na 
Hviezdoslavovej ul. v Poprade. Sláv-
nostné otvorenie bude v nedeľu 31. 
marca o 10. hod. v TG. Do 3. apríla 
bude prehliadka otvorená od 9. do 17. 
hod., 4. apríla od 9. do 12. hod.
• TAKMER ŠTYRITISÍC nových 
pacientov s rakovinou hrubého čreva 
a konečníka pribudne každý rok na 
Slovensku. Práve prevencii je veno-
vaná informačná a osvetová kampaň  
Črevo tour, ktorú podporí aj sprie-
vodná edukačná interaktívna road 
šou s názvom Nezahoď svoj život. V 
rámci nej Ministerstvo zdravotníctva 
SR a pacientske organizácie spoločne 
v 9 mestách Slovenska pozývajú ľudí 
na podujatie „Pri šálke kávy hovor-
me o zdraví“ v nafukovacom čreve. 
Jedným z miest bude i Poprad, kde 
sa Črevo tour uskutoční v OC Forum 
29. marca od 14. do 18. hod. a 30. 
marca od 9. do 18. hod.
• MESTO Poprad má už spracova-
ný harmonogram organizačno-tech-
nického zabezpečenia volieb do Eu-
rópskeho parlamentu, ktoré sa budú 
v krajinách EÚ konať od 23. do 26. 
mája, na Slovensku v sobotu 25. mája. 
Slovensko bude mať po novom 14 po-
slancov, v súčasnosti má 13 mandá-
tov.
• MIERA evidovanej nezamestna-
nosti na Slovensku ku koncu februára 
tohto roka oproti januáru klesla o 0,1 
percentuálneho bodu na 5,16 %. Me-
dziročne bola miera nezamestnanosti 
v druhom mesiaci tohto roka nižšia o 
0,56 percentuálneho bodu. Úrady prá-
ce evidovali na konci februára 141 432 
disponibilných uchádzačov o zamest-
nanie. V porovnaní s januárom ide o 
pokles o 2 798 ľudí. V okrese Poprad 
bola miera evidovanej nezamestna-
nosti vo februári vo výške 5,04% a bez 
práce bolo 2 732 občanov. 
• NA webovej stránke mesta Poprad 
www.poprad.sk je uverejnený presný 
zoznam odberných miest, v  ktorých 
bude v týchto dňoch prerušená distri-
búcia elektriny z dôvodu plánovaných 
prác na zariadení nízkeho napätia. 
Práce súvisia s opravou a pravidelnou 
údržbou distribučnej sústavy.  (ppš)

Uplynulý víkend sa v Poprade ko-
nal 11. ročník konferencie Učíme 
pre život s témou Iné deti - iné školy 
za účasti viac ako 450 odborníkov 
z oblasti školstva, ale aj tých, ktorí sa 
zaujímajú o vzdelávanie.

Na konferencii vystúpilo viac ako 
sto rečníkov, ktorí každoročne pri-
nášajú inšpiratívne príbehy, ukážky 
z praxe, či nápady na inovácie. Pod-
ujatie zorganizovala nezisková orga-
nizácia Indícia. Účastníkov v  úvode 
pozdravil aj prezident SR Andrej Kis-
ka (na foto hore), ktorý je už pravidel-
ným podporovateľom tejto iniciatívy. 
„Je to celoštátna konferencia, na ktorej 
sa stretávajú tí najinovatívnejší učite-
lia a  riaditelia zo základných, stred-
ných, ale i vysokých škôl. Doba sa rých-
lo mení a školstvo ako také je viac ako 
dvesto rokov prakticky nemenné. Deti 

potrebujú iný spôsob vý-
chovy i práce s nimi a na 
toto ešte viaceré školy 
nestihli vôbec zareago-
vať. Našťastie sú tu školy, 
ktoré nad tým uvažujú 
a hľadajú cesty ako deti 
vzdelávať,“ uviedol ria-
diteľ NO Indícia Peter 
Halák.

Na konferencii sa zú-
častnil aj známy spiso-
vateľ Daniel Hevier (na 
foto dole), ktorý dokáže 
deti aktívne zapájať do 
svojej tvorby. Vo svo-
jom príspevku hovoril o projekte Ra-
dostná škola. Využil čas a  ešte v  ten 
deň navštívil žiakov Spojenej školy na 
Letnej ulici v Poprade, aby im pred-
stavil prvý diel novej knihy Chyme-

ros, ktorej spoluautormi sú práve deti. 
„Chcem ich presvedčiť, že kniha je stále 
jedno úžasné dobrodružstvo. Verím, že 
aj malí Popradčania sa k nám prida-
jú. Kniha má totiž svoje pokračovanie. 
Deti budú môcť posielať svoje námety, 
obrázky a dokonca vystupovať v nej aj 
ako postavy. Môžu tiež účinkovať v hu-
dobnom klipe, či navrhnúť tričko, ktoré 
budú nosiť ostatné deti po Slovensku,“ 
povedal D. Hevier, ktorý si nevybral 
školu na Letnej náhodou. Práve táto 
spojená škola je známa tým, že pre-
sadzuje inovatívne metódy vyučova-
nia a  jej riaditeľka Viera Grohová sa 
konferencie o vzdelávaní aktívne zú-
častnila. „Sme radi, že práve v Poprade 
môžeme nahlas hovoriť o  inováciách 
v školstve. Aj pán Hevier hovoril o tom, 
ako písať a tvoriť príbehy a ako využiť 
svoj talent. Pozval nás do svojho pro-
jektu a deti sa môžu podieľať na tvor-
be jeho knihy,“ dodala.  (mav)

V Poprade bude etapa Karpatských pretekov kuriérov 2019
V  diplomatických priestoroch 

Slovenského inštitútu vo Varšave sa 
minulý piatok 22. marca uskutočni-
la prezentácia a tlačová konferencia 
medzinárodných cyklistických pre-
tekov „Karpatské preteky kuriérov 
2019” za účasti primátora mesta 
Poprad Antona Danka a  nášho 
diplomata v Poľsku Adriána Krom-
ku.  Preteky sa uskutočnia od 30. 
apríla do 5. mája 2019 na území Poľ-
ska, Slovenska a Maďarska.

Prezentáciu medzinárodných cyk-
listických pretekov „Karpatské preteky 
kuriérov 2019” otvorili príhovorom 
diplomat Adrián Kromka, primátor 
mesta Poprad Anton Danko, riaditeľ 
pretekov Tomasz Wójcik a zástupca 
Inštitútu poľsko-maďarskej spoluprá-
ce Marcin Bąk. Podujatie moderoval 
športový novinár a komentátor Euro-
športu Adam Probosz.

Riaditeľ pretekov Tomasz Wójcik v 
príhovore priblížil históriu a súčas-
nosť pretekov a informoval o jednotli-
vých etapách. Zároveň poďakoval pri-
mátorovi A. Dankovi a A. Kromkovi 

za aktívnu spoluprácu pri zabezpečo-
vaní tohtoročnej etapy na Slovensku, 
ktorá sa uskutoční 4. mája 2019 v 
meste Poprad a jeho okolí v dĺžke pri-
bližne 130 km.

Primátor Popradu uviedol: „Po-
prad bol dlhoročne etapovým mestom 
týchto cyklistických pretekov od ich 
vzniku až do roku 1988. Naším spo-
ločným cieľom je vrátiť naše mesto po 
30 rokoch opäť na mapu  tohto medzi-
národného športového podujatia.“

Diplomat A. Kromka dopl-
nil: „S  riaditeľom pretekov To-
maszom   Wójcikom sme mali 
spoločný cieľ - vrátiť preteky na 
Slovensko a po 30 rokoch aj do 
mesta Poprad. Spoločne s pri-
mátorom Antonom Dankom 
napĺňame tento zámer. Je to 
zároveň priestor na prezentáciu 
a propagáciu Slovenska a nášho 
mesta Poprad.“

Tento projekt vznikol v roku 
1975 a kladie si za cieľ pripo-
mínať spoluprácu ilegálnych 
skupín z krajín V4 počas II. 

svetovej vojny. Konajú sa v kategó-
rii U-23, t.j. vekovej kategórii 19-22 
rokov. Tohtoročné preteky sú spolu-
financované z medzinárodného Vy-
šehradského fondu. Poľské etapové 
mestá a obce sú Lublin, Polaniec, Tar-
nov, Nový Sonč, Osvienčim a Jablon-
ka. Slovenským etapovým mestom je 
Poprad. Maďarské etapové mestá sú 
Tata a Veszprém.

Zdroj: (aka, Slovenský
inštitút vo Varšave)
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...aby sme pili zdravotne bezchybnú vodu

Krátke správy
• SVETOVÝ deň učiteľov bol vy-
hlásený organizáciou  UNESCO  v 
roku  1994  ako pripomienka Charty 
učiteľov, odporúčania o postavení uči-
teľov, ktorá bola podpísaná v ten istý 
deň v roku 1966. Na Slovensku je Deň 
učiteľov, ktorý sa slávi 28. marca ako 
spomienka na narodenie Jana Amosa 
Komenského. Aj v Poprade si učiteľov 
uctíme viacerými podujatiami. 
• BESEDA s novinárkou a spisova-
teľkou Jankou Rebekou Štefkovou sa 
bude konať zajtra 28. marca o 16.30 
hod. v Podtatranskej knižnici v Po-
prade na sídl. Západ.
• ODBORNÝ Okrúhly stôl  s  dis-
kusiou k téme  Podpora cestovného 
ruchu a  rozvoja horských sídiel v 
kontexte pripravovanej zonácie Tat-
ranského národného parku sa usku-
toční vo štvrtok 28. marca od 9. do 12. 
hod.  vo veľkej zasadačke Mestského 
úradu v Starom Smokovci. Organizá-
tormi podujatia sú Asociácia horských 
sídiel Slovenska, Regionálne zdru-
ženie tatranských a podtatranských 
obcí a Zväz cestovného ruchu SR. 
• V PIATOK 29. marca si záujem-
covia môžu pozrieť krátke analó-
gové filmy o Tatrách v  Múzeu tat-
ranskej kinematografie a  fotografie 
v  Starom Smokovci. Začiatok pre-
mietania je o 17. hod.
• V  SOBOTU 23. marca sa v  Di-
vadle Levoča konala krajská sú-
ťažná prehliadka komorných telies 
Prešovského a Košického kraja pod 
názvom Divertimento Musicale 
2019, ktorú zorganizovalo Pod-
tatranské osvetové stredisko v  Po-
prade. Do celoslovenského kola sa 
z  nej prebojoval gitarový orchester 
Základnej umeleckej školy na Štefá-
nikovej ulici v Poprade.
• V UBYTOVACÍCH zariade-
niach na Slovensku sa v januári toh-
to roka ubytovalo celkovo 382 855 
návštevníkov a ich počet v porov-
naní s prvým mesiacom vlaňajška 
vzrástol o 7,2 %. Výrazne sa zvýšil 
najmä počet Slovákov v hoteloch a 
iných zariadeniach, bolo ich vyše 
244 000. Počet ubytovaných hostí zo 
zahraničia v januári vzrástol o 2 % 
na 138,7 tisíca. Na náraste domácich 
návštevníkov sa už mohli podieľať 
rekreačné poukazy pre zamestnan-
cov, zavedené začiatkom tohto roka. 
• ŽELEZNIČNÁ spoločnosť Slo-
vensko obnovuje vozový park. Od 
roku 2020 postupne pribudne do 
Vysokých Tatier päť nových vozidiel. 
V súčasnosti v našich veľhorách fun-
gujú Tatranské elektrické železnice a 
ozubnicová železnica. Nové moder-
né jednotky budú hybridné - dokážu 
jazdiť na oboch tratiach.  (ppš)

Dostatok vody nie je samozrej-
mosťou vo všetkých končinách sve-
ta. Našťastie, Slovensko jej má dosť, 
a pod Tatrami aj výbornej kvality.  
Na verejný vodovod je v Poprad-
skom okrese napojených viac ako 96 
percent obyvateľov. Napriek tomu, 
ešte stále využíva časť obyvateľstva 
aj možnosť čerpať vodu zo studní, 
ktoré boli kedysi bežnou súčasťou 
dvorov pri rodinných domoch.

Kvalitu vody vo verejných vodovo-
doch sledujú a kontrolujú prevádzko-
vatelia vodovodov a monitorujú ich aj 
regionálne úrady verejného zdravot-
níctva, ktorých cieľom je zaručiť pre 
ľudí bezpečnú a zdravotne bezchyb-
nú vodu. Pri príležitosti Svetového 
dňa vody poskytol RÚVZ so sídlom 
v Poprade minulý štvrtok konzul-
tačné služby a poradenstvo v oblasti 
ochrany vodných zdrojov, zdravotnej 
bezpečnosti pitnej vody a jej význa-
mu pre život a zdravie. Okrem toho 
umožnil záujemcom bezplatné orien-
tačné stanovenie obsahu dusičnanov 
a dusitanov vo vzorkách pitnej vody 
zo studní. Rovnakú možnosť mohli 
využiť aj v laboratóriách Podtatran-
skej vodárenskej prevádzkovej spo-
ločnosti v Poprade.

Vedúci oddelenia hygieny život-
ného prostredia a zdravia RÚVZ so 
sídlom v Poprade Roman Rams (na 
foto) uviedol: „Pokiaľ ide o vodu z 
verejných vodovodov dbáme o elimi-
náciu rizík. Veľkým rizikom by mohli 
byť práve individuálne vodné zdroje, 
preto by som rád upozornil majiteľov 

studní, že aj oni majú isté povinnosti a 
zodpovednosť za svoje zdravie. Aj keď 
môže byť voda senzoricky dobrá, bez 
zápachu, priezračná, ešte nemusí byť 
zdravotne bezpečná. Na základe vy-
šetrení vzoriek vody z individuálnych 
zdrojov sú najčastejšie prekračované 
mikrobiologické ukazovatele a práve 
limity dusičnanov 
a dusitanov. Tieto 
môžu poukazovať 
aj na zdroj fekálne-
ho znečistenia a sú 
nebezpečné hlavne 
pre deti do troch ro-
kov. Pri výraznom 
prekročení hodnôt 
u nich môžu spô-
sobiť alimentárnu 
menthemoglobiné-
miu. V minulom 
roku využilo mož-
nosť bezplatného 
orientačného sta-
novenia obsahu 
dusičnanov a dusi-
tanov 158 občanov. 
V 27 vzorkách, čo 
znamená približne 
v 17 percentách, 
bola koncentrácia 
dusičnanov zvýše-
ná. Limit dusitanov 
bol prekročený len v jednej vzorke.“ O 
takýto rozbor bol záujem aj minulý 
štvrtok. Už za prvé dve hodiny pri-
šlo 20 záujemcov. Bol medzi nimi i 
obyvateľ Dlhých Stráží z Levočského 
okresu, ktorý si dal len nedávno vy-

vŕtať 31 metrov hlbokú studňu, preto 
ho zaujímalo, či v nej má zdravotne 
vyhovujúcu vodu: „Rozbor dopadol 
super. Uvidíme ešte, čo ukáže podrob-
nejšia analýza. Ešte nemáme čerpadlo, 
ale vodu zo studne budeme využívať. 
Podnetom na vyvŕtanie studne bolo, 
že sme nedávno nemali 12 dní vodu 

z verejného vodovodu. Toto 
bude taká rezerva aj pre 
budúce generácie.“ Ob-
čan z Popradu-Veľkej (na 
foto) bol takisto rád, že 
voda z jeho studne bola v 
poriadku: „Pravidelne kaž-
dý rok si chodím dať skon-
trolovať vodu zo studne, 
či v nej nie je prekročený 

limit dusičnanov a dusitanov. Zatiaľ 
boli výsledky vždy dobré, ale chcem 
mať istotu. Vodu používam na polie-
vanie záhrady a je dôležité, aby rast-
liny dostali dobrú vodu. Veď potom 
ich konzumujeme my.“  (mar)

„Spolupráca medzi Popradom 
a Izraelom má skvelý potenciál, medzi 
našimi krajinami všeobecne a  zvlášť 
v  tomto regióne. Chceli by sme, aby 
sem prišli izraelské spoločnosti a skú-
mame rôzne možnosti spolupráce, 
o  ktorú má naša krajina záujem. 
Izrael môže poskytnúť viacero vyspe-
lých moderných technológií,“ ozrej-
mil izraelský veľvyslanec. Slovensko 

v posledných rokoch objavili aj izra-
elskí turisti, ktorí k nám prichádzajú 
v  čoraz väčšom počte a  ambasádor 
verí, že i slovenskí turisti budú stá-
le viac navštevovať Izrael. Izraelča-
nov na Slovensko lákajú hory, dobré 
jedlo, príroda, hrady...

Primátor A. Danko zrekapitulo-
val: „Pán veľvyslanec poznamenal, 
že Izrael patrí k  lídrom vo svete, čo 
sa týka smart technológií a informač-

Primátor rokoval s izraelským veľvyslancom
ných systémov a riešení. Pomôže nám 
osloviť izraelské firmy, ktoré by mali 
záujem etablovať v Poprade svoje po-
bočky alebo i celé spoločnosti v rámci 
IT sektoru. Druhou témou bolo verej-
né osvetlenie, ktoré chceme na území 
nášho mesta rekonštruovať. Izrael je 
v  tejto oblasti veľmi vpredu a  bude 
dobré, keď sa do výberového konania 
na osvetlenie a smart prvky preň pri-
hlási aj izraelská firma.“  (mar)

(Dokončenie zo str. 1)
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Hviezdoslavov Kubín 
pozná víťazov okresu

Umenie pomáha hľadať rovnováhu v súčasnom svete
V Tatranskej galérii v uto-

rok minulý týždeň otvo-
rili výstavu fotografií pod 
názvom Synestézia miesta 
a miest. Tento deň bol záro-
veň životným jubileom au-
torky výstavy a riaditeľky TG 
Anny Ondrušekovej. A. On-
drušeková sa tentokrát ocit-
la na druhej strane umenia. 
Inokedy je totiž kurátorkou 
mnohých výstav, sochár-
skych sympózií a  umelec-
kých konferencií. 

Kurátor Ľudovít Petránsky 
uviedol: „Pri mojich postre-
hoch môžeme v týchto fotogra-
fiách  nájsť hru svetla a  tieňa, 
zachytenie jedinečného oka-
mihu, rozličných nálad, ale aj 
architektúru vyjadrujúcu cha-
rakter mesta. Výstave fotogra-
fií Anny Ondrušekovej by sme 
mohli dať podtitul: Fotografie 
o  architektúre ako abstraktné 
obrazy - čo je pre mnohých jed-
nou z najťažších fotografických 
disciplín. Výstava ponúka po-
hľad, ktorý je objavný, výtvar-
ný a  zároveň príbehový. Au-
torka počas svojich študijných 
pobytov v  mnohých galériách 
a  múzeách Európy, Ameriky 
a  Afriky mala možnosť vidieť 
prácu tamojších kurátorov. 
Mnohé z týchto inštitúcií sídlia 
v  moderných, svojím tvarom 
zaujímavých budovách. Samy 
o  sebe predstavujú umelecké 
dielo a autorku výrazne inšpi-
rovali.“ Prevažná časť jej fo-
tografickej tvorby zachytáva 

prostredie miest s  ich typic-
kou architektúrou, prípadne 
detailmi oživenými svetlom. 
„A. Ondrušeková sa dokáže po-
zrieť na objekty okolo nás tak, 
že ich povýši na živé organizmy 
s nadčasovým motívom, čo zvý-
razňuje ich posolstvo a  rastie 
tak aj divácka atraktívnosť.“  

Druhý kurátor Tadeáš Go-
rycska prvýkrát nadviazal 
spoluprácu s TG v roku 2012 
a vďaka vysokej profesionalite 
a neúnavnému odhodlaniu A. 
Ondrušekovej, sa vždy teší na 
každý nový spoločný projekt: 
„Keď som si po prvýkrát všimol 
niekoľko fotografií architektú-
ry, ktoré zdobia jej riaditeľskú 
kanceláriu, bol som prekvape-
ný ich precíznou kompozíciou 
a schopnosťou preniesť mo-
ment zachyteného priestoru 
s  jeho hrou svetla a  tieňa. Sú 
to unikátne autorské fotografie 
Anny, ktoré vznikali a vznika-

jú na jej cestách.“ 
Na výstave sú aj fotografie 

niektorých osobností, zná-
mych umelcov. Niektorí sa 
výstavy zúčastnili osobne (Ľ. 
Feldek, J. Lehotský...).

Autorka uviedla: „Táto vý-
stava ukazuje to, čo robím 
mimo mojej každodennej prá-
ce. Fotografie vznikali v  rôz-
nom časovom období a bolo po-
trebné ich nachádzať a  dávať 
dokopy spomienky a návraty.“ 
Výstava fotografií bude v TG 
do 23. apríla 2019.     (kpa)

Slávnostné prijatie detí sa 
uskutočnilo 16. marca v ob-
radnej sieni Mestského úradu 
v Poprade. Siedmim detičkám, 
ich rodičom a rodinným prís-
lušníkom sa prihovorila a za-
blahoželala poslankyňa MsZ 
Anna Schlosserová. Najmenší 
Popradčania dostali darček v 
podobe novorodeneckého ka-
lendára. 

V rovnaký deň bolo aj pri-
jatie jubilantov - občanov 

mesta, ktorí sa v minulých 
mesiacoch dožili 90, 80, 75 a 
70 rokov. Potešili ich darčeky 

- kalendár Spiša a ručne vyrá-
bané pralinky s logom mesta i 
pripravený kultúrny program. 

Minulý týždeň v  stredu 
sa v  Podtatranskej kniž-
nici v  Poprade uskutoč-
nilo okresné kolo súťaže 
v  prednese poézie a  prózy 
Hviezdoslavov Kubín, kto-
ré zorganizovalo Podtat-
ranské osvetové stredisko 
v Poprade.

Víťazov obvodných kôl 
základných škôl doplnili 
v  okresnom kole aj stredo-
školáci a  jedna vysokoško-
láčka. „Obvodných kôl sa 
zúčastnilo 145 recitátorov. 
Porota vtedy udeľovala pr-
vých päť miest, ale nie podľa 
umiestnenia. Títo recitátori 
postúpili priamo na okresné 
kolo. V  ňom sa predstavi-
lo 27 recitátorov v  kategó-
rii poézia a  22 v  kategórii 
próza. 18 recitátorov bolo vo 
štvrtej kategórii stredoškolá-
kov a  jedna recitátorka bola 
zaradená do piatej kategórie 
vysokoškolákov. Víťazi jed-
notlivých kategórií postupujú 
do krajského kola, ktoré sa 
uskutoční v Divadle J. Zábor-
ského v Prešove a to od 2. do 
5. mája. Aby táto súťaž mala 
rýchlejší spád, tak sme zabez-

pečili tri poroty. Boli v  nich 
slovenčinári a  sme radi, že 
naše pozvanie prijala aj Ľub-
ka Bekéniová z Prešova, kto-
rá robieva školenia pre uči-
teľov slovenského jazyka a  tí 
pripravujú deti na prednes. Je 
členkou poroty aj v rámci ce-
loslovenského kola v Dolnom 
Kubíne,“ uviedla Danka Ro-
žárová z POS v Poprade.

V rámci prózy sa do kraj-
ského kola z  I. kategórie 
prebojovala Klára Zámeční-
ková zo ZŠ Sp. Bystré, z  II. 
kat. Roman Thor Vítek zo 
SŠ Letná Poprad, z  III. kat. 
Zuzana Findrová z  8. roč. 
gymnázia na Kukučínovej 
ul. v  Poprade a  zo IV. kat. 
Katarína Závacká z Gymná-
zia Kukučínova Poprad.

V  rámci poézie postúpila 
do krajského kola z  I. kat. 
Paulína Krupková zo ZŠ Do-
stojevského Poprad, z II. kat. 
Liana Guziarová zo SŠ Letná 
Poprad, z  III. kat. Zuzana 
Dunajová Jurčová, zo IV. 
kat. Filip Kuzma zo SŠ na 
Ul. D. Tatarku Poprad a z V. 
kat. Katarína Kandriková 
z JAMU Brno.  (mav)

Touto cestou si Vás dovoľujeme požiadať 
o poukázanie 2 %, resp. 3% zaplatenej 

dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2018. 
Nadácia Nádej pre vaše zdravie chce získané 

finančné prostriedky použiť 
pre Neurologické oddelenie Nemocnice Poprad, a. s., na 

spolufinancovanie zdravotníckej techniky EMG.

Nenechajte tieto prostriedky prepadnúť a darujte aj tento rok 2% (3%) svojich 
daní na dobrú vec a podporte skvalitňovanie poskytovanej liečebno – 

preventívnej starostlivosti v Nemocnici Poprad, a.s. 
K poukázaniu príspevku je potrebné vyplniť predpísaný formulár, ktorý nájdete na 

webovej stránke www.nemocnicapp.sk

Nadácia 
Nádej pre vaše zdravie

Ďakujeme!

Darujte 2% (3%) z Vašich daníDarujte 2% (3%) z Vašich daní

2% Nadácia Nádej pre vaše zdravie, 
Banícka 803/28, 058 45 Poprad, IČO: 42085144, 
právna forma: nadácia
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K 20. výročiu pripravujú publikáciu

Regionálna postupová sú-
ťaž neprofesionálnej výtvar-
nej tvorby okresov Poprad, 
Kežmarok a Levoča bola 
vyhlásená Podtatranským 
osvetovým strediskom v Po-
prade pod názvom Výtvar-
ný salón 2019. Prezentuje 
výsledky v tejto oblasti zá-
ujmovo-umeleckej činnosti 
za posledný rok a výstava 
najlepších prác je otvorená 
do 29. marca v priestoroch 
POS v budove Podtatranskej 
knižnice v Spišskej Sobote.

Do tohtoročného 56. roč-
níka súťaže sa prihlásilo cel-
kovo 23 autorov s 51 výtvar-
nými prácami. 

V kategórii autorov od 15 
do 25 rokov získal 1. miesto 
Adam Hrebeňár za prácu 
Toppler (autoportrét), v ka-
tegórii autorov od 25 do 60 
rokov obsadil 1. miesto Mar-
cel Gallik za práce Portrét 
P.O. Hviezdoslava a Portrét 
starého otca - spomienky, v 
kategórii nad 60 rokov ude-
lili 1. miesto Ondrejovi Rutt-
kayovi za práce Voľnosť, Gro-
sebabka a cigerkoza, Nočná a 
Priateľka priateľa môjho FB 
priateľa. V kategórii insitných 
a naivných autorov od 15 ro-
kov získal 1. miesto Milan 
Bocko za práce Bez domo-
va, Do kostola a Materstvo.

Odborná porota v zložení 
Berdinanda Dunajová, Milena 
Majovská a Vladimír Vlado 
zhodnotila, že oproti minu-
lému ročníku poklesol počet 
prihlásených autorov. Pribud-
li autori v najmladšej vekovej 
kategórii do 25 rokov. Súťažia-
ci sa prezentovali výtvarnými 
technikami ako akvarel, akryl, 
olej, pastel, uhlík, tuš, linoryt, 
vektorová grafika, glazovaná 
keramika, koláž, drevoplasti-
ka, žulová plastika.

Ocenené práce postupujú 
do krajskej súťaže Výtvarné 
spektrum 2019, ktorej vyhod-
notenie sa uskutoční začiat-
kom júna v Humennom. (pos)

Z Výtvarného salónu postupujú ďalej

Klub Veličanov (KV) si tohto 
roku pripomína už 20. výročie 
svojho vzniku. Pred toľkými rok-
mi bol reakciou na okrúhle výročie 
prvej písomnej zmienky o Veľkej, 
kedy sa schádzali aktívni občania 
tejto mestskej časti k prípravám 
osláv. Po nich zistili, že toto ob-
čianske združenie môže ešte veľa 
vykonať pre svojich spoluobčanov 
a samotnú Veľkú a treba v práci po-
kračovať. Navyše, keď vďaka rekon-
štrukcii Scherfelovho domu získali 
i vhodné priestory na svoje aktivity. 

Minulý piatok sa členovia KV zišli 
na svojej členskej schôdzi. Hodnotili 
na nej uplynulý rok a prijali plán čin-
nosti na rok 2019. Samotné dvadsať-
ročné jubileum chcú osláviť na jeseň 
vydaním publikácie o KV. 

Minuloročnú činnosť zhrnul pred-
seda KV Milan Hámor. Bola bohatá, 
pretože KV bol spolu s mestom Po-

prad a ďalšími inštitúciami hlavným 
organizátorom vlaňajšieho 750. výro-
čia prvej písomnej zmienky o Veľkej. 
Medzi osvedčené podujatia, v ktorých 
budú pokračovať, patrili blšie trhy, Po-
solstvo Vianoc, spomienkové stretnu-
tie na pamiatku obetí vojen a gulagov, 
juniáles, príchod Mikuláša, ples KV, 
viacero pútavých výstav v galerijnej 
časti Scherfelovho domu, 20 brigád-
nických akcií najmä pri úprave miesta 
posledného odpočinku A. V. Scherfe-
la. M. Hámor dodal: „Tohto roku chce-
me usporiadať blšie trhy viackrát, člen 
rady Stanislav Baran prišiel s nápadom 
turistického oddielu, v máji sa chystá-
me do Kovačice v Srbsku. Ideme pozrieť 
Slovákov na Dolnej zemi, s ktorými 
sme nadviazali kontakt vďaka minulo-
ročnej výstave maliarky z Kovačice vo 
Veľkej. Tradične v spolupráci s miest-
nou základnou s materskou školou pri-
pravujeme Deň matiek, spolupracuje-

me aj s ostatnými občianskymi klubmi, 
s ktorými sa stretávame na športových 
hrách a vlani sme boli i v Poľsku, kde 
sme zasadili pamätnú lipu medzi No-
vým a Starým Sączom. Osobitne chcem 
poďakovať mestu Poprad za veľmi dob-
rú spoluprácu a nádejam sa, že taká 
bude aj naďalej.“ Vďaku adresovali 
aj popradskému pracovisku Štátne-
ho archívu, Podtatranskému múzeu, 

cirkvám, miestnej ZŠ s MŠ a ďalším. 
KV má v súčasnosti vyše 120 čle-

nov, na členskej schôdzi predniesli  
správu o hospodárení, plán činnos-
ti, uskutočnila sa doplňujúca voľba 
členov Rady KV a zazneli aj kritické 
pripomienky. Rokovanie prišli po-
zdraviť tiež predsedníčka Klubu So-
botčanov Ľuboslava Duroňová a Klu-
bu Strážanov Rudolf Kubus.  (mar)

Pomáhali 
lyžiarovi

Minulý týždeň v  stredu 
letel vrtuľník VZZS z  Po-
pradu do oblasti vrchu Poľ-
ská Tomanová v Západných 
Tatrách, kde sa na lyžiach 
pošmykol a spadol 50-ročný 
lyžiar.

Pádom si spôsobil porane-
nie v oblasti bedrového kĺbu 
a ďalej nedokázal zísť samo-
statne. Po prílete do určenej 
oblasti bola lekárka k zrane-
nému spustená pomocou la-
novej techniky. Zranenie mu 
na mieste ošetrila a následne 
bol pacient na palubu prelože-
ný z opretia vrtuľníka. V sta-
bilizovanom stave bol letecky 
prevezený do nemocnice v 
Liptovskom Mikuláši.  (zuh)

Nielen z Popradského a 
Kežmarského okresu, ale aj 
zo vzdialenejších okresov 
Stará Ľubovňa, Bardejov, 
Liptovský Mikuláš, Ru-
žomberok či Žilina, prišlo 
päť desiatok záujemcov o 
slovensko-ne-
mecké štúdium 
do Popradu. 
P r i j í m a c i e 
skúšky v bilin-
gválnej sekcii 
Gymnázia na 
Ul. Dominika 
Tatarku sa ko-
nali 21. mar-

ca. Cez prijímacie konanie 
prešla polovica uchádza-
čov, ktorí budú v novom 
školskom roku zaradení do 
dvoch tried spolu s výbe-
rom žiakov osemročného 
gymnázia.  (zsu)

V popradských bilingválkach
už boli prijímačky

Týždeň s mestskou políciou• MINULÝ týždeň v  pon-
delok popoludní bola hliad-
ka MsP Poprad privolaná 
do prevádzky potravín na 
sídlisku Západ, kde sa krá-
deže dopustil 12-ročný chla-
pec. Bez zaplatenia si zobral 
dve čokolády. Chlapec bol 
hliadkou odovzdaný rodi-
čom a ukradnutý tovar bez 
poškodenia vrátil.• V  TEN istý deň večer bol 
na linke 159 prijatý oznam 
ohľadom fyzického napáda-
nia osôb na Ul. L. Svobodu. 
Hliadky zistili, že jeden podo-
zrivý napadol dvoch poškode-
ných. Tým bola príslušníkmi 
mestskej polície poskytnutá 
predlekárska pomoc. Vec je v 
riešení MsP Poprad.• MINULÝ týždeň v stredu 
popoludní preverili mestskí 

policajti oznam ohľadom 
skupinky piatich osôb, ktoré 
mali konzumovať alkoholic-
ké nápoje vo vnútrobloku 
na Murgašovej ulici a  na-
vyše, prázdne plechovky 
od piva porozhadzovali po 
zemi. Podozrivé osoby boli 
riešené v zmysle zákona o 
priestupkoch. Plechovky 
pozbierali a z miesta odišli.• V PIATOK 22. marca po-
poludní požiadala o pomoc 
mestskú políciu pracovníč-
ka jednej z prevádzok na 
Námestí svätého Egídia, kde 
sa nachádzal zákazník pod 
vplyvom alkoholu, ktorý 
obťažoval ostatných hostí. 
Mestskí policajti situáciu na 
mieste upokojili a opitý zá-

kazník opustil prevádzku.• V TEN istý deň večer za-
sahovala hliadka MsP na 
Levočskej ulici. Oznamova-
teľka nahlásila narúšanie ob-
čianskeho spolunažívania zo 
strany svojho druha. Podo-
zrivý muž bol pod vplyvom 
alkoholu a v tomto stave ver-
bálne zaútočil na svoju druž-
ku. Pri incidente poškodil aj 
časti nábytku. Zranenia osôb 
zistené neboli a mestskí poli-
cajti situáciu upokojili.• V  SOBOTU 23. marca 
nadránom prijali mestskí 
policajti oznam ohľadom 
rušenia nočného pokoja 
pred bytovým domom na 
Baníckej ulici. Podozrivý 
muž bol upozornený na po-

kročilú nočnú hodinu a rie-
šený napomenutím.• V TEN istý deň popoludní 
zistili mestskí policajti osobu 
konzumujúcu alkoholické 
nápoje v priestoroch nástu-
pišťa verejnej autobusovej 
dopravy. Osoba svojím ko-
naním porušila ustanovenia 
VZN mesta Poprad a bola jej 
uložená bloková pokuta.• TAKISTO v  sobotu 23. 
marca večer bola hliadka 
MsP vyslaná na Ulicu Po-
pradskej brigády, kde mal 
neznámy muž nehybne le-
žať na chodníku. Muž bol 
pod vplyvom alkoholu a 
zaspal. Nesťažoval sa na 
žiadne zranenia a z miesta 
odišiel po svojich s tvrde-
ním, že žiadnu pomoc ne-
potrebuje.  (msp)
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Problémy občanov im nie sú ľahostajnéPoslanci volebného ob-
vodu č. 2 - Juhy a Kvetnica 
sa začiatkom marca zišli s 
vedúcou odboru výstavby 
MsÚ Kristínou Horákovou 
a ďalšími zainteresovanými 
zamestnancami mestské-
ho úradu. Priamo na pôde 
MsÚ sa zaoberali riešením 
problémov občanov týchto 
častí mesta. 

Poslanci poukázali na nie-
ktoré nedoriešené veci, ktoré 
z ich pohľadu majú riešenie. 
Predseda VO č. 2 Peter Bre-
nišin vysvetlil, ako parkujú 
autá vo vnútrobloku na Pod-
javorinskej ul. a žiadal o od-
stránenie kvetináčov z chod-
níka v tejto lokalite.

Poslankyňa Alena Madzi-
nová opakovane žiadala, aby 
sa vybudoval bezbariérový 
chodník k obytnému domu 
Cér, pretože imobilní obča-
nia na vozíčkoch musia ísť 
po ceste, kým sa dostanú 
na najbližší chodník. Touto 
požiadavkou sa bude odbor 
výstavby zaoberať. Poukáza-
la tiež na chýbajúce lavičky 
smerom od nemocnice na 
sídlisko a chýbajúce verejné 
osvetlenie (VO). VO sa bude 
riešiť v rámci nového ve-
rejného osvetlenia v meste. 
Informovala sa tiež, v akom 

štádiu je výstavba parkovísk 
pri bloku Tálium, Končistá, 
Erbium a oddychová zóna 
pri bloku Riava a Elán. Od-
poveď bola, že pokračujú 
prípravné práce, realizácia 
by mala byť tohto roku. Po-
slankyňu zaujímali i pro-
tipovodňové opatrenia na 
Rastislavovej ulici, ktoré sa 
začnú riešiť spoločne s ostat-
nými takýmito opatreniami 
v meste. Ďalej poukázala na 
to, že developeri nesprávne 
informujú budúcich majite-
ľov rodinných domov v nie-
ktorých lokalitách (napr. na 
Kvetnici - ulice Jedľová, Du-
bová) o výstavbe ciest, chod-
níkov a ďalších službách, čo 
mestu spôsobuje neskôr veľ-
ké problémy (napr. zriadenie 
zastávky MHD v lokalite Le-
sopark Kvetnica). 

A. Madzinová tiež vyjad-
rila nespokojnosť s tým, ako 
bolo odprezentované v tele-
vízii, koľko pribudlo veľko-
plošných bilbordov v meste, 
ale už nikto nepovedal, že 
poslanci schválili obmedze-
nia pre výstavbu takýchto 
bilbordov a nevysvetlil, ako 
došlo k tomu, že „vyrástol“ 
kritizovaný bilbord. Ďa-

lej žiadala, aby sa doriešil 
chodník pre obyvateľov so-
ciálnych bytov na Šoltésovej 
ul. a odstránilo nezmyselné 
zábradlie. Malo by sa tak stať 
po stretnutí s občanmi tejto 
lokality.

Poslanec Marián Barilla 
predniesol žiadosť o rozší-
renie komunikácie na Rá-
zusovej ul., aby sa predišlo 
kolíziám áut z dôvodu po-
zdĺžneho parkovania. Navr-
hol doplniť lavičky na začia-
tok cyklistického chodníka 
na Šrobárovej ul., doplnenie 
verejného osvetlenia pri by-
tovom družstve a poukázal i 
na preplnené smetné nádoby.

Na stretnutí boli preroko-
vané aj podnety od anonym-
ného pisateľa. Okrem iného 
nedostatok parkovacích 
miest, parkovanie dodávok 
na sídlisku Juh aj napriek 
VZN, problém chodcov na 
cyklistických chodníkoch, 
„kontajnerová turistika“, 
separovanie odpadu, neod-
pratané lístie na sídlisku Juh, 
údržba ciest a chodníkov po 
haváriách vody alebo iných 
sietí, prípadne pri ich budo-
vaní, zaujímal sa o to, koľko 
zaplatili developeri a iní sta-
vebníci v poplatku za rozvoj 
a ako boli tieto zdroje použi-
té, aký je aktuálny stav revi-

talizácie Námestia sv. Egídia 
a parku na Tatranskom ná-
mestí, žiada pasportizáciu 
umiestnenia košov na od-
padky v celom meste a ďal-
šie. Niektoré pripomienky sú 
riešiteľné hneď, niektoré po 
kontrole daného stavu, nie-
ktorým nie je možné vyho-
vieť. Napr. osadenie zábran 
na chodník paralelne sme-
rujúci s bytovým domom 
Bárium, aby sa znemožnilo 
parkovanie áut na chodní-
koch. Všetkými riešeniami 
sa samospráva zaoberá. 

Poslanci VO č. 2 konzul-
tovali aj iné problémy ob-
čanov a hľadali riešenia s 
kompetentnými zamestnan-
cami MsÚ.  (jwd)

Na zasadaní volebného obvodu č. 2 - Juhy 
a Kvetnica 14. marca poslankyňa Mária 
Radačovská predniesla podnet občanov 
Popradu, týkajúci sa toho, že sa nevedia 
dostať do nemocnice cez zadnú bránku. 

Musia obchádzať celý areál nemocnice, 
čo chorým ľuďom, zvlášť starším, spôsobu-
je veľké problémy. Poslanci sa dohodli, že 
na stretnutí s primátorom mesta Antonom 
Dankom prednesú tento podnet a požiada-
jú ho, aby ho skonzultoval s riaditeľom Ne-
mocnice Poprad.

Poslanci VO č. 2 si vypočuli stanoviská, kto-
ré pripravili jednotlivé odbory MsÚ k pred-
chádzajúcim podnetom občanov. Dohodli 
sa, že na najbližšom zasadaní mestského 
zastupiteľstva podajú spoločnú interpeláciu 
za obvod ohľadom odstránenia kvetináčov z 
chodníka vo vnútrobloku na Podjavorinskej 
ul. na sídlisku Juh III.  Na zasadaní VO sa vy-
jadrovali aj k iným aktuálnym témam.

Najbližšie stretnutie VO č. 2 bude tentoraz 
v pondelok 8. apríla o 17. hod. v kancelárii 
MsÚ na Dostojevského ul. 25.  (jwd)

Poslanci sa zaoberali podnetmi občanov

V Poprade premietnu filmové hity
Filmový klub Poprad pri kine Tatran 

v Poprade bude aj tento rok miestom, 
kde sa uskutoční medzinárodný festival 
filmových klubov Febiofest. Celkovo 
zavíta až do rekordných 15 slovenských 
miest a 17 filmových klubov. 

V prvých aprílových dňoch premietnu 
vo Filmovom klube Poprad dlhoočaká-
vaný nový slovenský film Punk je hned!, 
ktorý je otváracím filmom celého festiva-
lu, ďalej hit európskych kín Oni a Silvio a 
predovšetkým najúspešnejší film v poľskej 
histórii Klérus. Pozrelo si ho už 5 milió-
nov Poliakov a na Slovensku môžu tento 
film vidieť diváci iba počas Febiofestu, 
inak sa do slovenských kín nedostane. 

Film Paula Sorrentina Oni a Silvio pri-
náša hedonistický portrét bývalého ta-
lianskeho premiéra Silvia Berlusconiho. 
Popradskí diváci ho budú môcť vidieť v 
kine Tatran v pondelok 1. apríla o 19. hod. 

Film Punk je hned! režiséra Juraja Šlau-
ku rozpráva príbeh 30-ročného drogovo 
závislého Kvička, ktorý žije v rozpadajú-
com sa podnájme so svojou družkou a s 
dvojročným synom. Snímku v Poprade 
premietnu 2. apríla o 19 hod. spolu s ví-
ťazným krátkym filmom Febiofestu.  

Film Wojteka Smarzowského Klérus 
vyvolal v jeho rodnej krajine, kde sa ku 
katolíckej cirkvi hlási viac ako 90 per-
cent obyvateľov, nevídanú kontroverziu. 
Otvorene totiž zobrazuje, hoci na fiktív-
nych filmových príbehoch troch kňazov, 
skutočné praktiky a hriechy duchovných 
katolíckej cirkvi. Premietanie v kine Tat-
ran bude 3. apríla o 19. hod.

Vstupné s preukazom člena filmového 
klubu sú 3 eurá, pre ostatných divákov 
5 eur. Všetci diváci sa budú môcť zapo-
jiť do súťaže o 3 ceny vstupenkou, kto-
rá bude zlosovateľná.  (feb)

Potrebujem súhlas matky die-
ťaťa na vycestovanie do zahrani-
čia s mojím 9 ročným synom, ak 
s  matkou nášho syna nežijem? 
Chcem zaplatiť letnú dovolen-
ku v  cestovnej kancelárii už te-
raz, ale bývalá manželka sa mi 
vyhráža, že mi 
súhlas nedá. So 
synom sa môžem 
stretávať každý druhý víkend 
a  v  lete ho mám vždy prvé dva 
júlové týždne podľa rozsudku 
mať ja. Dovolenku plánujem 
práve tieto prvé dva júlové týžd-
ne.  

Odpovedá riaditeľka Mediač-
ného centra v  Poprade JUDr. 
Dagmar Tragalová:

„Každé dieťa bez ohľadu na vek 
pri vycestovaní do zahraničia po-
trebuje vlastný cestovný doklad. 
Cestovný pas môže vybaviť každý 
rodič sám, súhlas druhého rodi-
ča pri tom nepotrebuje. Zákon 
neupravuje povinný súhlas pre 
druhého rodiča. Súhlas rodičov je 
potrebný v  prípade, ak dieťa ces-
tuje v sprievode inej osoby ako zá-
konného zástupcu. Niektoré štáty 
mimo EÚ pri vstupe do krajiny vy-

žadujú aj súhlas druhého rodiča, 
preto je potrebné overiť si to ešte 
pred vycestovaním. Ak v čase vašej 
dovolenky má byť dieťa vo vašej 
starostlivosti, tak môžete tráviť 
čas so synom ako uznáte za vhod-
né, primerane jeho veku. Je však 

vhodné o  vycesto-
vaní do zahraničia 
upovedomiť matku 

dieťaťa, aby vedela, kde sa dieťaťa 
nachádza, ak by sa niečo prihodi-
lo. V prípade, ak by ste sa do za-
hraničia chceli odsťahovať, tam by 
ste sa už s druhým rodičom museli 
dohodnúť, keďže ide o  podstatnú 
vec súvisiacu s  výkonom rodičov-
ských práv a povinností. Ak by ste 
sa nedohodli, vtedy by na návrh 
jedného z  rodičov rozhodol súd. 
Netreba zabúdať, že rozvodom 
manželstva aj naďalej zostáva-
jú rodičovské práva a  povinnosti 
zachované obidvom rodičom bez 
ohľadu na to, kto má dieťa zve-
rené do osobnej starostlivosti. V 
mediácii si môžete dohodnúť aj 
informatívnu povinnosť, teda ako 
sa budete navzájom informovať 
o  podstatných veciach súvisiacich 
s dieťaťom.“  (ppp)

Nechce dovoliť dovolenku s otcom

Otázka z mediačnej 
poradne

Dumbo 3D: o  13.10 hod. (hrá sa len 
cez víkend), Dumbo 2D: o 15.40 hod., 
LOVEnie: o 18.10 hod., Arctic: Ľado-
vé peklo: o 20.40 hod., Detské kino - 
Lego príbeh 2 2D: o  13. hod. (hrá sa 

len cez víkend), Ako si vycvičiť draka 
3 2D: o  15.30 hod., Sklenená izba: 
o  17.50 hod., My: o  20.10 hod., Ča-
rovný park 2D: o  13.20 hod. (hrá sa 
len cez víkend), Green Book: o  15.20 
hod., Captain Marvel 2D: o  18. hod., 
Zranené srdcia: o  20.50 hod. Viac 
na www.cine-max.sk.  (ppp)

Od 28. marca do 3. aprílaOd 28. marca do 3. apríla
Program kina CIneMAX
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„Bez lásky nejde žiť, bez bolesti nejde milovať.“   Nino Salvaneschi
POVeDALI SLÁVnI

SPOLOčenSkÁ krOnIkA

Vo štvrtok 21. marca 2019
vo Veľkej s

V piatok 22. marca 2019
v Novom Smokovci s

V piatok 22. marca 2019
v Dravciach s

V piatok 22. marca 2019
vo Veľkej s

V sobotu 23. marca 2019
v Novom Smokovci s

V utorok 26. marca 2019
vo Veľkej s

Monikou Gorelovou,
64-ročnou

Ľudmilou Pojedincovou,
86-ročnou

Agnesou Dvorčákovou,
70-ročnou

Ing. Michalom Hriňákom,
92-ročným

Danou Hromádkovou,
53-ročnou

Miroslavom Bodym,
56-ročným

nAVŽDY SMe SA rOZLÚčILI

HOrOSkOP OD StreDY DO StreDY
P o k o j n é 
o b d o b i e 

vám dodá silu a energiu natoľko, 
že nebudete cítiť ani jarnú únavu.

Svoje prob-
lémy si viete 

vyriešiť aj sami, ale tentoraz vám 
dá niekto z vašich blízkych dobrú 
radu.

Hovorí sa, 
že nie je ten 

majster, kto začne, ale kto dokon-
čí. Pre vás to platí dvojnásobne.

Budete mať 
dobrú ná-

ladu, lebo všetko vám pôjde ako 
po masle. Dočkáte sa aj uznania.

V rodine sa 
budete cítiť 

milovaní a pochopení. A na pra-
covisku zase dostanete pochvalu 
za svoju prácu.

Nejaká uda-
losť vám dá 

na vedomie, čo má v živote naj-
väčšiu cenu. A nie sú to peniaze.

Niekto oce-
ní vašu po-

moc a podporu. Ľudia radi vyu-
žívajú vaše rady, lebo sú zo života.

O k o l i e 
uznáva vaše 

kvality a dá vám to vo veľkom na 
vedomie. Bude to radostný týždeň.

Pre množ-
stvo pracov-

ných povinností nebudete mať čas 
na rodinu. Bude vám to vyčítať.

Pôjdete na 
p r í j e m n ú 

spoločenskú udalosť. Buďte však 
obozretní pri šoférovaní a cesto-
vaní.

Budete rie-
šiť nejaké 

menšie starosti, ale tentoraz vás 
to bude veľmi zaťažovať.

Uvedomí-
te si, že sa 

vám život za niečo odvďačil. Za-
žijete veľkú radosť.

V stredu 27. marca - Adus, vo štvrtok 28. mar-
ca - Avena, v piatok 29. marca - Lekáreň 
Nemocnice Poprad, v sobotu 30. mar-
ca - Ekolekáreň - OC Forum, v nedeľu 
31. marca - Aduscentrum, v pondelok 
1. apríla - Adus a v utorok 2. apríla - Adus. 
Adus: Mnoheľova ul. 2, Avena: Karpatská 

11, Lekáreň Nemocnice Poprad: Banícka 
28, Ekolekáreň - OC Forum: Nám. sv. 
Egídia, Aduscentrum: Nám. sv. Egídia 
22. Lekárne s pohotovostnou službou 
sú otvorené od pondelka do piatka 

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

POHOtOVOSť V LekÁrňACH

Dnes 27. marca má meniny - Alena, vo štvrtok 28. marca - Soňa, 
v piatok 29. marca - Miroslav, v  sobotu 30. marca - Vierosla-
va, v nedeľu 31. marca - Benjamín, v pondelok 1. apríla - Hugo 
a v utorok 2. apríla - Zita.

BLAHOŽeLÁMe k MenInÁM

23. marca 2019 - Nadiia Khmara a Róbert Knoll.
MAnŽeLStVO uZAVreLI

„Starogympláci“ poznávajú svet

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

Nielen školou je študent 
živý. A  na popradskom 
Gymnáziu na Kukučínovej 
ulici si naplno uvedomujú, 
že žiaci si skôr zapamätajú 
to, čo naozaj zažijú, ako to, 
čo nasávajú na vyučovacích 
hodinách. Najmä preto 
učitelia ponúkajú študen-
tom možnosť poznávať svet 
na exkurziách za hranice. 
Nielen za hranice štátu, ale 
predovšetkým za hranice 
všednosti. 

V  tomto školskom roku 
už „starogympláci“ stihli 
vďaka partnerskej ško-
le v  českej metropole 
dvakrát navštíviť Prahu, 
pamiatky vrcholnej re-
nesancie videli naživo 
vo Florencii, vedomosti 
o  holokauste získavali 
v  Osvienčime, nádheru 
gotickej i klasicistickej 
architektúry spolu s neo-
pakovateľnou atmosférou 
vianočných trhov si vy-
chutnávali vo Viedni. 

Prvýkrát v histórii školy 
študentom ponúkli aj ex-

kurziu mimo Európy. A veru 
zarúbali poriadne vysoko. 
Pred pár dňami sa vrátili 
z mesta, ktoré vraj nikdy ne-
spí, jedného z najväčších na 
planéte Zem - New Yorku. 
V  centre kultúry, politiky, 
módy, umenia, médií, vzde-
lania, financií i  zábavy strá-
vili týždeň a všetci sa zhodli 
na tom, že to bol obrovský 
zážitok. 

Tým sa však ich cestovanie 

vôbec nekončí. Ešte do kon-
ca školského roka navštívia 
niektorí študenti Paríž, iní 
absolvujú okruh Švajčiar-
skom a ďalších čaká novinka 
v  cestovateľskom programe 
„starého gympla“ - ruská 
metropola Moskva. 

Veru, o  takomto čomsi 
v  nedávnej minulosti ne-
mohli stredoškoláci azda ani 
snívať. Dnes je to realitou. 
A  takémuto vzdelávaniu by 
aj Komenský zatlieskal. 

Zdeno Suchý

Vo štvrtok 28. marca 2019
o 13.30 hod. vo Veľkej s

Alžbetou Čarnogurskou,
79-ročnou

nAVŽDY SA rOZLÚčIMe

Izraelský veľvyslanec zdô-
raznil: „Zišli sme sa tu, aby 
sme nielen spomínali a  neza-
budli, ale stále si túto hroznú 
históriu pripomínali. Ak si ne-
budeme túto tragédiu pripomí-
nať, môže sa opäť zopakovať. 
Musíme o  nej hovoriť hlavne 
mladej generácii. Môj osobný 
pocit je taký, že mladí o  tom 
nevedia dostatok, keď 25 per-
cent voličov v prvom kole prezi-
dentských volieb na Slovensku 
podporilo kandidátov, ktorí po-
pierajú holokaust alebo majú 
antisemitské prejavy. Toto by 
malo byť akýmsi alarmom...“

Riaditeľ Múzea židovskej 
kultúry v  Bratislave Pavol 
Mešťan (na foto vľavo s riadi-
teľom Gymnázia na Kukučí-
novej ul. Vladimírom Lajčá-
kom) odovzdal pozdrav dnes 
už 95-ročnej Edity Grosma-
novej, ktorá je jedinou ži-
júcou z  prvého transportu. 
Žije v  Kanade a  zdravie jej 
tohto roku nedovolilo prísť 
do Popradu. Prezradil: „Je 
presvedčená, že žije, aby o tých 

strašných udalostiach hovori-
la. V  súčasnosti sa pripravuje 
kniha venovaná dievčatám 
z  prvého transportu a  pani 
Edita by ju chcela na budúci 
rok prísť uviesť do života s vy-
davateľom a  autorkou práve 
do Popradu.“ 

Úctu a  pietu vzdala obe-
tiam holokaustu i  minister-
ka kultúry SR Ľ. Laššáko-
vá: „Každá z  mladých žien 
a  dievčat mala svoje plány, 
sny. Osud im nedoprial, aby 
boli naplnené. Stojíme tu dnes, 
aby sme odkaz ich pamiatky 
odovzdávali ďalej. Čochvíľa 
nezostane ani jedna preživ-
šia. Zostanú len mramorové 
pomníky, ktoré nám majú 
navždy pripomínať tragickú 
históriu, aby sme zabránili jej 
opakovaniu.“  (mar)

Spomínali, aby sme nezabudli
(Dokončenie zo str. 1)

Napísali ste nám
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Tatranská galéria v Poprade

• Predám lacno zachovalý 
biely písací stôl vhodný do 
študentskej 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 Du-
bine 400 m2, elektrina, stud-
ňa, odpad urobené. Cena 
dohodou. Inf. č. t.: 0909 
174 873.   3-19-P
• Výkup parožia. Inf. č. t. 
0904 834 937.  3/19-R
• Hľadám distribútorov re-
klamných materiálov v  Po-
prade. Inf.: č. t. 0911 623 572, 
poprad@redpost.sk  11/19-R   
• Prenajmeme kancelár-
ske priestory v  Poprade, 
Teplická 34, bývalá AB Sta-

InZerCIA

KuLtúrNY KALENDár NA APríL 2019

Tatranská galéria - Elektráreň
Výstavy
Do 23. apríla 
ANNA ONDRUŠEKOVÁ - SYNESTÉZIA 
MIESTA A MIEST - výstava fotografií a iných 
artefaktov z tvorby autorky k jubileu.

Od 26. apríla
Odile Decq (1955) Horizonty (Horizons)
medzinárodne známa francúzska architektka, 
urbanistka a vysokoškolská pedagogička, oce-
nená Zlatým levom na Bienále architektúry v 
Benátkach. Výstava je súčasťou projektu Synes-
tézia miesta a miest. Výstavu z verejných zdro-
jov podporil Fond na podporu umenia. Piatok 
26. apríla o 17. hod. - vernisáž výstavy.

Stála expozícia
Odkryté hodnoty app - vynovená stála expo-
zícia 130 diel zo zbierkového fondu Tatranskej 
galérie predstavuje to najlepšie z tvorby takmer 
80-tich autorov.

INÉ PODUJATIA
Koncerty
Utorok 16. apríla o 17. hod.
Koncert Critical band - Critical band je trio 

s obsadením priečna flauta, zvonkohra a kla-
vír. Zoskupenie tvoria Lenka Novosedlíková 
(skladba, bicie nástroje), Eva Hrušková (flauty) 
a Matej Sloboda (skladba, klavír).
Špecializáciou zoskupenia Critical Band je 
hudba prepojená interdisciplinárne s inými 
druhmi umenia, hudba grafických partitúr, 
hudba ticha a prekvapivých zvukov.

Nedeľa 7. apríla od 13. do 17. hod. - Fotokurz - 
digitálna zrkadlovka pre začiatočníkov

NEDEĽNÉ TVORIVÉ DIELNE
Nedeľa 28. apríla od 14. do 16. hod. - Tvorivé 
dielne

Vila Flóra Starý Smokovec
Celý apríl
Peter Svoboda -  Pod tieňom obrov - pôsobivá 
výstava ČB horských fotografií v duchu mini-
malizmu významného slovenského fotografa.

Stála expozícia
Tatry v umení - Kolekcia vybraných diel zo 
zbierok Tatranskej galérie predstavuje krajino-
maľbu s tematikou Vysokých Tatier v  tvorbe 
olejomalieb, akvarelov a grafík výtvarníkov spä-
tých s dedičstvom našich veľhôr.

Výstavy
Celý apríl
Výroba modrotlače z  dielne 
Elemíra Montška v Hranovnici
Čaro detstva... - výstava hra-
čiek zberateľky Alice Tokarčí-
kovej.

Expozície múzea
Poprad a  okolie v  zrkadle 
vekov. Utorok až sobota 9. až 
13. apríla od 9. do 16. hod. - 
Naše dreviny - tvorivé dielne 
pri príležitosti Dňa Zeme, 
ktoré priblížia návštevníkom 
morfologickú a  ekologickú 
rozmanitosť domácich listna-
tých a  ihličnatých drevín. Pre 
školské skupiny je potrebné 

objednať sa vopred.  

Otvorené utorok až nedeľa 
od 9. do 16. hod., v pondelok 
a  počas štátnych sviatkov za-
tvorené. 

Pobočka Spišská Sobota
Expozície múzea
Cechy a  remeslá na hornom 
Spiši, Meštianske bývanie, 
Vznešenosť a  pokora, Osob-
nosti Spišskej Soboty.

Otvorené utorok až piatok 
od 10. do 16. hod., v  sobotu 
a v nedeľu od 12. do 16. hod., 
v pondelok a  počas štátnych 
sviatkov zatvorené.

Výstavy
Podtatranská ul.
Od 11. apríla   
Práca rúk troch generácií - 
Zuzana Jančíková, rod. Blaš-
ková Mgr. Miloslava Slobo-
dová, rod. Jančíková, Zuzana 
Blašková, Ing. Ján Jančík. 
Štvrtok 11. apríla o 16. hod. - 
vernisáž výstavy

Stála výstava  
S knihou ma baví svet - 4. 
ročník - výstava výtvarných 
prác žiakov základných a ma-
terských škôl v Poprade.

Oddelenie umenia Sp. Sobota
Od 4. apríla 
Jola Kunneová - Výber z tvor-
by. Štvrtok 4. apríla o 17. hod. 
- vernisáž výstavy.

Podtatranská knižnica v Poprade

Podtatranské múzeum v Poprade

Celý apríl
TERITÓRIUM INŠPIRÁCIE
Výstava prác z umeleckých 
sympózií Ceramics v Hôrke, 
Enamel v Gánovciach a Pain-
ting vo Vernári.
Stála expozícia 
Zo starej Veľkej

- výber z diel akademického 
maliara Ondreja Ivana z Veľ-
kej. 
Otvorené: pondelok, utorok, 
štvrtok od 8. do 12. a od 13. do 
15. hod., streda od 8. do 12. a 
od 13. do 16.30 hod., piatok od 
8. do 13. hod.

Podtatranské múzeum v Poprade

POS
• Štvrtok 4. apríla - Dom 
kultúry Poprad - Deň tanca - 
krajská súťaž nefolklórneho 
tanca.
• Sobota 13. apríla - MsKS 
Kežmarok a Dom kultúry Svit 
- Z Tatranského prameňa 2019 
- súťaž detských folklórnych 
súborov a hudobného folklóru 
dospelých okresov Kežmarok, 
Levoča a Poprad.
• Utorok až nedeľa 9. až 14. 
apríla - Kultúrny dom Batizov-
ce - Krehká krása Batizoviec - 
celoštátny výstava kraslíc.
• Nedeľa 14. apríla - Kultúrny 
dom Batizovce - Krehká krá-
sa Batizoviec - tvorivé dielne 
s  ukážkami zdobenia veľko-
nočných vajíčok spojené s kul-
túrnym programom.
• Piatok - sobota 26. a  27. 
apríla - Mestské divadlo Le-
voča - Krajská scénická žatva 
- krajská prehliadka amatér-
skych divadiel.

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

Štvrtok 28. marec o 17. 
hod./divadelná sála Domu 
kultúry v Poprade
Pri príležitosti Dňa učiteľov
FS VRANOVČAN/ZBO-
HOM
Netradičné spracovanie fol-
klóru na folklórny muzikál.
Vstup na pozvánky.

Nedeľa 31. marec o 10. 
hod./divadelná sála DK v 
Poprade
KRÁSKA A ZVIERA
Divadlo na hojdačke Žilina
Rozprávkový príbeh o bo-
hatstve a chudobe.
Vstupné 1,50 €

Nedeľa 31. marec o 19. 
hod./divadelná sála DK v 
Poprade
KLIMAKTÉRIUM... A ČO?
Predpredaj: kníhkupectvo 
Christiania 052/7722 944, 
Bell Canto 0903 966 327.
Vstupné 20 €

Utorok 2. apríl o 18. hod./
divadelná sála DK v Popra-
de
XXXXIII. ročník Poprad-
skej hudobnej jari
SINFONIETTA BRATI-
SLAVA/ KOMORNÝ OR-
CHESTER
Vstupné 6 €/4 €

Kultúrny program mesta Poprad

vomontáže. Inf.: č. t. 0905 
563  836, e-mail: pabam-
ke@gmail.com    12/19-R
• Prijmeme predavačku do 
školského bufetu počas dní 
školského vyučovania, pracov-
ná doba 3. hod denne, 195 eur/
hrubá mesačná mzda, vhodné 
pre mamičku na MD alebo dô-
chodkyňu, sídlisko Juh. Inf.: č. 
t. 0918 969 101.  14/19-R

Program kina CIneMAX Poprad
Od 21. marca do 27. marca

Kino tAtrAn
28. a 29. marca o 19. hod.
ZRANENÉ SRDCIA
USA / GB / DE, dráma, 109 
min., titulky, MP12.
K. Knightley v úlohe manželky 
britského dôstojníka prichá-
dza do zničeného Hamburgu, 
kde spoznáva nielen následky 
vojnových hrôz, ale aj jedného 
sympatického Nemca. Vstup-
né: 5 €, Vstupné zľavnené (deti, 
študenti, seniori, ŤZP): 4 €

30. a 31. marca o 16.30 hod.
DUMBO
USA, rodinný / fantasy, 114 
min., dabing, MP7.
Walt Disney a vizionársky reži-
sér Tim Burton prinášajú nové 
dojímavé spracovanie príbehu 

o slonovi s obrovskými ušami, 
ktorý dokáže lietať. Vstupné: 5 
€, Vstupné zľavnené (deti, štu-
denti, seniori, ŤZP): 4 €   

30. a 31. marca o 19. hod.
ÚHOŘI MAJÍ NABITO
CZ, čierna komédia, 100 min., 
česká verzia, MP12.
Partička chlapov sa vo voľnom 
čase hrá na členov URNA - 
Útvaru rýchleho nasadenia. 
Vstupné: 5 €, Vstupné zľavnené 
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €

1., 2. a 3. apríla o  19. hod. - 
BEST OF MFFK FEBIOFEST 
1. apríla - ONI A SILVIO
2. apríla - PUNK JE HNED!+ 
víťazný krátky film   
3. apríla - KLÉRUS
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Hľadajú domov
V Mestskom útulku Poprad 

je v súčasnosti veľa vhodných 
psov na adopciu. Záujemcovia 
získajú viac informácií na utu-
lok.poprad.sk, utulok@msupo-
prad.sk alebo na tel. čísle 0910 
890 228.

Na adopciu čaká:
Zora - ročná 

sučka prišla do 
útulku z rómskej 
kolónie. Bola 
veľmi ustrácha-
ná. Pred ľuďmi 
sa skrývala v búde, nedala sa 
pohladkať a iba vrčala. Dosť 
dlho jej trvalo, kým si zvykla 
na podmienky v útulku. Počas 
svojho krátkeho života musela 
zažiť dosť zla. Keď zistila, že jej 
v útulku nič zlé nehrozí, stala sa 
milšou a zbavila sa aj strachu. 
Zora je strednej veľkosti a je 
vhodná do domu aj do bytu.

Roy je ta-
kisto približne 
dvojročný krí-
ženec - pes. Do 
útulku prišiel v 
sprievode ob-
čana, ktorý ho našiel potulovať 
sa po sídlisku Juh na Jesennej 
ulici. Nemal obojok a nebol 
začipovaný. Je dosť bojazlivý a 
nedôverčivý k ľuďom. Je stred-
nej veľkosti. Zaslúži si čím 
skôr nájsť milujúcu rodinku, 
ktorá mu dá dostatok lásky, 
aby zabudol na to, čím si mu-
sel prejsť.

Trip je 
ročný krí-
ženec - pes. 
Prišiel z 
rómskej ko-
lónie v Matejovciach. Dosť 
ťažko si zvyká na podmienky 
v útulku. Je strednej veľkosti, 
hravý, priateľský, má rád ľudí a 
vyžaduje si pozornosť. Je vhod-
ný do bytu aj do domu.

Sundy  je 
t r o j r o č n á 
sučka krí-
ženca. Do 
útulku ju 
priviezli ľudia, ktorí ju vide-
li túlať sa niekoľko dní okolo 
Tesca. Bola veľmi vystrašená 
a nedôverčivá k ľuďom, ale už 
sa pomaly adaptuje. Ešte má 
problémy ísť sa vyvenčiť. Bojí 
sa ľudí. Veríme, že si pomaly 
zvykne na útulok a jeho režim, 
keď zistí, že jej tu nič zlého 
nehrozí. Dúfame, že aj ona sa 
dostane do novej milujúcej ro-
diny.

Psíky sú odčervene, odbl-
šené, zaočkované a začipova-
né.   (mup)
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Z kuchyne BAM Poprad
Juniorky: v sobotu 23. mar-
ca Poprad - Žilina 63:52.
St. žiačky: v  nedeľu 24. 
marca Sp. N. Ves - Poprad 
43:67.

Z kuchyne HK ŠKP Poprad
Juniori (finále play-off): v  pondelok 25. marca Poprad - 
Trenčín 4:5 (0:1). Kadeti (o majstra): v  sobotu 23. marca 
Poprad - Martin 0:2, v nedeľu 24. marca Poprad - Zvolen 5:4.

BAM Poprad

Kamzíci prešli do semifinále a tam nezačali najlepšie

Krátko zo športu

CurlingClub Poprad obhájil titul Fanzóna v Poprade

Hokejisti HK 
Poprad využili 
až tretí mečbal 
v  štvrťfinálovej 
sérii s Košicami, 
keď minulý týž-

deň v  stredu zvíťazili doma 
v  rozhodujúcom zápase 4:2 
a rovnakým pomerom uzav-
reli aj celú sériu.

V  záverečnom šiestom zá-
pase štvrťfinále nasmeroval 
Popradčanov k  postupu ob-
ranca Daniel Brejčák (na foto 
v strede), ktorý otvoril skóre 
duelu už vo  4. minúte. „Celý 
deň som sa veľmi tešil na tento 
zápas, ale bol som aj nervózny. 
Každý hráč išiel na dno svojich 
síl a musím povedať, že sme asi 
viacerí zošediveli spoločne s fa-
núšikmi. Je to fantastický pocit 
osláviť postup pred domácimi 
skvelými divákmi. Verím, že 
naše sny ešte nekončia,“ vyhlá-
sil po postupe medzi štyroch 
najlepších D. Brejčák, ktorý si 
chce spoločne so spoluhráčmi 
splniť sen. „Aj Banská Bystri-
ca sa dá zdolať, čo sme ukázali 

počas základnej časti. Môžeme 
na tom stavať a ja verím v silu 
tohto tímu. Každý má nejaké 
sny a  ten môj je vyhrať pohár 
pre Poprad. Posunuli sme sa 
o  krok bližšie k  našim snom 
a  to nielen my Popradčania, 
ale aj naši cezpoľní spoluhráči, 
ktorí chcú niečo dokázať. Na 
staré kolená chceme všetci spo-
mínať na pekné chvíle a  to sa 
nedá len tak kúpiť,“ zdôraznil 
skúsený popradský obranca. 
K  hodnoteniu 6. zápasu série 
s  Košicami sa pridal aj tréner 
HK Poprad Roman Stantien. 
„V prvých dvoch tretinách sme 
hrali výborne, ale bál som sa, že 

sa nám vypomstia nepremene-
né šance najmä v  prostrednej 
časti. V  záverečnej tretine sme 
mali namále a ja som určite pri 
tom o  niekoľko rokov zostarol. 
Celý tím však od začiatku sezó-
ny robí veľa pre úspech a ja som 
rád, že sme prvý krok urobili. 
Poraziť Košice nie je maličkosť, 
ale my ideme ďalej.“

Zverenci Romana Stantie-
na postúpili do semifinále, 
kde ich už cez víkend čakal 
víťaz základnej časti z  Ban-
skej Bystrice. Pod Urpínom 
hrali Popradčania v  dvoch 
zápasoch vyrovnanú partiu 
a  v  sobotu i  v  nedeľu napo-

kon prehrali o gól. Séria sa za 
stavu 2:0 pre Banskú Bystricu 
sťahuje pod Tatry, kde je tretí 
zápas na programe už dnes, t. 
j. v stredu 27. marca a štvrtý 
duel o deň neskôr, vo štvrtok 
28. marca, vždy o 18. hodine.

Výsledky play-off: 6. kolo 
štvrťfinále v  stredu 20. mar-
ca HK Poprad - HC Košice 
4:2 (2:0, 1:0, 1:2 - konečný 
stav série 4:2), góly Popradu: 
4. Daniel Brejčák (K. Miller, 
L. Paukovček), 14. Jindřich 
Abdul (A. Miner), 29. Martin 
Belluš (A. Salija, J. Buzzeo), 59. 
Samuel Mlynarovič (D. Bon-
dra, S. Takáč). 1. kolo semifi-
nále v  sobotu 23. marca HC 
´05 iClinic B. Bystrica - HK 
Poprad 5:4 (3:1, 1:2, 1:1), góly 
Popradu: 17. Patrik Svitana (S. 
Mlynarovič, M. Paločko), 25. 
Jindřich Abdul (M. Zagrapan, 
A. Salija), 31. Martin Belluš 

(J. Buzzeo, M. Zagrapan), 42. 
Jindřich Abdul (M. Petran, S. 
Mlynarovič). 2. kolo semifi-
nále v  nedeľu 24. marca HC 
´05 iClinic B. Bystrica - HK 
Poprad 4:3 (0:1, 2:0, 2:2), góly 
Popradu: 15. Samuel Mlyna-
rovič (M. Paločko, P. Svitana), 
47. Justin Buzzeo (M. Zagra-
pan, S. Takáč), 51. Matúš Pa-
ločko (D. Brejčák, M. Petran).

Program play-off: 3. kolo 
semifinále v stredu 27. marca 
o  18. hod. HK Poprad - HC 
´05 iClinic B. Bystrica, 4. 
kolo semifinále vo štvrtok 28. 
marca o 18. hod. HK Poprad 
- HC ´05 iClinic B. Bystrica, 
prípadné 5. kolo semifinále 
v nedeľu 31. marca o 18. hod. 
HC ´05 iClinic B. Bystrica - 
HK Poprad, prípadné 6. kolo 
semifinále v  utorok 2. apríla 
o 18. hod. HK Poprad - HC ́ 05 
iClinic B. Bystrica.  (mav)

Počas blížiacich sa Maj-
strovstiev sveta IIHF v  ho-
keji, ktoré budú od 10. 
do 26. mája v  Bratislave 
a  Košiciach, budú môcť fa-
núšikovia podporiť našu 
reprezentáciu v piatich fan-
zónach slovenského hokeja 
rozmiestnených po celom 
Slovensku.

Okrem oficiálnych fanzón 
IIHF v Bratislave a v Košiciach 
pribudnú fanzóny aj v Nitre, 
Trenčíne, Martine, Banskej 
Bystrici a v Poprade pri Aréne 
Poprad. Fanúšikovia zažijú vo 
fanzónach slovenského hokeja 
koncerty slovenských inter-
pretov, moderované vstupy a 
rozhovory so známymi ľuďmi 
z hokejového prostredia, súťa-
že a samozrejme live prenosy 
zo všetkých slovenských zápa-
sov na svetovom šampionáte. 
Pripravená bude aj interak-
tívna zóna s aktivitami pre 
starších, či detská zóna pre 
tých najmenších s maskotom 
majstrovstiev sveta Macejkom. 
Fanzóny slovenského hokeja 
otvoria svoje brány každý hrací 
deň vždy hodinu pred prvým 
zápasom a zatvoria sa hodinu 
po poslednom zápase, dovtedy, 
kým bude hrať slovenská hoke-
jová reprezentácia.  (ppp)

Basketbalistky 
BAM Poprad 
majú za sebou 
úvodný zápas 
série o  umiest-

nenie v najvyššej súťaži pro-
ti Banskej Bystrici, z ktorej 
si urobili v  sobotu v  Aréne 
Poprad trhací kalendár.

Popradčanky zvíťazili 
74:40 a v sérii na dva víťazné 
zápasy sa ujali vedenia 1:0.

Výsledok play-off: 1. zá-
pas série o umiestnenie 
v  sobotu 23. marca BAM 
Poprad - BK ŠKP 08 B. Bys-
trica 74:40 (36:19), najviac 
bodov BAMP: Eva Filičková 
- 17.

Program: 2. zápas série 
o umiestnenie v  stredu 27. 
marca o  18 hod. BK ŠKP 
08 B. Bystrica - BAM Po-
prad, prípadný 3. zápas 
série o  umiestnenie v  so-
botu 30. marca o 17.30 hod. 
BAM Poprad - BK ŠKP 08 
B. Bystrica.  (ppv)

Predminulý víkend sa v 
Bratislave odohralo play-off 
Slovenskej curlingovej ligy. 
Účasť si v  ňom zabezpeči-
li štyri najlepšie kolektívy 
a opäť medzi nimi nechýbali 
ani popradskí hráči.

„Tohtoročné play-off bolo 
veľmi náročné. Najprv semifi-
nálové zápasy proti bratislav-
ským hráčom (2:0 na zápasy, 
pozn. red.) a  následné finále 
proti Martinu. V úvode prvé-
ho zápasu sme urobili niekoľ-
ko drobných chýb, ktoré mar-
tinský hráči využili. Dostali sa 
do vedenia, ktoré si udržali až 
do konca. Tento neúspech nám 
aj na začiatku druhého zápa-
su zväzoval ruky. Do polčasu 
sme sa stále nevedeli chytiť. 
V druhej polovici zápasu sme 
však postupne bod po bode 
znižovali náskok súpera. V in-
farktovom závere sme potvr-

dili skúsenosti z  medzinárod-
ných zápasov. Zvíťazili sme 7:6 
a  vyrovnali stav série na 1:1. 
V  rozhodujúcom treťom zá-
pase sme si hneď na začiatku 
vypracovali trojbodový náskok 
a ďalšiu drámu sme už nepri-
pustili. Je to pre náš curlingo-
vý klub síce už deviaty titul 
majstrov Slovenska, ale emó-
cie po zápase boli obrovské. 
Tohtoročná sezóna sa  nám 
finálovým zápasom skončila. 
Ako Majstri Slovenska bude-

me reprezentovať našu vlasť 
na novembrových majstrov-
stvách Európy vo švédskom 
meste Helsingborg. Je to veľký 
záväzok, a  preto po krátkom 
oddychu od curlingu začneme 
letnú prípravu na ďalšiu sezó-
nu. Škoda len, že sa nemôže-
me pripravovať v  domácich 
podmienkach pod Tatrami, 
kde nemáme vlastné curlingo-
vé ihrisko,“ skonštatoval hráč 
CurlingClub-u Poprad Fran-
tišek Pitoňák.  (apa)

• ORGANIZÁTORI Rallye 
Tatry 2019 už v týchto dňoch 
intenzívne pripravujú 46. 
ročník obľúbených motoris-
tických pretekov pod Tatra-
mi. Podujatie sa uskutoční 3. 
až 5. mája v Poprade a okolí. 
Rally budú súčasťou Maj-

strovstiev Slovenska v  rally, 
MSR v rally historických au-
tomobilov, Slovenského Ral-
ly Pohára, 1. ročníka Rallye 
Tatry Legend a tiež už tradič-
ného Tatransko-Valašského 
pohára.• ŠKOLSKÝ úrad Poprad, 
Slovenská asociácia športu na 
školách, Šport Club For All 

a  Gymnázium na Kukučíno-
vej ulici v Poprade organizu-
jú v  predvečer Dňa učiteľov 
v  stredu 27. marca od 14.45 
hod. 6. ročník bedmintonové-
ho turnaja Popradský učiteľ-
ský lakeť 2019, a to v telocvič-
ni gymnázia. Turnaj je určený 
pre všetkých školských za-
mestnancov.  (ppv)
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   Z V R P S  B

1. Pohronie 20 12 7 1 29:15 43

2. Skalica 20 11 4 5 31:18 37

3. FK Poprad 20 11 3 6 42:30 36

4. L. Mikuláš 20 11 3 6 37:26 36

5. Komárno 20 9 5 6 31:22 32

6. Petržalka 20 8 6 6 27:25 30

7. Dubnica n. V.  20 7 6 7 39:29 27

8. Šamorín 20 7 5 8 33:30 26

9. Žilina B 20 7 4 9 36:44 25

10. Bardejov 20 5 8 7 28:35 23

11. Inter BA 20 7 2 11 30:38 23

12. B. Bystrica 19 5 7 7 25:25 22

13. Lipany 20 6 3 11 15:38 21

14. Prešov 20 5 5 10 23:24 20

15. Trebišov 20 5 4 11 16:32 19

16. Lokomotíva KE 19 4 6 9 20:31 18

Tabuľka II. ligy

FK Poprad

Z kuchyne FK Poprad
Juniori: v sobotu 23. marca St. Ľubovňa - Poprad 0:3. St. do-
rast U19: v  sobotu 23. marca Senica - Poprad 2:2. Ml. do-
rast U17: v sobotu 23. marca Poprad - Senica 2:2. Ml. dorast 
U16: v sobotu 23. marca Poprad - Senica 0:2. St. žiaci U15: 
v piatok 22. marca Poprad - Prešov 0:2. St. žiaci U14: v piatok 
22. marca Poprad - Prešov 2:0. Dorastenky U19: v nedeľu 24. 
marca Poprad - Bardejov 1:2. Žiačky U15: v nedeľu 24. marca 
Poprad - Bardejov 1:10.

Predminulý víkend sa na 
Štrbskom Plese konal 55. 
ročník Venerovského me-
moriálu a zároveň medziná-
rodných Majstrovstiev lesní-
kov SR v lyžovaní.

Na štart pretekov sa posta-
vila vyše stovka pretekárov z 
radov lesníkov zo Slovenska, 
Českej republiky a Maďarska. 
Absolútnym víťazom sa stal 
Ľubomír Machyniak z Lesov 
SR, š.p. Banská Bystrica. Cel-
kové prvenstvo si vybojoval 
už štvrtý rok po sebe. Dvoj-
kombináciu beh na lyžiach so 
streľbou zo vzduchovky a ob-
rovský slalom najlepšie spo-
medzi žien zvládla Andrea 
Machyniaková, reprezentu-
júca takisto ako jej manžel 
Lesy SR, š.p. Banská Bystrica. 

Z  Vysokých Tatier 
tak opäť odchádza 
s  titulom Majsterka 
lesníčka Slovenska.

R e p r e z e n t a n t i 
Štátnych lesov TA-
NAP-u, ktoré sú 
hlavným organizá-
torom podujatia, 
si vybojovali hneď 
niekoľko pódiových 
umiestnení. V celkovom po-
radí obsadil v  dvojkombiná-
cii v kategórii M1 (muži do 
35 rokov) Michal Jurčo druhé 
miesto, v kategórii M2 (muži 
36 - 50 rokov) bol takisto 
druhý Marek Hudáček, kto-
rého predstihol len celkový 
víťaz Ľubomír Machyniak. V 
kategórii M3 (muži 51 - 60 
rokov) zvíťazil Ľuboš Fabian 

pred Vladimírom Rusnákom. 
V kategórii M4 (muži 61 - 70 
rokov) si tretiu priečku vybo-
joval Juraj Trnka a v kategórii 
M5 (muži nad 70 rokov) si 
reprezentanti Štátnych lesov 
TANAP-u podelili všetky 
pódiové umiestnenia. Prvý 
skončil Peter Šaling, druhý 
Jozef Fábry a  tretí Mikuláš 
Michelčík.  (map)

Minulý týždeň v  stredu 
sa na Štrbskom Plese kona-
li preteky v behu na lyžiach 
v rámci 24. ročníka Športo-
vej olympiády detí a mláde-
že mesta Poprad a  zároveň 
17. ročníka Tatranskej ly-
žiarskej ligy.

Po absolvovaní 500 metro-
vej trati sa určovalo poradie 
v  rámci ŠOMP v  dvoch ka-
tegóriách chlapcov i dievčat. 
Medzi mladšími žiakmi bol 
najrýchlejší Adam Bartko 
zo ZŠ s  MŠ Jarná Poprad 
a  Adriana Šavelová zo ZŠ 
s  MŠ Tajovského Poprad. 
Medzi staršími žiakmi sa naj-
viac darilo Pavlovi Brejčáko-
vi a  Lenke Kolekovej (obaja 
z  8.roč. gymnázia SŠ na Ul. 
D. Tatarku), ktorí pomohli 

svojej škole získať najviac bo-
dov do priebežného poradia 
súťaže o najšportovejšiu ško-
lu mesta Poprad.

Tieto preteky boli súčasťou 
kvalifikácie v rámci Tatranskej 
lyžiarskej ligy za účasti prete-
károv zo slovenskej i  poľskej 
strany Tatier. Tí najlepší po-
kračovali v  šprinte. Tam boli 

vo svojich kategóriách naj-
lepší Kacper Karpiel a Patryk 
Wydra zo Zakopaného, Mária 
Viktória Kaššová, Simona Ku-
rucová a Sebastián Ilavský zo 
Štrby, Oliver Vrábel a  Hana 
Chudíková z Tatranskej Lom-
nice a Lenka Koleková z  8. 
roč. gymnázia SŠ na Ul. D. 
Tatarku v Poprade.  (ppv)

Beh na lyžiach ovládli gymnazisti

Medailový víkend pre Shihan

Víťazstvo obhájili Machyniakovci

Tretí marcový víkend žal Karate 
klub Shihan Poprad úspechy hneď na 
dvoch frontoch. Jedna skupina vyces-
tovala na Ukrajinu a druhá do Nitry.

V ukrajinskom Ľvove sa konali me-
dzinárodné preteky, kde sa predstavila 
takmer tisícka pretekárov a popradskí 
karatisti sa v  silnej konkurencii ne-
stratili. Získali spolu šesť medailí (3 
strieborné a 3 bronzové).

Aj v Nitre sa stretla silná medziná-
rodná konkurencia, kde Popradča-
nia vybojovali spolu desať medailí (6 
zlatých a  4 strieborné). Na najvyšší 
stupienok sa v súbornom cvičení kata dostal 
Marek Hrebenár medzi 6-7-ročnými chlap-
cami, či Hana Hybenová medzi 6-7-ročnými 
dievčatami.

V  športovom zápase kumite zvíťazila Ka-

rolína Bartková v  kat. do 20kg a  Hana Hy-
benová v  kat. nad 25kg. Karolína Kiššková 
triumfovala medzi mladšími žiačkami začia-
točníčkami do 30kg a  Marko Jalowiczor me-
dzi kadetmi do 67kg.   (jgz)

Na foto strieborná Kristína Tapferová (vľavo) medzi 
kadetkami do 54kg na pretekoch v ukrajinskom Ľvove.

Futbalisti FK 
Poprad v sobo-
tu zaváhali na 
ihrisku nová-
čika z  Lipian 

a  v  rámci 20. kola II. ligy 
prehrali 1:2. Opäť tak klesli 
na tretiu priečku v tabuľke.

Domáci vyhrali prvý pol-
čas, keď sa z  pokutového 
kopu presadil Peter Sládek. 
Popradčania v druhom pol-
čase chceli zvrátiť výsledok, 
ale podarilo si im iba vyrov-
nať a  to zásluhou Španiela 
v službách orlov Enza Maura 
Arevala Acostu. Nádeje na 
bodový zisk však následne 
pochoval exportným gólom 
hráč Lipian Matej Hovančík.

Popradčania budú hrať 
ďalší ligový zápas v  pia-
tok 29. marca o  15. hodine 
v Košiciach s Lokomotívou, 
doma sa zverenci Mareka 
Petruša predstavia v  piatok 
5. apríla o  18. hodine proti 

rezerve Žiliny.
Výsledok: 20. kolo II. ligy 

v sobotu 23. marca ŠK Ode-
va Lipany - FK Poprad 2:1 
(1:0), gól Popradu: 68. Enzo 
Mauro Arevalo Acosta.

Program: 21. kolo II. ligy 
v piatok 29. marca o 15 hod. 
FC Lokomotíva Košice - 
FK Poprad.  (ppv)

Minulý týždeň sa mesto 
Košice vzdalo organizácie 
Európskeho olympijského 
festivalu mládeže (EYOF) 
v roku 2021.

Na túto skutočnosť poho-
tovo zareagoval primátor 
mesta Poprad Anton Danko, 
ktorý prejavil záujem o toto 
podujatie v  našom meste. 

„Primátor mesta Poprad An-
ton Danko prejavil veľký zá-
ujem o  európsky mládežníc-
ky olympijský festival. Tento 
záujem však musí schváliť 
mestské zastupiteľstvo. Väčši-
na poslancov je ale tejto myš-
lienke naklonená,“ uviedla 
hovorkyňa mesta Poprad 
Jarmila Hlaváčová.  (ppv)

Mládežnícky festival možno v Poprade

Basketbalisti BK Iskra Svit sa pred play-off predstavili v sobotu 
poslednýkrát na domácej palubovke v rámci základnej časti. 
Handlovú porazili v  34. kole SBL 78:74 a  upevnili si tretiu 
priečku v tabuľke. Zverenci Michala Madzina odohrajú zvyšné 
dva zápasy dlhodobej súťaže na ihriskách súperov - už dnes, t. j. 
v stredu 27. marca o 18. hodine v Prievidzi a v sobotu 30. mar-
ca o 18. hodine v Lučenci.       FOTO - Marek Vaščura
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