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Zdravý má tisíc želaní, chorý iba jedno

Spolupracovať budú, na zmluve pracujú

Zase raz rozkvitli narci-
sy - nielen tie skutočné, ale 
minulý piatok aj pripnuté na 
kabátoch. Liga proti rakovine, 
ktorá jestvuje na Slovensku 
už 25 rokov, organizovala 19. 
ročník Dňa narcisov. Žlté kve-
ty symbolizujúce príchod jari 
sú akoby posolstvom nádeje. 
Vyjadrením spolupatričnosti 
a verejným prejavom toho, že 
človek nie je vo svojom trápení 
s chorobou sám.

Deň narcisov je pre primára 
onkologického oddelenia v po-
liklinike Adus MUDr. Juraja Be-
niaka (na foto) dôležitý: „Nádej 
potrebujeme všetci, nielen pacien-
ti, ale aj lekári. Treba dúfať, vždy 
sa dá nejakým spôsobom pomôcť. 
Stále ma mrzí, že niektorí pacien-
ti akoby nám ušli z dohľadu. Prí-
du neskoro, alebo vôbec neprídu k 
nám. Môžem ubezpečiť všetkých 
chorých, že u nás sa im dostane 
pozornosti a potrebnej starostli-
vosti. Len treba prísť, aj keď môže 
mať rodina rôzne názory, ako 
treba liečiť.“ Badá, že z roka na 
rok je onkologických pacientov 
viac. Ročne pribudne v pôsob-

nosti popradského onkologické-
ho oddelenia približne 600-650 
nových prípadov. Sú nielen z 
Popradského a Kežmarského 
okresu, ale aj širšieho regiónu. 
Celkovo je v evidencii vyše 4 

tisíc ľudí. „U mužov je najviac 
nádorov pľúc, u žien prsníkov, u 
obidvoch nádory hrubého čreva a 
konečníka, častá je rakovina pros-
taty. Popradský okres je v počte 
ochorení niekde v strede na Slo-
vensku. U nás však ošetrujeme aj 
dosť pacientov zo susedných okre-
sov. Nemôžeme im vždy prisľúbiť 
vyliečenie, ale vždy sa dá niečo 
urobiť. Keď to nevieme my, vedia 
to inde na Slovensku,“ povzbudil 
chorých MUDr. Beniak. Poďa-
koval Lige proti rakovine, že už 
štvrťstoročie burcuje verejnosť k 
pomoci onkologickým pacien-

tom. Len vlani v SR darovali 
dobrodinci na celom Slovensku 
takmer 907 tisíc eur, z ktorých 
veľká čiastka išla i na podporu 
klinických a výskumných pro-
jektov v prevencii, diagnostike a 
liečbe rakoviny. 

Hoci dobrovoľníci Dňa narci-
sov mali aj zopár negatívnych 
skúseností, väčšinou sa stretá-
vali s pozitívnymi. Pohundrali 
zväčša tí, ktorým zomrel blíz-
ky človek a zostal v nich pocit, 
že zdravotníctvo mu nevedelo 
adekvátne pomôcť. Popradča-
nia však vo veľkom prispievali 
do zbierky. Dobrovoľníčka z 
popradského združenia Žirana 
dodala: „Život nie je jednodu-
chý a takýmto spôsobom prispeli 
tým, ktorí to veľmi potrebujú.“ 
Vie to z osobnej skúsenosti i z 
blízkej rodiny, ktorú pred ro-
kom opustila mladá príbuzná - 
podľahla zákernej chorobe.

Vraví sa: Zdravý má tisíc žela-
ní, chorý iba jedno. Každý, kto 
si pripol žltý narcis, prispel k 
tomu, že možno viacerým cho-
rým sa to jediné želanie - byť 
zdravý, splní.  (mar)

Redakcia novín Poprad ozna-
muje čitateľom, že vzhľadom na 
veľkonočné sviatky vyjde naj-
bližšie číslo novín Poprad až v 
stredu   15. apríla 2015.

V dnešnom rozšírenom vyda-
ní nájdete bohoslužby vo všet-
kých popradských chrámoch, 
Kultúrny kalendár na apríl 
2015, aktuality z rokovania mi-
moriadne zvolaného mestského 
zastupiteľstva, údaje ako môže-
te zaplatiť miestny poplatok za 
komunálne a drobné stavebné 
odpady, ako aj množstvo ďalších 
informácií z diania v meste.

P r a j e m e 
vám radostné 
prežitie Veľkej 
noci.  (red)

Našim
čitateľom! Na stredajšom mimoriadnom zasadnutí Mest-

ského zastupiteľstva v Poprade predstúpili pred 
poslancov zástupcovia spoločnosti Aquapark, s. 
r. o. a Slovenského futbalového zväzu so záme-
rom vstúpiť do spolupráce s mestom. Predstavili 
projekt, ktorý nadviaže na ďalšiu fázu výstavby 
Národného tréningového centra. Výsledkom 
by mal byť športovo-relaxačný komplex v okolí 
Športovej ulice, ktorý by prepojil Námestie sv. 
Egídia so Spišskou Sobotou.Tento bod 
programu sa však stal najdiskutovanej-
šou témou.

Tŕňom v  oku nejedného poslanca bola 
priložená zmluva, ktorá obsahovala nejas-
nosti. Jej predmetom mala byť napríklad 
budúca zámena pozemkov, či výstavba 
ďalších objektov pre šport. Popradský 
Aquapark by do projektu zainvestoval 3,6 
mil. eur a SFZ ďalších približne 7 mil. eur, 
pričom doteraz preinvestoval do výstavby 
NTC 6,3 mil. eur. Po búrlivej diskusii po-
slanecký zbor zámer odobril, no na navrh-
nutej predloženej zmluve sa bude praco-

vať. K téme sa vrátia na aprílovom zastupiteľstve. 
„Mesto by touto zmluvou nezískalo nič. Zámer je 
výborný, ale ako poslanec som nemohol hlasovať 
za zmluvu, ktorá je krajne nevýhodná pre mesto,“ 
zdôraznil poslanec MsZ Vladimír Lajčák, ktorý 
dlhotrvajúcu debatu rozpútal. Nepáčilo sa mu roz-
loženie majetku pri spomínanej zámene, ale aj pre-
chod mestských tenisových kurtov pod vlastníctvo 
Aquaparku. (Pokračovanie na str. 3)
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Zvolili staronovú hlavnú kontrolórku

Poznáme naj pedagógov v meste Poprad
Mesto Poprad vyhlásilo vý-

sledky ankety Naj pedagóg 
2015 počas galavečera v Dome 
kultúry pri príležitosti Dňa 
učiteľov. Hosťom sa prihovoril 
primátor mesta Poprad Jozef 
Švagerko, ktorí víťazom odo-
vzdal ocenenia. Slávnostný ve-
čer zúčastneným 
spríjemnilo Spiš-
ské divadlo s hrou 
Jána Palárika 
Zmierenie alebo 
Dobrodružstvo 
pri obžinkoch.

„Vážim si prácu 
učiteľov a  práve 
školstvu chce sa-
mospráva venovať 
mimoriadnu po-
zornosť. Jedným 
z dôkazov je aj an-
keta Naj pedagóg. Tak ako sme 
pyšní na Poprad, sme hrdí aj na 
pedagógov, ktorý pomáhajú šíriť 
jeho meno,“ povedal primátor 
mesta Poprad Jozef Švagerko.

Anketu Naj pedagóg 2015 
vyhlásila radnica na konci 
januára. Celý február mohli 
v  prvom kole hlasovať žiaci 
a  pedagogickí zamestnanci 
v  školách a  nominovať tak 
svojich favoritov do troch 
kategórií. Z  15 nominantov 
vyberala odborná porota ví-
ťazov. „Kľúčom k tomu, ako 
byť lepší a úspešnejší v rozvoji 
mesta, je kvalitné vzdelávanie. 
Našich učiteľov si vážime a 
urobíme všetko preto, aby sme 

vrátili úctu a vážnosť tomuto 
povolaniu,“ uviedol prvý vi-
ceprimátor a predseda poroty 
Igor Wzoš.

Najtvorivejším pedagógom 
sa stala učiteľka predprimár-
neho vzdelávania s  36 ročnou 
praxou Štefánia Siváková, 

ktorá pôsobí v  ZŠ s  MŠ na 
Komenského ulici. „Chcem sa 
poďakovať vedeniu školy, že ma 
naviedlo na túto cestu cez rôz-
ne projekty. Nakopol ma štátny 
vzdelávací program a jeho prie-
rezové témy. Je to práca s deťmi 
a  pre deti, a  o  to je to cennej-
šie,“ povedala.

Pedagógom s  mimoriadny-
mi výsledkami sa stala uči-
teľka literárno-dramatického 
odboru ZUŠ Alena Váradyová, 
ktorá pôsobí v  Spojenej škole 
na Letnej ulici od roku 2003. 
„Je mnoho ďalších učiteľov, 
ktorých úspech sa nedá me-
rať, ale tiež posúvajú naše deti 
malými krokmi vpred. Beriem 

toto ocenenie ako zástupné za 
všetkých mojich kolegov,“ zdô-
raznila.

Daniela Lihajová je vychová-
vateľkou školského klubu detí 
od roku 1982. Titul Zaslúžilý 
pedagóg jej právom patrí. Pô-
sobí v ZŠ s MŠ na Dostojevské-

ho ulici. „V  škol-
stve pracujem 41 
rokov. Milujem 
deti a robím všet-
ko preto, aby som 
nebola len dobrou 
vychovávateľkou, 
ale aj mamou, či 
psychologičkou. 
Zasvätila som 
celý svoj čas škole 
a  nečakala som 
nikdy na finančné 
odmeny. Robila 

som to preto, aby deti boli šťast-
né,“ zdôraznila.

Nominácie do kategórie Naj-
sympatickejší učiteľ posielala 
široká verejnosť mailom od 2. 
do 27. februára. 15 vyvolených 
postúpilo do internetového 
hlasovania, ktoré prebiehalo do 
20. marca. Najviac hlasov (768) 
získal Peter Pastorek, učiteľ 
spoločenských tancov v  ZUŠ 
Spojenej školy na Letnej ulici. 
„Možno je to nefér voči iným 
učiteľom, pretože mimoškolské 
aktivity prinášajú deťom viac 
radosti. Oceňujem, že vede-
nie mesta pristúpilo k  takejto 
ankete, je to výborná myšlien-
ka,“ uzavrel.  (mav)

Na mimoriadne zvolanom 
zasadaní Mestského zastupiteľ-
stva v Poprade minulú stredu 
bola jedným z hlavných bodov 
programu voľba hlavného kon-
trolóra mesta Poprad na funkč-
né obdobie 2015-2021.

Z pôvodne siedmich uchádza-
čov jedna svoju prihlášku stiahla, 
jeden kandidát neprišiel a jedna 
sa ospravedlnila. Ostatní sa krát-
ko predstavili.   Všetkých 19 po-
slancov sa rozhodlo dať svoj hlas 
doterajšej osvedčenej hlavnej 
kontrolórke mesta Zite Kozlero-
vej (na foto). Ocenili jej doteraj-
šie pracovné skúsenosti, najmä 
jej 11-ročné pôsobenie na útvare 
hlavného kontrolóra, posledných 
šesť rokov na poste hlavnej kon-
trolórky. 

„Akceptujem rozhodnutie a vôľu 
poslancov, že opäť zvolili pani 
Kozlerovú a sú s jej prácou spo-

kojní,“ vyjadril 
sa primátor 
Jozef Švager-
ko. Podotkol, 
že hlavného 
kontrolóra po-
važuje za člove-
ka, ktorý má v 
meste „strážiť“ 
veci a dokáže 
upozorňovať na 
prípadné ne-
dostatky. 

Z. Kozlerová, ktorá má vysoko-
školské vzdelanie s ekonomickým 
zameraním a za sebou bohaté 
ekonomické skúsenosti, mala z 
výsledku a dôvery poslancov ra-
dosť: „Myslím si, že budem vedieť 
pomôcť mestu aj naďalej a byť ná-
pomocná aj v budúcnosti. Za po-
sledných 6 rokov sme trošku zme-
nili systém kontroly a chcem v tom 
pokračovať.“  (mar)

• OBLASTNÁ organizácia po-
litických väzňov v  Poprade or-
ganizuje pietnu spomienku pri 
príležitosti Dňa nespravodlivo stí-
haných, ktorá sa uskutoční v pon-
delok 13. apríla o 14. hod. pri Pa-
mätníku mučených a umučených 
v  rokoch totality na cintoríne vo 
Veľkej. • VEĽKOKAPACITNÉ kontaj-
nery na jarné upratovanie budú 
umiestnené od 10. do 17. apríla 
na sídlisku Juh I a II na parkovis-
ku pri bytovom dome Antimón, 
za bytovým domom Váh a  Bá-
rium a  v  Spišskej Sobote na Ul. 
B. Němcovej, pri ZŠ, na Košickej 
ul., pri cintoríne, na Sobotskom 
nám., Nižanoch (pri mostíku) 
a Gattingerovej ul.• CESTOVATEĽSKÉ premieta-
nie Zdena Horevaja zo západnej 
Afriky (Guinea, Mali, Burkina 
Faso, Benin, Togo, Nigeria) sa 
uskutoční dnes 1. apríla o 19. hod. 
v art café Groteska v Poprade.• VÝJAZDOVÝ odber Národ-
nej transfúznej služby z  Popra-
du bude  v  pondelok 13. apríla 
v  Súkromnej strednej odbornej 
škole na Ul. 29. augusta v Popra-
de a v utorok 14. apríla v Strednej 
priemyselnej škole na Mnoheľo-
vej ul. v Poprade. • POPRADSKÍ hudobníci Má-
rio Karas a  Tomáš Hůlka budú 
vystupovať v  Grand Hoteli Belle-
vue v  Starom Smokovci v  piatok 
3. apríla. Sobota a  nedeľa 4. a  5. 
apríla bude patriť veľkonočným 
tradíciám vo folklóre v  podaní 
detí a  dospelých z  FS Bystrianka. 
Nedeľňajšie vystúpenie bude zavŕ-
šené tradičnou oblievačkou.  (ppš)

Od 29. marca je zmenený le-
tový poriadok na linke Poprad 
- Londýn/Luton. Lietadlá do 
Londýna  budú z  Popradu odlie-
tať vždy v pondelok, stredu, pia-
tok a nedeľu o 11.10 hod. Prílety 
z  Londýna budú v  tých istých 
dňoch o  10. 40 hod. Pre zmenu 
letového poriadku bude od 1. 
apríla 2014 preprava cestujúcich 
MHD na letisko v nových časoch. 
Spoje linky č. 1 budú premávať 
v  pondelok, stredu, piatok a  ne-
deľu s  odchodom z  autobusovej 
stanice v  Poprade o  9.25 hod. 
(odchod z letiska o 9.35 hod., prí-
chod na AS o 9.45 hod.). Z letiska 
budú prepravu na autobusovú 
stanicu zabezpečovať linka č. 1 
v nedeľu o 11.11 hod. a linka č. 2 
s odchodom o 11.11 hod. v pon-
delok, stredu a  piatok.    (ppm)

MHD na letisko
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Rekonštrukcie sa dočká aj Hviezdoslavova ulica

Na programe bol aj jazdecký areál
Na mimoriadnom zasadnu-

tí MsZ minulú stredu poslanci 
po voľbe hlavného kontrolóra 
schválili zámer, aby mesto vstúpi-
lo do spolupráce s Aquaparkom 
Poprad a Slovenským futbalo-
vým zväzom (viac na str. 1. a 3.).

Ďalej schválili spôsob prevodu 
nehnuteľností - maštalí, stavby jaz-
deckého areálu a sociálnej budovy 
k nemu do vlastníctva nájomcu 
- občianskeho združenia Kynolo-
gický klub ZO Kynológia Poprad 
a jazdecký klub, ako aj prevod 
tohto vlastníctva s vymedzenými 
podmienkami najmä zachovaním 
časovo neobmedzeného vecné-
ho bremeno in rem - zachovania 
účelu spomínaných nehnuteľností 
ako verejnosti prístupného oddy-
chového a relaxačného jazdeckého 

areálu a poskytnutie mestu Poprad 
dvakrát ročne na usporiadanie 
podujatí organizovaných mestom. 
MsZ schválilo tiež prenájom a 
podnájom nehnuteľností vo vlast-
níctve a v nájme mesta Poprad - 
pozemkov o celkovej výmere 3591 
m2 v Priemyselnom parku Poprad 
- Matejovce pre GGP Slovakia na 
výstavbu a užívanie parkoviska pre 
kamióny a prístupovú komuniká-
ciu k nemu.

Poslanci schválili aj začatie pro-
cesu preskúmania schváleného 
územného plánu mesta Poprad. 
Podľa stavebného zákona je totiž 
obec  povinná pravidelne, najmenej 
raz za 4 roky, preskúmať schválený 
územný plán, či nie sú potrebné 
jeho zmeny a doplnky, alebo či ne-
treba obstarať nový územný plán.

MsZ schválilo aj zníženie ná-
jomného na 0,10 € za jednu hodi-
nu prenájmu telocviční v ZŠ s MŠ 
na Komenského ul. do konca toh-
to školského roka pre BKM Svit. 
Poslanci schválili i vecnú náplň 
rozpočtu na rok 2015 v programe 
šport. Predchádzajúce súvisiace 
uznesenie primátor mesta nepod-
písal, čím došlo k pozastaveniu 
výkonu tohto uznesenia. MsZ 
schválilo teda nové uznesenie, a to 
dotáciu na športovú činnosť HK 
ŠKP Poprad vo výške 51 tisíc, FK 
Poprad 45 tisíc a BAM Poprad 23 
tisíc € z dôvodu podpory rozvoja 
mládežníckeho športu v súlade 
s prijatou Koncepciou rozvoja 
športu v meste Poprad. Poslanci 
schválili i zmenu rozpočtu mesta 
Poprad na rok 2015.  (mar)

Poslanci na mimoriadne zvolanom marcovom 
zastupiteľstve rozhodli o realizácii investičných ak-
cií, na ktoré bude prerozdelených viac ako 1,5 mil. 
eur. Investície budú financované kombináciou troch 
zdrojov - z Rezervného fondu mesta Poprad, prebyt-
ku bežného rozpočtu a kapitálových príjmov. 

Ide predovšetkým o digitalizáciu Kina Tatran s 
technickými parametrami na premietanie 2D a 3D 
filmov - 110 tis., rekonštrukciu miestnej komuni-
kácie na Hviezdoslavovej ul. vrátane prípravnej 
a projektovej dokumentácie (PaPD) - 540 700, re-
konštrukciu chodníka na Francisciho ul. vráta-
ne PaPD - 8 tis., protihlukovú stenu na Ul. pod 
bránou vrátane PaPD - 6 500, prestavbu plochej 
strechy na sedlovú na objekte MŠ na Okružnej 
ul. - 120 tis., doplnenie hydroizolácie základov 
budovy objektu MŠ na Vagonárskej ul. - 20 tis., 
PaPD na prístavbu a prestavbu objektu MŠ na 
Tranovského ul. - 10 tis., doplnenie hydroizolácie 
budovy ZŠ a vybudovanie dažďovej kanalizácie 
objektu ZŠ na Komenského ul. - 102 200, doplne-
nie hydroizolácie základov budovy ZŠ na Vago-
nárskej ul. - 60 tis., nákup malotraktora - kosačky 
pre Stredisko služieb škole - 20 tis., nákup 150 l 

plynového kotla pre potreby ŠJ pri ZŠ s MŠ na Ko-
menského ul. - 6 300, 2. etapu rekonštrukcie byto-
vého domu Xenón - interiéru a výťahov - 440 340, 
realizáciu a PaPD Workoutparku - 23 tis., stabili-
záciu brehu Hozelského potoka - Stráže pod Tat-
rami - PaPD - 3 tis., prestavbu križovatky miestnej 
komunikácie Ul. L. Svobodu - Ul. Rázusova na 
okružnú križovatku - PaPD vrátane geologického 
prieskumu - 7 tis., štúdiu prestavby križovatky 
štátnej cesty III/534003 - miestna komunikácia 
Ul. hraničná na okružnú križovatku - 2 tis., PaPD 
revitalizácie vnútrobloku Ul. Murgašova, Vajan-
ského a Mnoheľova - 5 tis., PaPD parkoviska Ul. 
Rastislavova na Juhu III - 12 tis., PaPD parkovis-
ka pri bytovom dome Erbium na Juhu - 5 tis., štú-
diu s rozpočtovaným kapitálovými výdavkami na 
cyklotrasy v meste Poprad - 5 tis., štúdiu na do-
pravné riešenie územia Ul. levočská - Ul. rovná, 
Ul. Kukučínova - Ul. Štefánikova - Ul. športová, 
smer Spišská Sobota a Poprad - Veľká (Ul. Rovná) 
- 7 500, urbanisticko-krajinársku štúdiu Centrál-
neho mestského parku (rašelinisko) - v tom Skate 
park a psí park - 7 500 a urbanisticko-krajinársku 
štúdiu Mestské rekreačné lesy - 7 500 €.  (ppm)

Spolupracovať budú, na zmluve pracujú

• VO Vysokých Tatrách natočili 
unikátne video 360 - stupňovým 
pohľadom. Video z  lyžovačky 
v Tatranskej Lomnici ponúka pocit, 
akoby ste boli priami účastníci deja. 
Video sa dá pozrieť na YouTube. 

• V  PONDELOK 30. mar-
ca o  15. hod. sa vo výstavných 
priestoroch múzea na Ul. Dr. Ale-
xandra v  Kežmarku uskutočnila 
slávnostná vernisáž výstavy foto-
grafii prof. Alfréda Grosza. 

• V SOBOTU 4. apríla sa v areáli 
hotela Hubert v Gerlachove usku-
toční historicky prvý veľkonočný 
jarmok, ktorý začne ráno o 9. hod. 
domácou zabíjačkou s možnosťou 
ochutnávky výrobkov. Na jar-
moku sa predstavia rôzni remesel-
níci so suvenírmi a  svoje umenie 
predvedú aj heligonkári a  DFS 
z Batizoviec. 

• LETNÉ gríny otvoril golfový 
areál vo Veľkej Lomnici minulú 
sobotu 28. marca. Cez víkend 11. 
a  12. apríla sa tam uskutoční 6. 
ročník pretekov Ski&Golf Slo-
vakia, z  ktorého 5 víťazov bude 
reprezentovať Slovensko na sveto-
vom finále v máji v Kaprune. 

• VEĽKONOČNÉ mestečko 
môžu záujemcovia zažiť v  sobotu 
4. apríla v  Kúpeľoch Nový Smo-
kovec, kde nebude núdza o ľudové 
remeslá, umelecké vystúpenia, zau-
jímavé súťaže či chutné špeciality. 
Cieľom akcie je prekonanie rekor-
du v počte kraslíc, ktoré budú zdo-
biť Veľkonočný tatranský strom.

• DNES 1. apríla v skorých ran-
ných hodinách priletel na naše 
letisko populárny britský komik 
Roman Etkinson, ktorý s poprad-
skými ornitológmi oslávil dnešný 
Deň vtáctva. Poprad je údajne 
známy tým, že sa tu veľmi dobre 
darí všetkým vtákom, najmä novi-
nárskej kačici.  (ppš)

Ako tréner miestneho 
futbalového klubu tiež kritizoval 
podmienky, za akých môžu fut-
balisti využívať NTC. „Sme v ňom 
najdrahším klientom a necítime sa 
tam ako doma,“ zdôraznil.

Na tieto výhrady reagoval pria-
mo prezident SFZ Ján Kováčik: 
„Mesto získalo kultúrny stánok, kto-
rý mu každý na Slovensku závidí. 
Nemyslím si, že Poprad ťahá za krat-
ší koniec. Zmluva je rámcová a tak 
každý úkon musí byť podchytený 
samostatnou zmluvou. Mám pocit, 
že vzťahy medzi NTC a FK sme už 
doriešili. Dohodli sme sa na nových 
podmienkach užívania areálu.“

MsZ sa zúčastnil aj majiteľ Aqua-

City Poprad Jan Telenský, ktorý 
podľa vlastných slov svoju víziu 
dokončí za každú cenu. „Som rád, 
že zastupiteľstvo pochopilo zámer. 
Poprad to posúva na mapu sveta. 
Budem túto myšlienku stále pod-
porovať. Ide mi o  to, aby Poprad 
bol plný turistov a  aby sa mali 
Popradčania dobre,“ vyhlásil. Ria-
diteľ popradského Aquaparku Ri-
chard Pichonský zdôraznil, že ide 
o spoločný biznis: „Mesto je u nás 
akcionárom a partnerom. Spolu-
práca desať rokov funguje. Budeme 
vyjednávať podmienky výhodné 
pre Poprad a  jeho obyvateľov.“

Popradský primátor Jozef Šva-

gerko prisľúbil, že urobí všetko 
preto, aby jednania o  zmluve 
dopadli úspešne. „Máme na to 
mesiac. Nepotešilo by ma, keby 
mesto Poprad prišlo o túto investí-
ciu. Naopak, sám nepodpíšem vec, 
ktorá by bola proti mestu. Zmluvu 
chceme pripraviť čo najlepšie, aby 
sme už na aprílovom zastupiteľstve 
mohli hovoriť o  konkrétnych ve-
ciach,“ dodal.

Do najdiskutovanejšej témy sa 
zapojilo viacero poslancov. Kaž-
dému sa zámer vstúpiť do spo-
lupráce pozdáva. „Chceme rozví-
jať cestovný ruch a  toto centrum 
môže byť dobrým základom pre 

destinačný turizmus. Ponú-
ka obrovský potenciál aj pre 

vznik pracovných miest,“ uviedol 
prvý viceprimátor Popradu Igor 
Wzoš. „Bol som vždy za to, že 
tento areál má zmysel len vtedy, 
ak poskytne dostatočné tréningové 
zázemie. Trvám však na transpa-
rentnosti procesu a budem poža-
dovať vysvetlenie všetkých pojmov 
v zmluve, aby bolo jasné, o čo ide,“ 
pridal sa poslanec Milan Baran. 
„Tento projekt nám môžu závidieť 
široko ďaleko. Bolo by smutné, keby 
sme pohoreli na detailoch, ktoré 
sú v zmluve nejasné. Projekt môže 
rozlietať letisko a zviditeľniť Spišskú 
Sobotu,“ doplnil aj poslanec On-
drej Kavka.  (mav)

(Dokončenie zo str. 1)
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Dôchodcovia zasadli za počítače

V živote prežil veľa
nebezpečných situácií

Deti nocovali s Andersenom
Jubilejný desiaty ročník za-

knihovalo na Slovensku podu-
jatie Noc s  Andersenom, ktoré 
je úzko späté s  Týždňom slo-
venských knižníc. V Podtatran-
skej knižnici v  Poprade sa na 
nočné dobrodružstvo so zná-
mym dánskym spisovateľom 
odhodlalo v  piatok 27. marca 
viac ako tridsať detí.

Od roku 2006 koordinuje na 
Slovensku Noc s  Andersenom 
Spolok slovenských knihov-
níkov a  knižníc. Generálnym 
partnerom je vydavateľstvo Slo-
vart, ktoré každoročne posiela 
knižniciam knižné dary. „Tohto 
roku sa okrem Európy do pro-
jektu zapojili aj deti na Novom 
Zélande, v Austrálii, USA a  Af-
rike. Podujatie tak celosvetovo 
navštívilo okolo 90 tisíc školá-

kov,“ povedala Monika Naštická 
z Podtatranskej knižnice.

Na Slovensku trávilo noc 
s Andersenom približne 10 600 
detí na 232 miestach. Do Pod-
tatranskej knižnice v  Poprade 
zavítalo viac ako tridsať malých 
čitateľov. „Hlavným motívom 
programu bolo predstavenie kni-
hy Jána Uličianskeho Kocúr Leo-
nardo a  tak sa mladé kolegyne 
nebáli preobliecť do zaujímavých 
kostýmov. Dorazil aj ujo Ander-
sen. Celú noc sa deti zabávali, sú-
ťažili, hľadali poklad a dostávali 
darčeky. Hralo sa divadlo, nechý-
bali tvorivé dielne a  diskotéka. 
Spolu vyrobili andersenovník, 
na ktorý budú v budúcnosti lepiť 
svoje vizitky aj ďalší návštevníci,“ 
zhrnula program Noci s Ander-
senom M. Naštická.  (mav)

Popradčan Viktor Chladoň (na 
foto uprostred) oslávil 24. marca 
rovných sto rokov. V dobrom 
zdraví a so skvelou pamäťou mo-
hol zaspomínať na svoj doterajší 
život. A bolo veru na čo. S pre-
stávkami sedem rokov bojoval v 
2. svetovej vojne - bol na východ-
nom fronte, v Povstaní, ako zaja-
tý povstalecký vojak v Nemecku, 
kde ho zastihol koniec vojny v 
koncentračnom tábore. Ocitol sa 
v mnohých nebezpečných situá-
ciách, ale zo všetkých sa s kvap-
kou šťastia bez ujmy dostal. 

„V bojoch som sa dostal do paľ-
by, ostreľovali nás z lietadla a scho-
vávali sme sa za drevo, aby nás 
netrafili guľky. Ledva som unikol 
smrti. V lesoch medzi partizánmi 
nebolo čo jesť, bola zima, kruté 
podmienky,“ zašiel do minulosti 
V. Chladoň. Veľa kamarátov mu 
padlo - dosť aj na Ukrajine, do-
konca bojoval v Mariupole, ktorý 
zastihli krutosti vojny aj v minu-
lých mesiacoch. Bola to bolestná 

kapitola jubilantovho života, ale 
po rokoch spomína i na krás-
ne chvíle. Veď bol mladý a plný 
energie, ktorá mu však nechýbala 
ani po vojne. Najprv si otvoril ži-
votnosť na opravu áut, no prišiel 
Február 1948 a znárodnenie. Pre-
to mu nezostalo iné, len ísť pra-
covať do výrobného družstva, v 
ktorom takisto opravoval úžitko-
vé vozidlá. Až do odchodu do dô-
chodku a ešte i šesť rokov potom. 
Záľubou mu boli Vysoké Tatry, 
ktoré prechodil krížom-krážom. 

V. Chladoňovi síce vojna sčasti 
zobrala kus mladosti, ale stihol 
všetko. Ako 34-ročný sa oženil, 
s manželkou vychovali tri deti a 
dnes už ako vdovec sa teší zo 7 
vnúčat a 7 pravnúčat. Rodina sa 
poschádzala, aby svojmu otcovi, 
dedkovi a pradedovi zaželala ešte 
veľa zdravia do ďalších rokov. Po-
tomkovia žijú až vo Francúzsku a 
Nemecku. „Prežil som neľahký ži-
vot. Bolo nás sedem detí a otec mi 
skoro zomrel. Mali sme sa čo ob-

racať, aby sme vyžili,“ povedal V. 
Chladoň. Narodil sa v Štrbe, ale 
nemal ešte ani päť rokov a pre-
sťahovali sa do Popradu-Veľkej. 
Dnes žije pri synovi Vladimírovi 
na Sadovej ul. v Poprade. Ten na 
otca prezradil, že všetko sa snaží 
zvládnuť sám, len nohy ho trochu 
opúšťajú a slabne mu zrak i sluch. 
Syn dodal: „Otec má kľudnú, vy-
rovnanú povahu, nerozčuľuje sa, 
je taký poctivý, nekonfliktný typ, 
skromný a dobroprajný. Staráme 
sa o neho, pomáhame ako môže-
me a teší nás, že mu ešte zdravie 
slúži a nemusí brať žiadne lieky. 
Aj tlak má dobrý. Má veľmi dob-
rú pamäť, pamätá si aj z detstva, 

stredného veku, aj čo bolo včera a 
predvčerom. Dá sa s ním rozprá-
vať o všetkom.“

Viktor Chladoň dostal viacero 
vyznamenaní - ako vojnový ve-
terán i ako najlepší pracovník - 
naposledy pamätnú medailu pri 
príležitosti 70. výročia skončenia 
2. svetovej vojny. K stým narode-
ninám mu prišiel zablahoželať v 
mene mesta Poprad 1. viceprimá-
tor Igor Wzoš. Uviedol: „Vážim si, 
že v tomto meste žijú takýto ľudia. 
Je príjemné stretnúť sa s človekom, 
ktorý toľko zažil, a to čo si ja čítam 
v histórii, on odžil vo vlastnom ži-
vote. Odnášam si od neho obrov-
skú pokoru a pokoj.“  (mar)

V rámci Týždňa slovenských 
knižníc organizovala Podtat-
ranská knižnica viacero zau-
jímavých podujatí. Jedným 
z  nich bol aj počítačový kurz 
pre seniorov, ktorý však týmto 
týždňom nekončí.

Od pondelka do piatka sa po-
pradským seniorom venovala 
vedúca kurzu Danica Gažuro-
vá, ktorá s nimi preberala zák-
lady práce s  počítačom. „Učili 
sme sa pracovať s  klávesnicou, 
myšou, textovým editorom a in-
ternetom. V  kurzoch chceme 
pokračovať po Veľkej noci od 13. 
apríla podľa toho, koľko bude 
záujemcov,“ povedala.

Mnohí popradskí seniori sa 

na takomto kurze stretávajú 
s  počítačom po prvýkrát. Pri-
znávajú, že najväčší problém im 
robí pamäť. „Mám sedemdesiat-
ku na krku a dcéru v zahraničí. 
Rád by som s ňou komunikoval 
aj cez počítač,“ uviedol Peter 
Zlocha. „Paradoxné je, že pra-
cujem viac s  tabletom a  zdá sa 
mi to jednoduchšie,“ pokračo-
vala Božena Zlochová. „Veľmi 
rýchlo zabúdam a  tak som sa 
najviac obávala toho, že si ne-
zapamätám všetky tie značky, 
skratky a  podobne,“ pokračo-
vala Anna Skokanová. „Naučil 
som sa otvárať stránky a  kopí-
rovať text, či fotografie,“ dodal 
Michal Skokan.  (mav)
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Memento pre budúce generácie

Radili a pomáhali senioromOd slovenskej vedy až do vesmíru

Z Popradu odišiel 25. marca 
1942 prvý transport s takmer 
tisíckou mladých židovských 
žien do koncentračného tábora 
Auschwitz. Na pamiatku obetí 
deportácií Židov zo Slovenska 
sa už šestnásty rok koná pietna 
spomienka v Poprade. Minu-
lú stredu sa na nej zúčastnili 
predstavitelia veľvyslanectiev 
štátu Izrael, Ruskej federácie, 
zástupkyňa splnomocnenky-
ne vlády SR pre národnostné 
otázky a menšiny, zástupcovia 
židovských náboženských obcí, 
popradského magistrátu, okre-
su a ďalší hostia.

Pri pamätnej tabuli na pa-
miatku obetí prvého transportu 
na železničnej stanici v Poprade 

riaditeľ SNM - Múzea židovskej 
kultúry Pavol Mešťan povedal: 
„Je našou povinnosťou neustále 
upozorňovať na túto strašnú ži-
dovskú skúsenosť, na skúsenosť 
holokaustu. Je našou povinnos-
ťou bojovať už v zárodku proti 
tomu, aby sa zopakoval proti ko-
mukoľvek a kdekoľvek na svete.“

Veľvyslanec štátu Izrael na Slo-
vensku Alexander Ben-Zvi (na 
foto) pociťuje pietnu tabuľu ako 
pripomienku budúcim generáci-
ám: „Bohužiaľ, cítime viac preja-
vov antisemitizmu a netolerancie 
k iným. Musíme urobiť všetko, 
aby za 30, 50, sto rokov  nestáli iní 
pri takýchto tabuliach.“ Vicepri-
mátor Popradu Pavol Gašper v 
príhovore zdôraznil potrebu po-

učiť sa z histórie, aby už nikto ne-
musel holokaust zažiť. Primátor 
Popradu Jozef Švagerko uviedol: 
„Netreba zabúdať na takéto uda-
losti a hlavne odovzdávať takéto 
mementá mladým generáciám, 
aby sa už viackrát nestali.“ Deň 

prvého transportu židovských 
žien z Popradu vníma osobitne 
i preto, lebo jeho otec pracoval 
na železnici, mama sa narodila 
presne v deň deportácie a starý 
otec bol v koncentračnom pra-
covnom tábore.  (mar)

Projekt Senior Ombudsman, 
ktorý realizovala Spoločnosť 
ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) 
Poprad po sedem uplynulých 
mesiacov, ukázal veľkú opod-
statnenosť. Dôchodcovia sú 
totiž veľmi častými obeťami 
nekalých praktík predajcov, ale 
tiež skupinou, ktorá potrebu-
je pomoc v rôznych smeroch. 
Podľa údajov dnes žije na Slo-
vensku 40 tisíc exekuovaných 
dôchodcov.

Hoci S.O.S. sa prioritne venu-
je spotrebiteľským problémom, 
ktoré sú medzi seniormi početné, 
v prípade starších ľudí sa ukázali 
aj ďalšie smutné údaje. Petra Var-
gová Čakovská z S.O.S. ozrejmila: 
„Seniori mohli v rámci projektu 
využiť bezplatnú telefonickú lin-
ku. Za čas trvania projektu, ktorý 
sa skončil 31. marca, sme zazna-
menali 260 telefonátov. Prekvapil 
nás počet podnetov seniorov, ktoré 
sa týkajú súdnych konaní, exekú-
cií, reklamácií rôznych tovarov a 
pod. Je tiež až prekvapujúce, koľ-
ko starších ľudí sa sťažovalo na 
narušené rodinné alebo susedské 
vzťahy, dôchodky, majetkové a po-
zemkové spory.“ Ocitnú sa napr. v 

ťaživej situácii po prepise rodin-
ného domu na príbuzných, hoci 
s vecným bremenom a právom 
dožitia. Seniori sa takisto trápia 
pre dlhotrvajúce súdne spory. 
Stretli sa s dĺžkou 23 až 40 rokov. 
Najjednoduchšie spotrebiteľské 
spory sa neraz predĺžia najmenej 
na 4 roky. S.O.S. sa usiluje túto si-
tuáciu zmeniť. V rámci projektu 
Senior Ombudsman usporiadalo 
i 21 seminárov po celom Prešov-
skom kraji. Na nich najviac rezo-
novali exekučné konania, činnosť 
bytových spoločenstiev, podo-
mový predaj, dodávka energií, 
nevýhodné pôžičky, pacientské 
práva, rozhodnutia súdov, dô-
chodky... „Ukázalo sa, že by sme 
naše služby mali rozšíriť aj o psy-
chologickú pomoc pre seniorov,“ 
dodala P. Vargová Čakovská. 
Hoci sa projekt skončil, S.O.S. 
pokračuje v svojej činnosti ďalej. 
Michal Fáber z S.O.S. dodal, že 
len vlani na popradskom praco-
visku získali v prospech spotrebi-
teľov takmer 26 tisíc eur a riešili 
312 podnetov. Vydali pre nich a 
osobitne pre seniorov aj rôzne 
potrebné informácie v brožúr-
kach.   (mar)

V obradnej sieni mesta prijal v sobotu 28. marca viceprimá-
tor mesta Pavol Gašper tých Popradčanov, ktorí oslavujú svoje 
okrúhle jubileum v marci. K 90 rokom zablahoželal Jozefíne 
Kováčovej (na foto vpravo) a Anne Šeďovej, k 85 rokom Jozefovi 
Bobkovi, Jozefovi Girgašovi, Júliusovi Jakubecovi, k 80 rokom 
Anne Zadražilovej a Štefanovi Galajdovi a k 75 rokom Alžbe-
te Čarnogurskej a Žofii Janočšikovej (na foto vľavo). V marci 
75 rokov oslávila tiež Kornélia Kováčová, Justína Martinková, 
Mária Masličová, Anna Spišaková, Mária Šinková, Mária Vit-
ková, Marián Rečka a Bohumil Krett, 70 rokov Milan Bencúr, 
Jozef Diabelko, Alžbeta Kaprálová, Žofia Knapová, Emília 
Nemčiková, Anna Nováková, Lucia Petreková, Róbert Goleňa, 
Emil Pacanovský a Ladislav Stolár.        FOTO - Silvia Šifrová

Úspešná séria kreatívnych 
workshopov z  dielne občianskeho 
združenia SocialUP, zameraná na 
problematiku odchodu mladých 
a  talentovaných ľudí zo Slovenska 
prešla do svojej tretej kapitoly. Mla-
dí ľudia sa opäť stretli v Coworkin-
govom centre Kreativo v  Poprade 
vo štvrtok 26. marca. Podujatiu 
predchádzalo podpísanie memo-
randa o  spolupráci medzi o. z. 
SocialUP a  Slovenskou organizá-
ciou pre vesmírne aktivity (SOSA).

„Už dlhodobo spolupracujeme na rôznych projektoch. Memorandum 
hovorí o spolupráci so zameraním na oblasť neformálneho vzdeláva-
nia,“ uviedol predseda o. z. SocialUP Martin Mlynár. Ten stojí aj za 
minuloročným festivalom Be Acitv, ktorý sa konal v  septembri na 
Námestí sv. Egídia v Poprade. Spoločne so SOSA už pripravujú druhý 
ročník a  pokračujú v  sérii workshopov. „V  o. z. SocialUP sme našli 
zanietených mladých ľudí, ktorí sa snažia robiť dobré veci pre spoloč-
nosť,“ povedal predseda SOSA Jakub Kapuš, ktorý je zodpovedný za 
projekt prvej slovenskej družice skCUBE. „Pracujeme na tom už nie-
koľko rokov. Družica by mala štartovať v prvej polovici budúceho roka. 
Aktuálne prebieha jej vývoj,“ dodal.

Veda a výskum sú blízke aj Michalovi Vojsovičovi, ktorý je zodpo-
vedný za vzdelávaciu sekciu SOSA. Stojí aj za medzinárodnou vzdelá-
vacou súťažou Expedícia Mars. „Vesmír je budúcnosť a budúcnosť patrí 
mladým ľuďom. Snažíme sa prepájať mladých ľudí, ktorí sú odhodlaní 
dosahovať výsledky v  rôznych oblastiach. Päť rokov na to slúži aj pro-
jekt Expedícia Mars. Jej cieľom je hľadať mladých ľudí vo veku od 13 do 
18 rokov so záujmom o fyziku a iné prírodné vedy, ktoré sa dajú zužit-
kovať vo vesmírnom výskume,“ vysvetľoval M. Vojsovič.  (mav)
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Hľadali v archívoch, monografiách, svedectvách...
V Tatranskej galérii v Poprade 

bola pri príležitosti 73. výročia 
prvého transportu židovských žien 
a dievčat z Popradu do Auschwitzu 
otvorená výstava Igiho Breza (na 
foto v popredí) Smrť holubíc. 

„Holokaust je veľmi ťažká téma 
na spracovanie. Je veľa obrazov, 
ktoré sú morbídne a tragické. Chcel 
som túto tému skôr trochu nazna-
čiť, ale aj odľahčiť. Tá tragédia je 
veľká, ale tá ťažoba sa má nejako 
zmierniť, rozplynúť...,“ vyjadril sa 
autor, ktorého vystavené obrazy 
budú inštalované v októbri aj v 
Jeruzaleme v Izraeli. Popradskú 
výstavu otvoril kurátor Ivan Matu-
lík fascinujúcim úryvkom z básne 
Praskanie krvi od Jozefa Mokoša. 
K pietnej atmosfére prispelo i po-
eticko-hudobné pásmo Priezračný 
smäd. Na stredajšej vernisáži odo-
vzdal riaditeľ SNM - Múzea židov-
skej kultúry Pavol Mešťan medailu 
Chatama Sofera veľvyslancovi 
štátu Izrael v SR Alexandrovi Ben-
-Zvimu za prínos počas pôsobenia 
na Slovensku. 

Minulý týždeň predstavili v Po-

prade aj projekt Sto-
ročia, ľudia, osudy. 
Zostavovateľ Ladislav 
Lajcha, divadelný his-
torik, zhromaždil pri-
bližne 80 tisíc mien 
Židov, ktorí žili na 
Slovensku od stredo-
veku až po rok naro-
denia 1945. P. Mešťan 
povedal: „Mottom 
projektu je myšlien-
ka - Keď už nemajú 
hroby, nech sa navždy uchovajú ich 
mená ako memento pre dnešok a 
budúcnosť. Je pre mňa dôležité, že 
sme mohli v Poprade predstaviť, 
nazvime to encyklopédiu Židov na 
Slovensku. Sme už posledná generá-
cia, ktorá ešte dokáže ako-tak zma-
povať mená tých ľudí, aby neza-
hynuli dvakrát. Raz v skutočnosti, 
mnohí v koncentračných táboroch 
a druhýkrát, že si na nich nikto ne-
spomenie.“ Za projektom sa skrýva 
viac ako päť rokov mravčej práce, 
ktorá bola neraz ako detektívka 
pri hľadaní mien, zdrojov, prame-
ňov. Záznamov je toľko, že projekt 

musí byť sprístupne-
ný prostredníctvom 
CD-rom. L. Lajcha 
poznamenal: „Ctil 
som si všetkých, kto-
rí údaje o Židoch na 
Slovensku zazname-
nali. Napríklad Jozef 
Sulaček ako bádateľ 
na tomto poli zhro-
maždil mená a infor-
mácie o židovských 
právnikoch a lekároch 

a zaslúži si skutočne úctu.“ Ako 
zdroje poslúžili zápisy v archívoch, 
monografiách lokalít a profesií, 
vo svedectvách a súkromných ar-
chívoch. Mnohé archívy však boli 
poničené. Možno príbuzní ďalej 
doplnia mená a datábaza projektu, 
ktorý je stále otvorený, sa tak rozší-
ri. Zostavovateľa k dielu inšpirova-
la osobná skúsenosť. Ako chlapec 
žil v Malackách, kde bola takisto 
komunita Židov a ich životy boli 
poznačené tragickosťou, rodiny sa 
roztratili a okyptili. Aspoň takou-
to formou ich mená neupadnú do 
zabudnutia.  (mar)

Ďalšia Babská jazda sa v poprad-
skom kine Cinemax uskutoční 
v utorok 14. apríla o 18. hod. Pre-
mietať sa bude film v Kráľovských 
záhradách. Jeho dej sa odohráva 
v dobe kráľa Ľudovíta XIV a od-
halí čo všetko skrývajú záhrady 
vo Versailles - okrem veľkolepej 
nádhery, tiež intrigy, neresti, ne-
návisť ... Vstupenky sú už v pred-
predaji Cinemaxu.  (ppš)

V Levoči sa 9. a 10. apríla 
uskutoční krajská Scénická žatva. 
Zúčastnia sa na nej aj tri po-
pradské divadelné súbory. DS 
Šťastlivec zo ZUŠ Poprad  uve-
die miniatúry Verný sluha a V 
divadle. DS Trma Vrma zo ZUŠ 
pri Spojenej škole Letná v Po-
prade sa predstaví s miniatúra-
mi V tichu a Čakanka a s hrou 
Nahí. DS Commedia z Popradu 
pôjde na Scénickú žatvu s novou 
hrou Zápisky dôstojníka Červe-
nej armády.  (ppm)

Opäť Babská jazda

Scénická žatva

Od minulého piatka ob-
sadzujú priestory Tatran-
skej galérie v Poprade geometric-
ké tvary. Riaditeľka TG Anna 
Ondrušeková otvorila dva 
veľké projekty - Hry s umením 
2015 Geometria je krásna a 
výstavu Reductive - NL - šty-
roch generácií tvorcov geo-
metricko-abstraktného ume-
nia z  Holandska, ktorá patrí 
medzi najprestížnejšie dote-
raz uvedené výstavy v TG. Je 
unikátnym príspevkom k  55. 
výročiu existencie TG.

Primátor Popradu Jozef Šva-
gerko na vernisáži riaditeľke po-
ďakoval a galerijnú činnosť oce-
nil slovami: „Čo z peknej misky, 
keď je prázdna. Som rád, že táto 
krásna galéria je stále plná - ľudí 
aj krás, ktoré môžeme obdivovať.“

„Reductive - NL je jedinečná 
výstava tým, že nikde nebolo 
pospolu takéto množstvo 32 
umelcov z Holandska. Ide o pa-
noramatický prehľad všetkého, 
čo sa vytvorilo za posledných 40 
rokov v  geometricko-abstrakt-
nom holandskom umení. Ľudia 
majú často prvý pocit z geomet-
rického umenia, že je nudné, ale 
návštevníci môžu vidieť, že je 
slobodné a pozoruhodné. Zauj-
mú ich všetky druhý techník od 
obrazov, sôch, inštalácií, pohyb-
livých objektov. Zaujímavosťou 
tohto štýlu je univerzálnosť 
a  neexistujú pre neho žiadne 
hranice,“ vysvetlil kurátor Ro-
lando de Jong Orlando. Zastá-
va názor, že návštevníci výstavy 

nepotrebujú veľké vedomosti 
o  umení. Veď každý vie, čo je 
trojuholník, kruh alebo štvorec 
a pozná základné farby. Za die-
lami netreba hľadať skrytý výz-
nam, emócie či výraz. Ide čisto 
o  hru so základnými  tvarmi 
a  farbami. No akokoľvek sa to 
zdá jednoduché, diela každého 
prekvapia harmóniou a vyvá-
ženosťou.

Piatkovú vernisáž si nene-
chal ujsť veľvyslanec Holand-
ského kráľovstva na Slovensku 
Richard van Rijssen, ktorý 
prevzal záštitu nad poduja-
tím. Podotkol: „Keď budete 
letieť nad Holandskom, budete 
očarení krajinou, ktorú uvidíte 
zhora. Vytvorili sme si ju sami, 

takže tvary prírody, ktoré 
sú neurčité, krivé, nie sú 

nám blízke. Naša história bola 
navyše veľmi ovplyvnená prís-
nosťou kalvínskeho nábožen-
stva a nejaká frivolnosť nebola 
žiaduca. Holandskí umelci sa 
preto v  histórii svojím spôso-
bom vysporiadavali s  určitou 
strohosťou.“ Nečudo, že stro-
hosť využili vo všetkých jej dô-
sledkoch a  teda neprekvapuje, 
že strohosť geometrických 
liniek často kombinujú s  naj-
bláznivejšími tvarmi a  siahajú 
po škále farieb blízkych ho-
landskej krajine tulipánov či 
iných kvetín. O  tom sa môžu 
návštevníci TG presvedčiť do 
24. mája, dokedy v jej priesto-
roch potrvajú oba výstav-
né projekty.  (mar)

Galériu ovládli hry tvarov a farieb

Veľvyslanec Holandského kráľovstva Richard van Rijssen (na prostrednej foto vpravo) s kurátorom výstavy Rolandom de Jong Orlandom pri 
prehliadke umeleckých diel Reductive - NL v Tatranskej galérii. Z veľkej účasti sa tešila riaditeľka TG Anna Ondrušeková i primátor Popra-
du Jozef Švagerko. Vernisáž osviežil svojou hudbou Robo Šimko s kapelou Massriot.       FOTO - Marta Marová
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KultúRNy KAleNDáR NA APRíl 2015
5. apríl o 10. hod. - Dom kultúry Poprad
- divadelná sála
ROZPRÁVKA O 007 KOZLIATKACH
- DIVADLO TAMARIKY - Banská Bystrica
Divadlo Tamariky prináša malým divákom 
rozprávku o kozliatkach písanú v rýmoch. 
         Vstupné: 1,50 €

6. apríl o 10. hod. - evanjelický Kostol Svätej
Trojice, Nám. sv. Egídia Poprad
- VEĽKONOČNÝ KONCERT
Účinkujú: Spevácky zbor CON MOTO SLO-
VAKIA a spievajúci dirigent Jiři Slovík.

Vstupné: dobrovoľné

OTVÁRACÍ KONCERT
XXXIX. ROČNÍKA PHJ
10. apríl o 18. hod. - Dom kultúry Poprad
- divadelná sála 
GUITARTISTAS - GITAROVÝ KONCERT
Dievčenské gitarové kvarteto GuitArtistas pre-
zentuje divákom široký repertoár od klasických 
orchestrálnych diel a opier až po jazzový štan-
dard a popovú pieseň. Vstupné: 5 € a 2,5 € pre 
študentov a seniorov

12. apríl o 10. hod. - Dom kultúry Poprad
- divadelná sála 
TANCULIENKA A SMEJKO
Veselé hudobné predstavenie pre najmenších s 
detskými pesničkami od chrobáčikov čmeliaka 
Smejka a lienky Tanculienky. Info. a predpred-
aj: MIK 052/7721700 a TICKETPORTÁL.SK      
Vstupné: 4,50 €

14. apríl o 19. hod. - Dom kultúry Poprad
- divadelná sála
ŠTYRIA NA KANAPE
Na nedávny úspech inscenácie „Kto zhasol 
svetlo“ nadväzuje nemenej vtipná a bláznivá 
komédia o peripetiách rozpadu manželstva. 
Účinkujú: Petra Polnišová, Henrieta Mičko-
vicová, Emil Horváth, Richard Stanke, Ľuboš 
Kostelný alt. Michal Kubovčík     Vstupné: 15 € 

17. apríl o 19. hod. - Dom kultúry Poprad
- divadelná sála
SALOME - Tanečné divadlo ATAK
V  tanečnom spracovaní ATAK-u sa Salome 
zrkadlí vo viacerých rovinách i  podobách, do-
konca i v podaní viacerých herečiek. Je parado-
xom, že hoci ide o jeden z „najtanečnejších“ prí-
behov Svätého písma, tanečné divadlo siahlo po 
ňom až teraz. Podoba, v akej ho prináša, ukazu-
je, že sa môže odohrávať kdekoľvek - nielen na 
javisku. Napokon, každý z nás už niekedy stratil 
hlavu... Info.: www.tdatak.sk a predpredaj MIK 
052/772 17 00     Vstupné: 6 € 

19. apríl o 10. hod. - Dom kultúry Poprad
- divadelná sála
GORALSKÉ ROZPRÁVKY
- Divadlo RAMAGU - Spišská Stará Ves
Divadelné predstavenie ponúka pre rodiny s 
deťmi tri  rozprávkové príbehy o pieninskej prí-
rode, zvieratkách, čarovných bytostiach a goral-
ských obyčajoch. Vstupné: 1,50 €

23. apríl o 18. hod. - Dom kultúry Poprad
- divadelná sála 
JARNÉ IMPRESIE
XXXIX. POPRADSKÁ HUDOBNÁ JAR
Základná umelecká škola Janka Silana v Popra-
de pripravila pestrú paletu slova, hudby, tanca a 
výtvarného umenia. V programe sa predstavia 
žiaci, pedagógovia a hostia.
Vstupné: 2 € a 1 € pre študentov a seniorov

26. apríl o 10. hod. - Dom kultúry Poprad
- divadelná sála
ALADINOVA ZÁZRAČNÁ LAMPA
Rozprávku o zázračnej lampe a duchovi, kto-
rý v nej býva, malým divákom prinesie Strá-
žanovo bábkové divadlo.   Vstupné: 1,50 €

26. apríl o 17. hod. - Dom kultúry Poprad
- divadelná sála
FS ŽELEZIAR / CO ŠE ČERVENEJE ...
Program pripravený k 50. výročiu založenia sú-
boru. FS Železiar sa zameriava na prezentáciu ľu-
dového umenia z regiónov Abov, Zemplín, Šariš, 
Spiš. Je známy špičkovou interpretáciou ľudových 
tancov a vynikajúcou ľudovou hudbou v spojení 
so ženskou speváckou skupinou.  Vstupné: 8 €

28. apríl o 17. hod. - Dom kultúry Poprad
- divadelná sála 
GEĽO SEBECHLEBSKÝ
Do zlatého fondu slovenskej divadelnej klasi-
ky opäť siahli divadelníci zo súboru Ozvena z 
Popradu - Stráží pod Tatrami a pripravili pre 
priaznivcov umenia hru Geľo Sebechlebský. 
Trinásti účinkujúci DS Ozvena odkryjú v spo-
ločenskej satire klasika slovenskej drámy snob-
ské malomeštiacke maniere, ktoré často pretr-
vávajú i v dnešných časoch. Vstupné: 4 € a 2 € 
pre študentov a seniorov 

30. apríl o 18. hod. - Dom kultúry Poprad
- divadelná sála 
DNES HRÁME PRE TEBA
/ XXXIX. POPRADSKÁ HUDOBNÁ JAR
Spomienkový  koncert  učiteľov a hudobných 
hostí Základnej umeleckej školy  na Štefánikovej 
ulici v Poprade venovaný pani EVE MÁLIKO-
VEJ - hudobnej pedagogičke a jednej zo zakla-
dajúcich osobností festivalu Popradská hudobná 
jar. Vstupné: 2 € a 1 € pre študentov a seniorov 

Apríl / foyer / Dom kultúry Poprad 
ZA SIEDMIMI HORAMI 
Fantazijné spracovanie rozprávkových tém a 
príbehov prináša výstava prác žiakov výtvar-
ného odboru ZUŠ na Štefánikovej ulici. Pod 
vedením pedagógov Anny Fedákovej a Rudolfa 
Rabatina  vznikli dielka spracované technikami 
maľby na hodváb, grafiky, experimentu a hry. 

Zmena programu vyhradená!
Informácie, predpredaj:  MIC - 052/772 17 00,

Dom kultúry Poprad - 052/772 22 55

Do 10. apríla
VÝSTAVA OBRAZOV
Dana Šándorová Frankovičová

23. apríl 2015
Klub Veličanov v spolupráci s mestom Poprad, Štátnym 
archívom v Levoči, pobočkou Poprad, Podtatranským 
múzeom v Poprade, ZŠ s MŠ Veľká a ďalšími 
usporiadajú slávnosť pri príležitosti 180. výročia narode-
nia a 120. výročia úmrtia

AURELA VILIAMA SCHERFELA
(*23. 4. 1835 Veľká - +23. 4. 1895 Veľká)
- lekárnika, chemika, botanika
- o 16. hod. - položenie kytice červených ruží k hrobu A. 
V. Scherfela na veľčianskom cintoríne,
- o 17. hod. - spomienkový večer na A. V. Scherfela a otvo-
renie výstavy o živote a význame tejto osobnosti - v Galérii 
Scherfelov dom.

VÝSTAVY
Do 8. apríla
Igi Breza - SMRŤ HOLUBÍC
Výstava organizovaná pri príležitosti 
transportu židovských žien a dievčat z 
Popradu.

Do 24. apríla
Ľubomír Korenko - Iné svety
 
Celý apríl
REDUCTIVE
Štyri generácie geometrickej abstrakcie 
z Holandska
Jedna z  najvýznamnejších medzinárod-
ných výstav v histórii Tatranskej galérie, 
kde sa predstaví 32 súčasných holand-
ských autorov.

Celý apríl
Hry s umením 2015 - Svet abstrakcie 
Geometria je krásna
Výstava v  spolupráci s  Bibianou - me-
dzinárodným domom umenia pre deti v 
Bratislave.

Od 8. apríla
Podtatranské noviny - 55: Náš príbeh 
- Výstava najzaujímavejších tituliek za 55 
rokov. 
- Vernisáž 8. apríla o 17. hod., program 
Fedor Frešo & The Badge.

Kinoklub Film Europe Poprad
16. apríl o  19. hod. - Camille Claudel 
1915
30. apríl o 19. hod. - Diplomacia

prograM
meSta poprad

GAlÉRIA SCHeRFelOV DOM
Poprad - Veľká, Scherfelova ul. 36

tAtRANSKá  GAlÉRIA
Hviezdoslavova 12, Poprad,      www.tatragaleria.sk

Každú stredu od 17. do 18.30 hod. - Kurz večernej kresby
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podtatranská
knižnica

Bohoslužby v popradských chrámoch
počas veľkonočných sviatkov

RÍMSKOKATOLÍCKE
SVÄTÉ OMŠE:

POPRAD
Konkatedrála Sedembolestnej
Panny Márie:
2. apríla - Zelený štvrtok Pánovej 
Večere - o 18. hod. 
3. apríla - Veľký piatok - Slávenie 
utrpenia a  smrti Pána - o  18. hod. 
(17. hod. Krížová cesta)
4. apríla - Biela sobota Vzkriese-
nia - slávnosť Veľkonočnej Vigílie - 
o 21.30 hod. (7. hod. ranné chvály)
5. apríla - Veľkonočná nedeľa Pánov-
ho zmŕtvychvstania - o 6.30, 8., 9.30 
a 18.30 hod. (svätenie jedál o 6. hod.)
6. apríla - Veľkonočný pondelok - 
o 6.30, 8., 9.30 a 18.30 hod.

Kostol sv. Cyrila a Metoda:
2. apríla - Zelený štvrtok - o 18. hod.
3. apríla - Veľký piatok - o 18. hod. 
(17. hod. Krížová cesta)
4. apríla - Veľkonočná vigília -  
o 19.30 hod.
5. apríla - Veľkonočná nedeľa - o 7., 9. 
a 11. hod. (svätenie jedál o 6.30 hod.)
6. apríla - Veľkonočný pondelok - 
o 7., 9. a 11. hod.

Kostol sv. Egídia:
5. apríla - Veľkonočná nedeľa - o 6. 
a 17. hod. (svätenie jedál o 6.45 hod.)
6. apríla - Veľkonočný pondelok - 
o 6. a 17. hod.

KVETNICA
Kostol sv. Heleny:
5. apríla - Veľkonočná nedeľa - o 10. 
hod. (svätenie jedál v omši).

SPIŠSKÁ SOBOTA 
Kostol sv. Juraja:
2. apríla - Zelený štvrtok o 18. hod.
3. apríla - Veľký piatok o 15. hod.
4. apríla - Biela sobota o  20. hod. 
(svätenie jedál po obradoch).
5. apríla a  6. apríla - Veľkonočná 
nedeľa a  Veľkonočný pondelok o  8. 
a 10. hod.

VEĽKÁ 
Kostol sv. Jána Evanjelistu:
2. apríla - Zelený štvrtok o 18.30 hod.
3. apríla - Veľký piatok o  16. hod. 
(15. hod. Krížová cesta) 
4. apríla - Biela sobota o 20. hod. ob-
rady, po nich svätenie veľkonočných 
jedál, (7. hod. ranné chvály)
5. apríla - Veľkonočná nedeľa - o 7., 
9.30, 11. a  18.30 hod. sväté omše 
(6.45 hod. svätenie jedál)
6. apríla - Veľkonočný pondelok - 
sväté omše o 7. a 10. hod.

MATEJOVCE 
Kostol sv. Štefana Kráľa:
2. apríla - Zelený štvrtok o 18. hod.
3. apríla - Veľký piatok o 18. hod. 
4. apríla - Biela sobota o 19. hod. 

5. apríla a  6. apríla - Veľkonočná 
nedeľa a  Veľkonočný pondelok o  8. 
a 10. hod. (v nedeľu o 6.45 hod. svä-
tenie jedál).

STRÁŽE 
Kostol sv. Jána Krstiteľa:
2. apríla - Zelený štvrtok o 17. hod. 
svätá omša Pánovej Večere
3. apríla - Veľký piatok o 15. hod. - 
obrady Veľkého piatka
4. apríla - Biela sobota, o  20. hod. 
obrady veľkonočnej vigílie, po veľko-
nočnej vigílii svätenie jedál 
5. apríla - Veľkonočná nedeľa, sv. 
omša o 11. hod.
6. apríla - Veľkonočný pondelok, sv. 
omša o 7.30 hod.

BOHOSLUŽBY
GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI:

POPRAD  
Chrám svätých apoštolov
Petra a Pavla:
2. apríla (Svätý a veľký štvrtok) o 17. 
hod. - Večiereň s liturgiou sv. Bazila 
Veľkého, Strasti Ježiša Krista
3. apríla (Svätý a veľký piatok) o 
7.30 hod. - Modlitba kráľovských 
hodiniek, o 15. hod. Veľká večiereň 
s uložením Plaščenice do hrobu, o 
22. hod. zakončenie poklony pred 
Plaščenicou
4. apríla (Svätá a veľká sobota) o 7.30 
hod. - Jeruzalemská utiereň, Poklona 
pred Plaščenicou, o 17. hod. Večie-
reň s liturgiou sv. Bazila Veľkého, o 
22. hod. zakončenie poklony pred 
Plaščenicou 
5. apríla (Svätá a veľká nede-
ľa Paschy) o 4.30 hod. - Utiereň 
vzkriesenia, požehnanie veľko-
nočných jedál, o 8.30 hod. Liturgia 
sv. Jána Zlatoústeho, myrovanie, o 
10.30 hod. Liturgia sv. Jána Zlato-
ústeho, požehnanie veľkonočných 
jedál pre deti, myrovanie, o 15. 
hod. veľkonočná večiereň
6. apríl (Svetlý pondelok)  o 8.30 
hod. a o 10.30 hod. -  Liturgia sv. Jána 
Zlatoústeho, myrovanie.

VEĽKÁ 
Chrám sv. Jána:
5. apríla (Svätá a veľká nedeľa Pa-
schy) o 8. hod. - Liturgia sv. Jána Zla-
toústeho, myrovanie
6. apríl (Svetlý pondelok) o 8. hod. - 
Liturgia sv. Jána Zlatoústeho.

SLUŽBY BOŽIE
EVANJELICKEJ CIRKVI, A. V.:

POPRAD
Kostol sv. Trojice:
2. apríla - Zelený štvrtok - o 18. hod. 
služby Božie so sviatosťou  Večere 
Pánovej
3. apríla - Veľký piatok - o 9. hod. pa-
šiové služby Božie, o 10. hod. sviatosť 
Večere Pánovej

5. apríla - Prvá slávnosť veľkonoč-
ná o 9. hod.
6. apríla - Druhá slávnosť veľkonoč-
ná o 9. hod. 

STRÁŽE 
5. apríla - Prvá slávnosť veľkonočná 
o 10.30 hod.

VEĽKÁ 
2. apríla - Zelený štvrtok - Večera 
Pánova so spoveďou o 18. hod.
3. apríla - Veľký piatok - pašiové 
služby Božie o  9. hod., Večera Pá-
nova so spoveďou o 10. hod., Večera 
Pánova pre slabých a chorých na fare 
o 14. hod.
5. apríla - Veľkonočná nedeľa, 
slávnostné veľkonočné služby Bo-
žie o 10. hod. 
6. apríla - Veľkonočný pondelok, 
veľkonočné služby Božie o 10. hod.

MATEJOVCE 
2. apríla - Zelený štvrtok o 17. hod. 
3. apríla - Veľký piatok o 9. hod. pašie 
5. apríla a  6. apríla - Veľkonočná 
nedeľa a  Veľkonočný pondelok o  9. 
hod. slávnostné služby Božie.

SVÄTÁ LITURGIA
PRAVOSLÁVNEJ CIRKVI:

Chrám Povýšenia sv. kríža
9. apríla - Veľký štvrtok  - o 8. hod. 
liturgia Vasilija Veľkého s Večerňou, 
o 17. hod. Strasti
10. apríla - Veľký piatok - o 8. hod. 
cárske časy, o 17. hod. Veľkopiatočná 
Večerňa s výnosom Plaščenice
11. apríla - Veľká sobota - o 8. hod. 
sv. liturgia Vasilija Veľkého s Večer-
ňou
12. apríla - Veľkonočná nedeľa, 
Vzkriesenie, Pascha - o 6. hod. Utre-
ňa, sv. liturgia s posvätením paschál-
nych pokrmov, o 16. hod. Večerňa
13. apríla - Svetlý pondelok - o  9. 
hod. svätá liturgia, o 17. hod. Večerňa
14. apríla - o 8. hod. svätá liturgia

BRATSKÁ JEDNOTA
BAPTISTOV:

Modlitebňa vo Veľkej 
3. apríla - Veľký piatok Veľkonočné 
pašiové pásmo o 10. hod. 
5. apríla - Veľkonočná nedeľa o 10. 
hod.
6. apríla - Veľkonočný pondelok 
o 10. hod.

APOŠTOLSKÁ CIRKEV
NA SLOVENSKU:

Zbor Poprad, poslucháreň
Okresného úradu v Poprade  

3. apríla - Veľký piatok, bohoslužby 
s Večerou Pánovou o 17. hod. 

5. apríla - Veľkonočná nedeľa o 10. 
hod.

Z  dôvodu rekonštrukcie expozí-
cii bude Podtatranské múzeum 
v  Poprade počas apríla zatvore-
né. Otvorená bude len expozícia  
v Spišskej Sobote.

Podtatranské múzeum v Poprade 
- pobočka Spišská Sobota, 
Sobotské námestie 1773/33:

Expozície:
Cechy a remeslá
Meštianske bývanie
Vznešenosť a pokora
Osobnosti Spišskej Soboty
Otvorené: utorok - piatok od 10. 
do 14. hod., nedeľa od 11. do 15. 
hod., pondelok a sobota zatvorené.

Oddelenie umenia - Spišská Sobota
Do 17. apríla
BOLO NEBOLO
- výstava žiakov ZUŠ, Ul. Štefáni-
kova.

Centrum - Podtatranská ul. 1
Do 10. apríla
INAKOSTI 4. JÁN KOLLÁR
výstava Jána Kollára.

Od 23. apríla
BÚVAJ ŽE LEN, BÚVAJ ...
výstava krojovaných bábik Márie 
Lenkovej.
Vernisáž výstavy - 23. apríla o 17. 
hod., vystúpenie folklórnej spe-
váckej skupiny Slovenka.

9. - 11. apríl - Divadlo Levoča
KRAJSKÁ SCÉNICKÁ ŽATVA
- krajská súťažná prehliadka diva-
delných súborov neprofesionálne-
ho divadla prešovského kraja.

12. apríl - Dom kultúry Svit
a MsKS Kežmarok
Z TATRANSKÉHO PRAMEŇA
regionálna súťažná prehliadka det-
ského folklóru - Deti deťom, sólis-
tov tanečníkov - Šaffova ostroha, 
nositeľov tradícií.

12. apríl - Dom kultúry Svit
a MsKS Kežmarok
VENIEC KRÁSY VEKMI UVITÝ
- festival dedinských folklórnych 
súborov.

13. apríl – POS Poprad
PODTATRANSKÁ FOTOGRAFIA
- regionálna postupová súťaž foto-
grafov - neprofesionálov.

29. - 30. apríl - Dom kultúry Svit
DEŇ TANCA 
- regionálna súťaž ZŠ, ZUŠ v nefol-
klórnom tanci.

podtatranské
osvetové stredisko

podtatranská
knižnica
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Prišli žiaci z celého Slovenska

Klamať na odvodoch sa neoplatí (2)Samostatne zárobko-
vo činná osoba alebo 
živnostník

Kým odvádzať poistné na so-
ciálne poistenie včas, v správnej 
výške a správne identifikovanou 
platbou je v  prípade zamest-
nancov povinný zamestnávateľ, 
v prípade SZČO je tak povinná 
spraviť sama SZČO. Ak si SZČO 
umelo upraví príjmy alebo ne-
platí poistné vôbec, s oneskore-
ním alebo v  nesprávnej výške, 
ktorákoľvek možnosť ju môže 
dostať do problémov - stane sa 
dlžníkom Sociálnej poisťovne, 
narastie jej penále, nepochodí, 
ani pri vybavovaní úveru alebo 
dotácie.

Konkrétne príklady
NEMOCENSKÉ: SZČO re-

álne zarobí mesačne 652 €. Ak 
mala umelo znížený vymeriava-
cí základ v roku 2014 na 402,50 
€, nemocenské v roku 2015 za 
31 dní bude mať vo výške 225,70 
€. Ak SZČO prizná celý reálny 
vymeriavací základ v roku 2014, 
teda spomenutých 652 €, nemo-
censké za 31 dní bude 365,50 €. 
Mesačný rozdiel je 139,80 €.

DôCHODOK: Ak SZČO 
platí dôchodkové poistenie z 
minimálneho vymeriavacieho 
základu, bude mať dôchodok 
vo výške 246,60 € mesačne. Ak 
platí odvody z maximálneho vy-
meriavacieho základu, bude mať 
dôchodok 1 135 € mesačne.

Odvody si môžete skontrolovať
Zamestnanec si môže overiť, či 

jeho zamestnávateľ vykazuje So-
ciálnej poisťovni celú mzdu. Ak 
má podozrenie, že zamestnávateľ 
vykazuje len časť príjmu (nemu-
sí vždy ísť len o  dohodu, že časť 
mzdy mu vyplatí tzv. na ruku), 
môže navštíviť príslušnú pobočku 
Sociálnej poisťovne, kde dosta-
ne informáciu o  skutočne vyká-
zanom vymeriavacom základe, 
príp. môže sledovať stav svojho 
individuálneho účtu. SZČO si na 
overenie platieb môže aktivovať 
elektronickú službu Saldokonto, 
ktorá mu umožní prístup k  in-
formáciám o  reálne zaplatených 

odvodoch. Rovnako sa 
môže prísť informovať do 
pobočky, príp., ak má dlh, 

nájde sa v zozname dlžníkov So-
ciálnej poisťovne na jej webovej 
stránke. Okrem toho Sociálna po-
isťovňa od januára 2015 všetkých 
živnostníkov a SZČO, pri ktorých 
disponuje potrebnými kontakt-
nými údajmi, prostredníctvom 
zaslanej SMS alebo e-mailu in-
formuje na aktuálny nedoplatok 
za predchádzajúci kalendárny 
mesiac. Ak si sám nevie nastaviť 
výšku platieb, môže získať infor-
matívny výpočet výšky odvodov 
cez kalkulačku na výpočet vyme-
riavacieho základu, ktorú tiež náj-
de na webovej stránke Sociálnej 
poisťovne, príp. môže navštíviť 
pobočku SP.  (spo)

Bilingválna sekcia Spojenej školy na Ulici Dominika Tatarku 
v Poprade patrila vo štvrtok 26. marca k tým školám, v ktorých 
boli talentové skúšky. Záujemcovia o štúdium v školskom roku 
2015/2016 totiž museli preukázať nielen svoje vedomosti zo slo-
venčiny a matematiky, ale aj „talent“ na jazyky. V tomto prípade 
na nemčinu. Na „prijímačky“ prišli žiaci nielen z Popradu, Spiš-
skej Novej Vsi, Kežmarku či Lendaku, ale aj z Dolného Kubína, 
Kysuckého Nového Mesta, Partizánskeho či zo Žiliny.

Podľa riaditeľa SŠUDT v Poprade Dušana Nebusa chce v bi-
lingválnej sekcii tejto školy študovať stále viac študentov.

„Prišlo 75 zo 79 prihlásených uchádzačov, čo je potvrdením stúpa-
júceho záujmu o takýto typ štúdia. Prijať môžeme 26 žiakov, spokoj-
ná bude teda približne tretina z tých, ktorí k nám dnes prišli. Ak sa 
potom u nás v stanovenej lehote nezapíšu, stráca rozhodnutie o ich 
prijatí platnosť.“

Riaditeľ školy zároveň potvrdil, že aj tento rok prišli do poprad-
skej bilingválnej sekcie žiaci, ktorí boli veľmi dobre pripravení. Záu-
jemcovia prichádzajúci z 8. triedy, ktorí neboli úspešní, majú šancu 
uchádzať sa o štúdium na tejto škole aj na budúci školský rok.  (zsu)

Nielen športovci, ale aj študenti 
môžu zažiť „olympijský“ úspech. 
Striebro z olympiády v  nemec-
kom jazyku si  z Bratislavy 23. 
marca 2015 priniesli domov dva-
ja žiaci Spojenej školy na ulici 
Dominika Tatarku v Poprade.  
Beáta  Schützová  zo  sekundy B 
súťažila v  kategórii 1A, Erik Ko-
valík zo 4. F bojoval v kategórii 
2C. Kým pre Beátku  to bola prvá  
skúsenosť na celoštátnom kole, 
Erik obhájil vlaňajšie umiestne-
nie medzi „muttersprachlermi“ 
a  bilingvalistami. Slávnostné vy-
hlásenie výsledkov sa konalo v 
Zrkadlovej  sieni  Primaciálneho  
paláca  za  účasti rakúskeho veľ-
vyslanca, zástupcov zahraničných 
firiem a inštitúcií.  (zsu)

Olympiáda v nemčine

V najbližších dňoch bude 
občanom Popradu doručené 
rozhodnutie Mesta Poprad na 
zaplatenie miestneho poplatku 
za komunálne odpady a drob-
né stavebné odpady.

Dovoľujeme si upozorniť 
občanov, že od roku 2015 
poštové poukazy na zaplate-
nie miestneho poplatku ne-
budú súčasťou rozhodnutia.

Miestny poplatok za ko-
munálne odpady a  drobné 

stavebné odpady je potrebné 
zaplatiť tak, ako je to uvedené 
v  rozhodnutí podľa splátkové-
ho kalendára.

Poplatník má niekoľko mož-
ností na zaplatenie miestneho 
poplatku, a to:• bankovým prevodom alebo 
vkladom na účet Mesta Poprad 
v  tvare IBAN: SK73 7500 0000 
0040 0784 1046, BIC: CE-
KOSKBX vedený v  Českoslo-
venskej obchodnej banke, a.s.,

• poštovým peňažným pou-
kazom typu PPPU na účet 
Mesta Poprad, ktorý dostane                   
v pobočkách Slovenskej pošty, 
a.s. a  ktorý je potrebné vypí-
sať podľa údajov z doručeného 
rozhodnutia,• bezhotovostne platobnou 
kartou v kancelárii prvého 
kontaktu alebo v  pokladnici 
Mestského úradu v Poprade,• v  hotovosti v  pokladnici 
Mestského úradu v Poprade.

Zároveň si dovoľujeme požiadať občanov, ktorí sa rozhodnú platiť v pokladnici Mestského 
úradu v Poprade, aby pri platbe predložili doručené rozhodnutie s vyznačeným čiarovým kó-
dom, ktorý umožňuje rýchle a presné spracovanie platieb. Naším zámerom je poskytnúť obča-
nom účinný spôsob skrátenia čakacej doby pri ich vybavovaní.

Pokladnica Mestského úradu v Poprade je otvorená v pracovných dňoch nasledovne:
- pondelok, utorok a štvrtok v čase od 7. hod. do 15.30 hod.,

- streda v  čase od 7. hod. do 16. hod.,
- piatok v čase od 7. hod. do 15. hod.  (pmp)

Platenie miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady

InzercIa

• Predám drevený obklad - 3 €,
zrubový profil, hranoly, aj dláž-
kovicu na podlahy. Inf.: č. t. 
0908 234 866.  2/15-P

• Predám dva hektáre pôdy v 
podtatranskej oblasti. Inf.: č. t. 
0908 070 967.  13/15-P

• Predám pozemok s rozlo-
hou 1000 m2 spolu s rodinným 
domom - bungalov, novostav-
ba, aj so záhradným podpiv-
ničeným domčekom v  obci 
Rakúsy. Cena 97  000 €, mož-
ná aj v  splátkach, krásny vý-
hľad na Vysoké Tatry. Inf.: č. t. 
0919 279 691.  16/15-P

• Predám prerobený 2-izb. byt 
na starom Juhu v Poprade, bez 
balkóna, 1. posch., pod ním je 
ešte byt, cena 45 000 €. Inf.: č. t. 
0904 415 949.  17/15-P

• Dáme  do prenájmu kan-
celárske priestory na Hra-
ničnej ul. v Poprade. Inf. č. t.: 
0903 905 070.  31/15-R

• Hľadáme distribúto-
rov reklamných materiá-
lov v  Poprade. Inf.: č. t. 0911 
623  572 alebo mail: poprad@
redpost.sk  28/15-R

• Dám do prenájmu 3-izb. 
byt v  Kežmarku. Inf.: č. t. 
0910 917 114.  30/12-R

• Pizzéria Utópia (Dostojevského 
ul. č. 23, Poprad) prijme ihneď vy-
učeného čašníka/-čku. V prípade 
záujmu bližšie informácie na tel. 
čísle 052/773 22 22 alebo osobne 
na prevádzke u personálu.  32/15-R

predaj

rôzne
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SpoločenSká kronIka

poVedalI SláVnI

naVŽdY Sme Sa rozlÚčIlI

naVŽdY Sa rozlÚčIme

Radšej by som chcel byť porazený v dobrom, ako zvíťaziť v zlom.  SENECA

V piatok 27. marca 2015
v Gánovciach s

V piatok 27. marca 2015
v Gánovciach so

V sobotu 28. marca 2015
v Matejovciach s

V pondelok 30. marca 2015
v Matejovciach s

V stredu 1.apríla 2015
o 14. hod. vo Veľkej s

Milanom Balážom,
58-ročným

Zděnkom Kokym,
44-ročným

Klárou Dulovičovou,
91-ročnou

Helenou Gadžiovou,
62-ročnou

Boženou Koštialovou,
87-ročnou

BlaHoŽeláme k menInám
Dnes 1. apríla má meniny - Hugo, zajtra 2. apríla - Zita, v piatok 3. 
apríla - Richard, Veľký piatok, v sobotu 4. apríla - Izidor, v nedeľu 
5. apríla - Miroslava, Veľkonočná nedeľa, v pondelok 6. apríla - 
Irena, Veľkonočný pondelok, v utorok 7. apríla - Zoltán, v stredu 
8. apríla - Albert, vo štvrtok 9. apríla - Milena, v piatok 10. apríla 
- Igor, v  sobotu 11. apríla - Július, v  nedeľu 12. apríla - Estera, 
v pondelok 13. apríla - Aleš a v utorok 14. apríla - Justína.

HoroSkop od StredY do StredY
Nemeňte ľudí 
okolo seba, 

ale zmeňte seba a uvidíte, ako sa 
všetko zmení k lepšiemu.

Budete mať 
veľa práce, ale 

s ňou sa zväčšia aj vaše zisky. V ro-
dine zavládne pokoj a radosť.

Strávite krás-
ne dni v kru-

hu najbližších a budete si užívať 
veľkonočné sviatky tak, ako nikdy 
doteraz.

Dozviete sa 
nejakú novin-

ku, ktorá vás mimoriadne poteší. 
Nadriadení ocenia vaše kvality.

Dostanete do 
r o v n o v á h y 

svoje výdavky s príjmami. Začnete 
nový vzťah, ktorý vám prinesie veľa 
lásky a radosti.

Pocítite prílev 
novej energie, 

vďaka čomu vyriešite aj staré prob-
lémy. 

Zistíte, že 
vaše problé-

my sú voči starostiam iných mali-
cherné. Hrozia vám zdravotné ťaž-
kosti z prepracovania.

Budete sa 
musieť naučiť 

niečo nové. Aj keď to spočiatku nepôj-
de ľahko, zanedlho v tom vyniknete.

Ste rozhod-
nutí pre ra-

dikálnu zmenu, a tak sa aj stane. 
Všetko však bude vo vašich rukách.

Cítite, že nie-
čo musíte 

zmeniť, len ešte neviete čo. Zakrát-
ko už budete vedieť viac.

Rozhliadnite 
sa okolo vás 

a uvidíte nové príležitosti. Pomôžu 
vám aj starí známi.

Sviatky pre-
žijete v poko-

ji a radosti, vďaka čomu vám pri-
budnú nové sily do zmien, ktoré 
vás čakajú.

poHotoVoSť V lekárňacH
Dnes 1. apríla - Dr. Max - ná-

mestie, zajtra 2. apríla - Aduscen-
trum, v piatok 3. apríla - Aduscen-
trum, v sobotu 4. apríla - Lekáreň 
Nemocnice Poprad, v nedeľu 5. 
apríla - Dr. Max - námestie, v 
pondelok 6. apríla - Aduscen-
trum, v utorok 7. apríla - Dr. 
Max - ZOC Max, v  stredu 8. 
apríla - Cyprián, vo štvrtok 9. 
apríla - Včela, v piatok 10. apríla 
- Limba, v sobotu 11. apríla - Dr. 
Max - ZOC Max, v  nedeľu 12. 

apríla - Cyprián, v  pondelok 13. 
apríla - Adus a v utorok 14. apríla 
- Aduscentrum.

Dr. Max: Námestie sv. Egídia, 
Aduscentrum: Nám. sv. Egídia 

22/49, Lekáreň Nemocnice Po-
prad: Banícka ul. 28, Dr. Max: 
ZOC Max: Dlhé hony 1, Cyp-
rián: L. Svobodu 2689, č. t. 773 

22 40, Včela: Tatranské nám. (pri 
nemocnici), Limba: Podtatranská 
5, č. t. 772 26 57, Adus: Mnoheľova 
2, č. t. 428 31 34.

program kina cInemaX poprad
Od 2. apríla do 8. apríla

Každý druhý štvrtok v mesiaci

manŽelStVo uzaVrelI
28. marca 2015 - Frederika Gažiová a Dalibor Görföl, Veronika Ko-
vács a Marek Ayben.

poďakovanie
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa 

prišli rozlúčiť s mojím manželom Jánom Mikom z Popradu za ich 
prejavy sústrasti a kvetinové dary. 

                  Manželka Zuzana, dcéra a  syn s rodinami

Minulý štvrtok sa  stretli na svo-
jom rokovaní poslanci volebného 
obvodu č. 2 - sídliská Juh a Kvet-
nica. Predseda VO MUDr. Peter 
Brenišin navrhol, aby sa od apríla 
poslanci za tento VO stretávali 
pravidelne druhý štvrtok v mesia-
ci o 17. hod. v kancelárii MsÚ na 
Dostojevského ul. 25. Spoločne 
budú riešiť podnety od občanov 
a presadzovať ich riešenie v mest-
skom zastupiteľstve.

V diskusii Bohumil Košický po-
ukázal na nutnosť riešenia parko-
vacích miest na sídliskách Juh, na 
pálčivý problém medzi garážami 
na Ul. L. Svobodu, navrhol, aby 
poslanci prešli sídliská a hľadali 
riešenie parkovania áut i na zák-
lade podnetov od občanov. Dotkol 
sa tiež výsadby zelene v meste, kto-
rej chýba koncepcia. Viceprimátor 

Pavol Gašper sa prikláňa k vý-
stavbe poschodových garážových 
domov, takisto aj Peter Gápa, ale 
mesto bude prihliadať aj na pod-
nety od občanov. Čo sa týka zele-
ne, má byť vypracovaná jej kon-
cepcia. Poslancov tiež informoval 
o ďalších zámeroch mesta. Arne 
Kroták poukázal na to, aby poslan-
ci mali dostatok informácií o tom, 
kto je oprávnený konať a pomôcť 
v konkrétnych záležitostiach napr. 
osvetlení. Na problém s nedostat-
kom parkovacích miest na sídlis-
kách poukázal aj Peter Brenišin. 

Predseda VO č. 2 podčiar-
kol, že občania môžu podávať 
rôzne podnety resp. riešenia 
- jednak priamo na zasadnutí 
VO č. 2 alebo v kancelárii MsÚ 
na sídlisku Juh, Ul. Dosto-
jevského 25.  (ppm)

Konečne doma 3D - o 13.40 hod. 
(nehrá sa 8.4.), Konečne doma 
2D - o 15.40 hod., Rýchlo a zbe-
silo 7 - o  17.50 hod. a  o  20.40 
hod., Detské kino: Spongebob 
vo filme: Hubka na suchu 2D 
- o 13.10 hod. (nehrá sa 8.4., cez 
víkend platí vstupné ako DK), 

Mesto 44 - o 15.20 hod., Rezis-
tencia 2D - o 18. hod. (nehrá sa 
7.4.), ARTMAX film - Tak ďale-
ko, tak blízko - o 18. hod. (hrá 
sa len 7.4.), Vybíjaná - o 20. hod. 
(hrá sa len 7.4.), o  20.30 hod. 
(nehrá sa 7.4.), Príbehy z  lesov 
- o  13.20 hod. (nehrá sa 8.4.), 
Gunman: Muž na odstrel - o 16. 
hod., Focus - o 21. hod. Viac na 
www.cine-max.sk  (ppš)

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 inzerát do desať slov. Spojky a predložky sa nepočítajú. Za 
rámček sa pripláca 3 €.
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O sezóne po sezóne
Popradskí hokejisti v  ko-

nečnom účtovaní Tipsport 
Extraligy obsadili v  aktuál-
nom ročníku 4. miesto. Oproti 
základnej časti tak poskočili 
o  jednu priečku vyššie, keď v 
napínavej  štvrťfinálovej sérii 
zdolali Zvolen 4:3 na zápasy 
a  v  semifinále podľahli úra-
dujúcemu majstrovi z  Košíc 
1:4 na zápasy. Tréner kamzí-
kov Milan Jančuška (na foto) 
v  bodoch hodnotil sezónu 
2014/2015 ako úspešnú.

Príprava na sezónu
„Prípravné obdobie bolo na 

popradské pomery výnimočné, 
pretože 80 percent hráčov z prí-
pravy začalo aj novú sezónu. 
Odrazovým mostíkom bol tur-
naj vo Švajčiarsku, kde hráči na 
vlastnej koži pocítili aký je hokej 
v Európe. Bola to veľká škola aj 
pre mňa ako trénera.“

Dve tváre základnej časti
„Vytvoril sa mix skúseností, 

strednej generácie a dravej mla-
dosti. Všetko klapalo a po druhej 
šestine súťaže nás to vynieslo na 
prvé miesto. Potom prišli zra-
nenia dôležitých hráčov a  to sa 
podpísalo pod nepohodu tímu. 
Sklamaním bolo konečné piate 
miesto po základnej časti, preto-
že sme mali na to, aby sme bojo-
vali o prvú trojku.“

Dramatické play-off
„Play-off bolo veľmi náročné, 

nakoľko sme so Zvolenom odo-
hrali maximálny počet zápasov 
a posledný na ľade súpera. Bolo 
veľmi málo času na regeneráciu 
a  hneď prišiel presun do Košíc 
na ďalšie dva zápasy po sebe. 
Napriek tomu si myslím, že sme 
nesklamali, i  keď pri absencii 
zranených skúsených hráčov to 
museli ťahať mladíci. Ešte dlho 
ma budú po nociach mátať tie 
neuveriteľné obraty Košíc v  pr-
vom a  piatom semifinále. Be-
riem to však ako fakt.“

Výrazné individuality v tíme
„Konečné štvrté miesto hodno-

tím ako veľký úspech pre popradský 
hokej. Za zmienku stojí Arne 
Kroták, ktorý bol ťahúňom 
mužstva. Prekvapila ma obran-
ná dvojica Kurali so Suchým. 
Mladý Mário Kurali rástol od 
zápasu k  zápasu a  bol jednou 
z  opôr hlavne v  play-off. Zau-
jímavý bol Dávid Gríger, ktorý 
prišiel z juniorky Karlových Va-
rov a  hneď poskočil do  prvého 
útoku. Nakoniec to vyústilo do 
reprezentačnej pozvánky, čo je 

ohromný skok pre neobrúsený 
talent. Nemôžem zabudnúť na 
Matúša Paločka, ktorý urobil 
veľký progres oproti vlaňajšej se-
zóne. Stal sa najlepším poprad-
ským strelcom základnej časti 
a  spolu s  Takáčom rástol popri 
Krotákovi. Aj on okúsil národný 
dres a príjemne prekvapil. Treba 
však pochváliť celý kolektív.“

Najvyťaženejšia opora
„Osobitnou kapitolou bol 

brankár Matúš Kostúr, ktorý 
bol počas sezóny vyťažený na 
maximum. Beriem to trochu aj 
na seba, pretože v  play-off už 
sily určite chýbali. Do budúcna 
je to ponaučením aj pre mňa, že 
treba brankárov rotovať kým je 
čas. Bohužiaľ, tie zápasy play-off 
boli natoľko vyrovnané, že nebol 
priestor na experimenty.“

Juniori na skusy 
„Vystriedali sme pri A-muž-

stve viacero juniorov. Dinda so 
Štrauchom už boli stabilnejšou 
súčasťou tímu, ale objavil sa 
aj Oliver Paczkowski, či Lukáš 
Toma. Druhý menovaný príjem-
ne prekvapil, pretože sa s precho-
dom k  mužom lepšie vyrovnal. 
V  tréningovom procese sme vy-
skúšali asi sedem hráčov a vybe-
rali sme tých najodolnejších.“

Budúcnosť v Poprade
„S vedením sme sa dohodli, že 

si dáme pauzu od hokeja a stret-
neme sa opäť v  priebehu naj-
bližších dní. Všetko je otvorené 
a včas sa dozviete, čo bude ďalej. 
Bol by som rád, keby čo najviac 
hráčov z terajšieho kádra zostalo 
v Poprade a treba povedať, že ak 
by sa vrátili kvalitní odchovanci, 
vytvorili by kvalitný tím, kto-
rý by mal rešpekt. Už len kvôli 
srdciarovi a  kapitánovi Arne 
Krotákovi, by som si prial, aby 
to tak bolo, pretože ten hráč si 
ligový titul zaslúži a  stále naň 
čaká. Pre Poprad toho urobil 
strašne veľa a  vo svojom veku 
hrá parádny hokej.“  (mav)

M E S T O    P O P R A D
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad

v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v zmysle § 3

ods. 4 Pracovného poriadku zamestnancov mesta Poprad
v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho
organizačného odboru MsÚ v Poprade.

  Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
- ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 
- minimálne 5 rokov praxe v riadiacej funkcii 
- bezúhonnosť 
- riadiace a organizačné schopnosti
- práca s PC
- osobnostné a morálne predpoklady pre výkon riadiacej funkcie
- znalosť právnych noriem v predmetnej oblasti výhodou
- prax v správe majetku, obstarávaní tovarov a služieb, registratúra 
výhodou. 
Požadované doklady k prihláške:
- prihláška do výberového konania
overené doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
štruktúrovaný profesijný životopis s uvedením vlastného telefonické-
ho kontaktu
výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) resp. čestné prehlá-
senie o bezúhonnosti
súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výbe-
rového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných 
údajov v platnom znení.

Uzávierka prihlášok do výberového konania je 15. apríla 2015 
do 15. hod. 
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej obálke 
s označením neotvárať „výberové konanie - organizačné“ na adresu: 
Mesto Poprad
sekretariát primátora 
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad

Uchádzači, ktorí splnia požadované  predpoklady, budú pozvaní na 
výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením 
dátumu, miesta a hodiny výberového konania.   PP-37

M E S T O    P O P R A D
v y h l a s u j e   obchodnú  verejnú  súťaž

NA  PRENÁJOM  NEHNUTEĽNOSTI
nebytového priestoru v budove na Scherfelovej ulici, súp. č. 1308 v Po-
prade o celkovej výmere 12,10 m2, katastrálne územie Veľká, zapísaného 
na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, na liste vlastníctva 
č. 1. Nebytový priestor je vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.                   
Minimálne ročné nájomné: 206,- €    Slovom: Dvestošesť  eur
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 1. apríla  2015 do 13. 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: nebyt_priestor@msu.poprad.sk, tel. 052/716 72 82, 
052/716 72 97, 0910890244     PP-34

Liga mládeže Spiša v  Rapid šachu jednotlivcov sa konala 21. 
marca v  ZŠ Dostojevského v  Poprade. Turnaja sa zúčastnilo 89 
mladých šachistov.

Celkovým víťazom sa stal Radovan Hurtuk zo Starej Ľubovne pred Mi-
loslavom Ciskom zo Spišskej Starej Vsi a Máriom Dudaškom z Lenda-
ku (všetci 19-roční). Z Popradčanov obsadil 1. miesto v kat. 11-ročných 
chlapcov Šimon Rybka (celkovo 17. miesto) pred Samuelom Čmilom. 
Patrik Ondo bol celkovo 13. a v kat. 14-ročných chlapcov 4.  (ppp)

liga mládeže v šachu
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Futbalisti sa pretlačili do nadstavby druhej ligy
Napokon až posledné kolo DOXXbet ligy Východ rozhodlo 

o tom, že FK Poprad definitívne postúpil do nadstavbovej časti 
o postup medzi elitu. V Košiciach síce prehral najtesnejším roz-
dielom 0:1 s rezervou MFK, ale aj to stačilo, aby si o skóre postrá-
žil šiestu priečku pred Rimavskou Sobotou.

Už cez víkend štartujú Popradčania svoju púť na vyššej úrovni doma 
proti lídrovi západnej vetvy súťaže MFK Skalica. Na modrobielych 
čaká dvanásť zápasov systémom doma - vonku. Do tabuľky si preniesli 
len body získané v zápasoch so súpermi z Východu.

Výsledok: 22. kolo v nedeľu 29. marca MFK Košice B - FK 
Poprad 1:0 (0:0).

Najbližší program nadstavbovej časti: 1. kolo v sobotu 4. marca 
o 15.30 hod. FK Poprad - MFK Skalica, 2. kolo v piatok 10. apríla 
o 17.30 hod. ŠK Senec - FK Poprad.    (ppv)

  Z V R P   S  B

1.  Michalovce 22 16 3 3 46:11 51

2.  Zvolen 22 10 9 3 35:14 39

3.  Bardejov 22 10 9 3 36:17 39

4.  Prešov 22 11 5 6 39:22 38

5.  L. Mikuláš 22 11 4 7 31:18 37

6.  Poprad 22 8 4 10 31:37 28

7.  Rimavská Sobota 22 7 7 8 21:28 28

8.  Lokomotíva KE 22 6 6 10 30:36 24

9.  Dolný Kubín 22 7 2 13 21:40 23

10. Košice B 22 5 6 11 30:40 21

11. Moldava n. B. 22 4 7 11 18:37 19

12. Trebišov 22 4 4 14 13:51 16

Konečná tabuľka DOXXbet ligy Východ

  Z V R P   S  B

1.  Skalica 10 8 1 1 18:6 25

2.  Michalovce 10 6 3 1 15:6 21

3.  Prešov 10 5 1 4 15:14 16

4.  Žilina B 10 5 0 5 13:14 15

5.  Bardejov 10 3 5 2 9:5 14

6.  Sereď 10 4 2 4 14:11 14

7.  Zvolen 10 3 4 3 9:7 13

8.  Nitra 10 3 3 4 12:14 12

9.  Liptovský Mikuláš 10 3 2 5 13:13 11

10. Šaľa 10 2 4 4 12:15 10

11. Senec 10 1 4 5 7:16 7

12. Poprad 10 2 1 7 10:26 7

Tabuľka nadstavbovej časti DOXXbet ligy

Rušný víkend zažili v nadstav-
bovej časti 1. basketbalovej ligy 
žien hráčky BAM Poprad. V boji 
o  prvé priečky dokázali v  Koši-
ciach v sobotu 28. marca zvíťaziť 
nad CBK tesne 80:78, no v nede-
ľu 29. marca na tento cenný skalp 
nedokázali nadviazať doma proti 
druhému košickému celku TY-
DAM UPJŠ. Aj napriek tomu, že 
prvú štvrtinu vyhrali o 15 bodov 
a polčas 34:22, napokon v Aréne 
Poprad prehrali 69:73. Výrazne 
si tak skomplikovali svoju pozí-
ciu v tabuľke.

„Obrana bola deravá ako švaj-
čiarsky syr. Súper triafal trojky 
vtedy, keď to najviac potreboval 
a  my sme sa naopak začali trá-
piť v útoku. V prvom polčase sme 
lepšie behali, bránili a doskakovali 
lopty. Zápas sme mali dobre ro-
zohraný až do polčasu. Som roz-
čarovaný z  toho, že ani skúsené 
hráčky nedokázali tímu pomôcť. 

V  Košiciach sme dosiahli dôležité 
víťazstvo a  počítali sme s  tým, že 
ak zvládneme aj domáci zápas, tak 
by sme kráčali k  prvému miestu 
v  tabuľke. Neostáva nám nič iné, 
ako vyhrať nad Banskou Bystri-
cou a bude nás čakať ťažký zápas 
so Zvolenom. Prvé miesto je už len 
v  teoretickej rovine. Momentál-
ne bojujeme o  pozíciu číslo dva,“ 
hodnotil tréner BAM Poprad 
Igor Skočovski.  (mav)

BAM-kárky doma prehrali

• V  ARÉNE Poprad sa počas 
veľkonočného víkendu uskutoč-
ní medzinárodný basketbalový 
turnaj reprezentačných družstiev 
dievčat do 16 rokov. V  piatok 3. 
apríla sa o 16. hod. stretne Turec-
ko s  Rakúskom, o  17.30 hod. je 
na programe slávnostné otvore-
nie turnaja a o 18.30 si zmeria sily 
Slovensko s Poľskom. V sobotu 4. 
apríla sa o 13. hod. stretne Rakúsko 
so Slovenskom a o 16. hod. Poľsko 
s Tureckom. V nedeľu 5. apríla turnaj 
vyvrcholí o 10.30 hod. zápasom Poľ-
sko - Rakúsko a o 12.45 hod. vyzvú 
Slovenky rovesníčky z Turecka. Odo-
vzdávanie cien a ukončenie turnaja je 
na programe približne o 14.45 hod.• HOKEJOVÍ dorastenci klubu 
HK ŠKP Poprad vstúpili do bojov 
o tretie miesto Extraligy. Na domá-
com ľade najskôr v nedeľu 29. mar-
ca vydolovali nad Slovanom Bra-

tislava víťazstvo 2:1 po predĺžení, 
no v pondelok 30. marca podľahli 
svojmu súperovi 1:3. Séria hraná 
na tri víťazné stretnutia sa sťahuje 
do Bratislavy, v prípade nerozhod-
ného stavu 2:2 sa bude rozhodujú-
ci piaty duel hrať opäť v  Poprade, 
v nedeľu 5. apríla o 11.30 hod.• V  PIATOK 27. marca sa v  te-
locvični ZŠ Francisciho konalo 3. 
kolo Žiackej ligy v minibasketbale 
najmladších žiačok a  žiakov. Prvé 
miesto si v tabuľke vybojovali deti 
zo ZŠ Komenského bez straty bodu 
a  kraľujú suverénne aj priebežné-
mu poradiu ročníka 2014/2015.• OD 9. do 11. apríla sa na 
popradskom zimnom štadióne 
uskutoční finálový turnaj MSR 
starších žiakov v hokeji. Poprad-
čania sa stretnú vo štvrtok 9. apríla 
o 11. hod. s Košicami, v piatok 10. 
apríla o  14.30 hod. s  Trenčínom 
a v sobotu 11. apríla o 14.30 hod. 
so Slovanom Bratislava.     (ppv)

krátko zo športu

V utorok a stredu minulého 
týždňa sa v telocvični ZŠ Dosto-
jevského konalo okresné kolo v 
gymnastickom štvorboji žiakov 
a žiačok ZŠ v troch vekových 
kategóriách. Vo všetkých troch 
kategóriách dievčat a v dvoch 
kategóriách chlapcov si postup 
do krajského kola 17. apríla vy-
bojovali družstvá domácej školy 
a u najmladších chlapcov im 
víťazstvo po tuhom boji prebrali 
chlapci zo ZŠ Spišská Sobota.

V telocvični Súkromnej SOŠ 
na ul. SNP vo Veľkej sa minu-
lý týždeň konalo okresné kolo 
vo volejbale študentov stred-
ných škôl. Zvíťazili chlapci 
SPŠ Poprad pred OA Poprad 
a Gymn. D. Tatarku Poprad.

V  sobotu 28. marca sa dvaja zve-
renci Judo Klub-u Poprad zúčastnili 
turnaja Majstrovstiev kraja v  Mi-
chalovciach. Nikola Štefániková 
sa v  kategórii staršie žiačky do 57 
kg umiestnila na 1. mieste a Tibor 
Šimko v  kategórii mladší žiaci do 
38 kg skončil na druhom mieste. 
FOTO - Archív Silvia Sedláčková

Futbal
V. liga Podtatranská - 15. kolo - 
29. 3.
Poprad B (3. miesto - 28b.) - Smi-
žany 0:2, Hrabušice - Sp. Bystré (7. 
miesto - 23b.) 4:0, Toporec - Kra-
vany (6. miesto - 24b.) 1:4.
6. ČEZ liga - 15. kolo - 29. 3.
Batizovce - Poprad - Stráže (3. 
miesto - 24b.) 3:0.
II. liga St. dorast Východ - 19. 
kolo - 28. 3.
Sp. Belá - Poprad (3. miesto - 40b.) 
2:4.
II. liga Ml. dorast Východ - 19. 
kolo - 28. 3.
Sp. Belá - Poprad (1. miesto - 45b.) 
2:3.
Dôvera I. liga U15 - 17. kolo - 29. 3.
Trebišov - Poprad (6. miesto - 
19b.) 2:0.
Dôvera I. liga U14 - 17. kolo - 29. 3.
Trebišov - Poprad (2. miesto - 
40b.) 1:6.
Dôvera I. liga U13 - 17. kolo - 28. 3.
Poprad (6. miesto - 25b.) - Trebi-
šov 10:2.
Dôvera I. liga U12 - 17. kolo - 28. 3.
Poprad (10. miesto - 0b.) - Lipany 
4:11.   (ppp)
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Sála popradského Domu 
kultúry sa v  stredu minulý 
týždeň rozozvučala rockovou 
hudbou. Vystupovala popu-
lárna česká kapela Katapult, 
ktorá tohto roku oslavuje 40 
rokov pôsobenia na hudob-
nej scéne. Zakladateľom a 
vedúcou osobnosťou skupiny 
je spevák a gitarista Oldřich 
Říha. Katapult počas svojej 
dlhej histórie odohral viac 
ako 700 koncertov. V Poprade 
zahrali známe hity ako Hlu-
pák váhá, Půlnoční dráha, 
Vojín XY a  mnoho ďalších.
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DIVADELNÉ
FAŠIANGY 2015

Divadelná sála
v Poprade - Spišskej Sobote
CELOSLOVENSKÁ PREMIÉRA!
11. a 12. apríla o 18. hod.
- Commedia Poprad  
Zápisky dôstojníka
Červenej armády     Vstupné 6 €
Informácie a predpredaj vstupe-
niek: Vlado Benko - tel. 0903 825 
050, predajňa Tescoma Poprad
- tel. 0904 658 812              PP-7
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O vstupenky na známy muzikál ôsmy svetadiel

ZDRAVOtNíCKe POMôCKy

výdaj na lekárske poukazy, - inkontinencia,
rehabilitačné a ortopedické pomôcky (pre deti aj dospelých)
ortopedická obuv, - kompresívna liečba, - BIO produkty,

výbava pre bábätká a matky, - lekárske potreby

ADRESA:
Ul. Francisciho 20 (oproti bývalému úradu práce)

www.e-zdravotnickepotreby.sk PP-9

ROZVOZ tOVARu NA leKáRSKe POuKAZy

ZDARMA
V RáMCI MeStA POPRAD A OKOlIA
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Redakciu novín  POPRAD  nájdete na sídlisku Západ,
Podtatranská ul. 7,

www.noviny-poprad.sk

V športovej hale Aréna v  Poprade môžu 
záujemcovia vidieť 26. apríla 2015 o 18. hod. 
muzikál ôsmy svetadiel, ktorého dej sa odo-
hráva v súčasnosti. Mladé dievča sa zriekne 
doterajšieho rodičmi podporovaného vzťahu 
s mužom z  lepších kruhov.  Prežíva  s novým 
milencom čistú a úprimnú túžbu bez ohľadu 
na spoločenské predsudky, zdravie či dôsledky. 
Ich ľúbostná idyla síce dosiahne naplnenie, no 
ich šťastie môže byť pominuteľné. Hudba naj-
legendárnejšej československej kapely všetkých 
čias - skupiny Elán, umocňuje pútavé texty Bo-
risa Filana  a  Petra Pavlaca  pod režisérskou 
taktovkou  Jána Ďurovčíka.  Príbeh je voľne 
inšpirovaný románom francúzskeho dramati-
ka Alexandra Dumasa ml.. Krása vznešeného 
nešťastia, o akom nám rozpráva spisovateľ z 19. 

storočia, povyšuje príbeh o dáme s kaméliami 
na nadčasový príbeh lásky. 

Redakcia novín Poprad v  spolupráci s  or-
ganizátormi pripravila pre čitateľov súťaž 
o vstupenky na tento muzikál. Podmienkou je 
vystrihnúť kupón a zaslať ho do redakcie (Pod-
tatranská 149/7, Poprad) do 10. apríla 2015. 
Mená dvoch vyžrebovaných čitateľov, ktorí zís-
kajú po dve vstupenky budú uverejnené v novi-
nách Poprad 15. apríla 2015. Vstupenky na mu-
zikál sa dajú zakúpiť aj v Mestskej informačnej 
kancelárii alebo priamo v Aréne.   (ppš)
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