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Popradská  rodáčka chce podporiť domáce tenisové talenty
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Zo všetkého najdôležitejší
je zdravý životný štýl

Milosrdná polievka pomôže núdznym

Minulý týždeň v stredu zavítala 
do nášho mesta vzácna návšteva. 
Známa rodáčka a slovenská teni-
sová ikona - Daniela Hantuchová 
si našla čas na stretnutie s  vede-
ním mesta, ako aj s popradskými 
deťmi.

V  Poprade sa opäť stupňuje te-
nisový ošiaľ. Od 13. do 18. júna 
budú Mestského tenisové kurty 
v Poprade patriť tenistom z celého 
sveta na druhom ročníku Poprad – 
Tatry ATP Challenger Tour 2016. 
V  prípade premiérového ročníka 
sa charitatívnym spôsobom an-
gažovala na turnaji popradská ro-
dáčka a  slovenská tenisová ikona 
- Daniela Hantuchová. Aj tento 
rok chce byť nápomocná a preto sa 
prišla osobne presvedčiť, či plody 
jej snahy z  minulého roka padli 
na úrodnú pôdu a  s  primátorom 
mesta Poprad diskutovala o  mož-

nostiach podpory mladých 
tenisových talentov. „Chcem 
pomáhať rozvíjať tenis 
v  meste, z  ktorého pochá-
dzam. Rozoberali sme rôzne 
projekty, ktoré by sme radi 
v  Poprade rozbehli,“ pove-
dala D. Hantuchová. „S Da-
nielou sme hovorili o rôznych 
možnostiach a  mňa teší jej 
vôľa pomôcť deťom a  mla-
dým talentom. Črtá sa tu 
spolupráca na ďalšie obdo-
bie,“ dodal primátor mesta 
Poprad Jozef Švagerko.

Pri svojej krátkej zastávke 
v  Poprade navštívila Daniela 
Hantuchová, v  sprievode or-
ganizátora blížiaceho sa tur-
naja Branislava Stankoviča, detské 
oddelenie Nemocnice Poprad, kto-
ré už v  minulosti prostredníctvom 
rôznych charitatívnych projektov 

podporila. Neobišla ani súkromnú 
slovensko-anglickú základnú školu 
Life Academy, kde vďaka finanč-
nej pomoci OZ Juvamen, ktorú 

zastrešujú slovenskí tenisti spo-
lu s  Danielou sa pomohlo deťom 
v  špeciálnych triedach zlepšiť pros-
tredie, v ktorom sa učia.  (mav)

V  popradskej farnosti 
veriaci celý  minulý týž-
deň prežívali Týždeň mi-
losrdenstva. Mali česť mať 
medzi sebou aj relikviu sv. 
Faustíny. Jedným z  podu-

jatí bolo v sobotu  podáva-
nie „milosrdnej polievky“ 
pred konkatedrálou. 

Ľudia si mohli za sta-
novený menší obnos, me-
nej než za cenu celého 

menu, kúpiť tanier poliev-
ky a  podporiť tak Inštitút 
Krista Veľkňaza Mariána 
Kuffu v Žakovciach. Počas 
Milosrdnej polievky pre-
biehala aj burza oblečenia 
za symbolickú cenu. Bez-
domovci mali jedlo aj ob-
lečenie na burze zdarma. 
Predpoludnie spríjemnila 
domáca skupina Smiley 
2-hodinovým koncertom 
pred kostolom. 

Hlavným obsluhujúcim 
s peknou zásterou bol gene-
rálny vikár spišskej diecézy 
Anton Tyrol: „Rozdávanie 
polievky patrí k téme Božieho 
milosrdenstva. Je to pre nás 
skúsenosť  tímového rozmeru 
kresťanstva.“ 

(Pokračovanie na str. 5)

Cukrovka (diabetes mel-
litus) bola tohtoročnou té-
mou 7. apríla, ktorý je Sve-
tovým dňom zdravia. Táto 
choroba sa v súčasnom 
svete pokladá takpovediac 
za epidémiu. Môže za to v 
podstatnej miere nezdra-
vý životný štýl, nedostatok 
pohybu a s tým súvisiaci 
nárast obezity. 

Diabetológ MUDr. Viktor 
Hundža (na foto) z Nemocni-
ce Poprad objasnil: „Cukrovka 
je ochorenie, ktoré je charakte-
rizované zvýšeným cukrom v 
krvi, ktorý sa zvyšuje pri nedo-
statočnej tvorbe inzulínu alebo 
pri nedostatočnom fungovaní 
inzulínu v tele. Podľa toho sa 

rozdeľuje na prvý a druhý typ. 
U prvého je práve nedosta-
točná až skoro nulová tvorba 
inzulínu, čiže títo diabetici sú 
závislí od nutnosti užívania 
inzulínu každý deň.“

(Pokračovanie na str. 5)
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Vianočná výzdoba bude svietiť nabudúce dlhšie

V piatok
Deň narcisov

Spojená škola Dominika Tatarku v Poprade predĺžila 
zmluvu na prevádzku kotolne

Veolia Energia Poprad, 
a. s., spravuje okrem ko-
tolní mesta Poprad aj 
školské kotolne a  výmen-
níkové stanice. Nájomné 
zmluvy s  11 popradskými 
školami boli podpísané 
ešte v  roku 2002 na dobu 
15 rokov, do 31. 12. 2016. 
Vzhľadom na pôsobenie 
skupiny Veolia Energia 
v  meste Poprad sme na-
vrhli predĺženie nájomnej 
zmluvy aj Spojenej škole 
Dominika Tatarku.

Koncom marca 2016 sa 
zástupcovia spoločnosti Veo-
lia Energia Poprad, a. s., a 
vedenie Spojenej školy Do-
minika Tatarku dohodli na 
predĺžení nájomnej zmluvy 
na prevádzku kotolne na 
Ulici mládeže 7 v Poprade 
o ďalších 20 rokov, teda do 
konca roka 2036. 

„Som veľmi rád, že sme 
s  pánom riaditeľom po dl-
hých rokovaniach dospeli 

k  tejto dohode, ktorá je zá-
roveň ocenením našej práce 
a snahy neprestajne sa zlep-
šovať a ponúknuť partnerom 
niečo viac ako len dodávku 
tepla,“ hovo-
rí predseda 
predstaven-
stva Veolia 
Energia Po-
prad, a. s., 
Ing. Ľuboš 
Kertész. 

„Spoluprá-
ca s  Veoliou, 
p r e d t ý m 
D a l k i o u , 
bola vždy 
k o r e k t n á 
a  na profesionálnej úrovni. 
Som rád, že sa môžeme ve-
novať vzdelávaniu, výchove 
žiakov a  našim vlastným 
aktivitám a  starostlivosť 
o  kotolňu prenecháme pro-
fesionálom. Zároveň uvažu-
jeme o novom druhu spolu-
práce formou EPC projektu 

(projekt energetickej efek-
tívnosti). Ak sa bude dať 
realizovať aj na našej škole, 
budem rád, lebo prinesie 
úsporu finančných nákla-

dov,“ hovorí riaditeľ Spoje-
nej školy Dominika Tatar-
ku Mgr. Dušan Nebus.

Spojená škola Dominika 
Tatarku je najväčšou ško-
lou v  Poprade s  viac ako 
35-ročnou históriou. Je 
priekopníkom bilingvál-
neho vzdelávania na Slo-

vensku a  o  jej úspechoch 
svedčí aj množstvo ocene-
ní, ktoré škola počas svojho 
pôsobenia získala. Okrem 
úspechov vo výučbe jazy-

kov v  roku 
2008 úspeš-
ne realizova-
la projekt in-
tegrácie pre 
z d r a v o t n e 
z n e v ý h o d -
nené deti.

„ D o h o d l i 
sme sa, že po 
skončení vy-
kurovacej se-
zóny vykoná-
me v  objekte 

školy energetický audit, aby 
sme zistili, či je vhodným 
objektom na spoluprácu 
formou EPC projektu, teda 
vykonaním úsporných opat-
rení financovaných z  uspo-
renej energie. Pri tejto forme 
spolupráce nemusí znášať 
prvotné investičné náklady 

škola, ale financuje ich do-
dávateľ služby - Veolia Ener-
gia. Túto formu spolupráce 
s takzvaným zaručeným vý-
sledkom, alebo inak poveda-
né s garantovanou úsporou, 
budeme postupne ponúkať 
aj ďalším školám v meste. 
V Košickom samosprávnom 
kraji už takúto službu ponú-
kame 68 stredným školám a 
gymnáziám, ktorých zria-
ďovateľom je tento kraj,“ 
dodal Ing. Ľuboš Kertész.

Veolia Energia Poprad, a. 
s., je spoločným podnikom 
skupiny Veolia Energia 
a  mesta Poprad. V  meste 
pôsobí ako prevádzkovateľ 
kotolní a dodávateľ tepla už 
takmer 20 rokov. Podpisom 
zmluvy s  najväčšou ško-
lou v  meste dokazujeme, 
že vieme byť dlhodobým 
a  spoľahlivým partnerom, 
ktorý svojim zákazníkom 
ponúka kvalitné a inovatív-
ne služby.  PP-43

• EŠTE do konca tohto týždňa si záu-
jemcovia môžu pozrieť v Podtatranskej 
knižnici výstavu popradského výtvar-
níka Františka Žoldáka s názvom Kve-
ty a zátišia.

• VEĽKOKAPACITNÉ kontajnery 
na jarné upratovanie budú v  termíne 
od 15. do 22. apríla umiestnené na sídl. 
Západ na Ul. 29. augusta, pred byto-
vým domom Šípka, za cestnými stav-
bami a pri garážach pri hoteli Olympia. 
V  Matejovciach budú na Puškinovej 
ul., Bezručovej ul., v Továrenskej štvrti, 
na Allendeho ul. pri garážach, na Ma-
tejovskom námestí a na Lidickej ul. • DNES 13. apríla o 19. hod. sa v Po-
prade v art café Groteska uskutoční 
cestovateľské stretnutie, na ktorom sa o 
svoje zážitky z Guatemaly a Hondura-
su podelí Robo Kočan.• STRETNUTIE s  Dagmar Trom-
mlerovou - členkou Cechu   sprievod-
cov Tatry - Spiš sa uskutoční zajtra 14. 
apríla o 16. hod. v Podtatranskej kniž-
nici v  Poprade. Témou budú Pohľady 
na Starý Smokovec.• PODTATRANSKÁ fotografia - 
výstava amatérskych fotografov  sa 
uskutoční v Podtatranskom osvetovom 
stredisku v  Spišskej Sobote od utorka 
19. apríla. Potrvá do 6. mája. • VO štvrtok 14. apríla bude vo foto-
centre Darian vo Veľkej prezentovať svo-
je fotografie a hovoriť o práci fotorepor-
téra Popradčan Oliver Ondráš.    (ppš)

Popradská samospráva na aprí-
lovom stretnutí s novinármi infor-
movala, že v budúcnosti bude via-
nočná výzdoba rozčlenená na dve 
časti podľa dĺžky jej svietenia. 

Viceprimátor Pavol Gašper po-
vedal: „Jedna časť výzdoby priamo 
súvisiaca s duchovným poslaním Via-
noc ako anjel či betlehem bude svietiť 
do Hromníc, teda začiatku februá-
ra, druhá tzv. zimná výzdoba až do 

konca marca. Prispeje to k sviatočnej 
nálade, ktorá vytvára príjemnú at-
mosféru pre domácich aj návštevní-
kov Popradu.“ Jeden deň svietenia 
vianočnej výzdoby stojí o 2,60 eura 
viac oproti nákladom na bežnú 
prevádzku osvetlenia. Zároveň via-
nočné osvetlenie nahrádza verejné 
osvetlenie na námestí, ktoré je počas 
svietenia výzdoby stlmené na jednu 
tretinu bežnej intenzity, keďže výzdo-

ba poskytuje dostatok svetla na vy-
krytie tohto poklesu.

Po minulé roky svietila vianočná 
výzdoba iba do Troch kráľov, primá-
tor Jozef Švagerko však podotkol: „Je 
smutné mať vianočnú výzdobu len tak 
krátko, pričom jej montáž a demon-
táž nás stojí viac než samotná pre-
vádzka.“ Preto je zástancom názoru, 
aby svietila dlhšie podľa spomínané-
ho rozdelenia na dve časti.  (mar)

Od piatka 15. do nedele 17. apríla 
sa v popradskej Aréne uskutoční  17. 
ročník výstavy Tatra Expo 2016. 

Toto podujatie s medzinárodnou 
účasťou sa tematicky člení na Postav 
dom (stavebníctvo, stavebné ma-
teriály, technické zaria-
denia budov), Domov a 
vkus (nábytok, doplnky, 
interiérové prvky), Do-
mov a žena (textil, odevy, 
obuv, kozmetika, doplnky), Dvor a 
záhrada (sadba, okrasné rastliny, 
záhradná architektúra) a Auto-
-paráda (podtatranský autosalón). 
Súčasťou Tatra Expa sú aj sprie-
vodné podujatia. Jedným z nich 
bude v piatok 15. apríla Slovensko-
-poľský hospodársky seminár na 
tému Poľsko - partner pre obchod, 
investície a inovácie v stavebníctve 

a v rovnaký deň i kooperačné pod-
ujatie Tatra Expo - stavebníctvo & 
bývanie 2016. Celkovo sa na tohto-
ročnej výstave Tatra Expo 2016 zú-
častní 76 vystavovateľov - 65 zo SR 
a ďalší z Česka, Maďarska a Poľska. 

Najviac firiem bude vy-
stavovať v kategórii Do-
mov a žena.

Výstava Tatra Expo 
2016 bude prebiehať prvé 

dva dni od 10. do 18. hod. a v nede-
ľu od 10. do 14. hod. Organizuje ju 
Spiš - View - Trading Spišská Nová 
ves pod záštitou mesta Poprad, Slo-
venskej obchodnej a priemyselnej 
komory Bratislava a Slovenskej živ-
nostenskej komory.

(Na 12. str. uverejňujeme voľ-
nú vstupenku pre 1 osobu na Tatra 
Expo 2016).   (ppm)

Výstava Tatra Expo v Aréne

V piatok 15. aprí-
la je Deň narcisov, 
ktorý je dňom boja 
proti rakovine. 
Tento deň sa ne-

sie v žltej farbe umelých a živých 
narcisov na podporu všetkých, ktorí 
čelia zákernej rakovine. Zakúpením 
tohto kvietku dobrovoľnou čiast-
kou každý vyjadrí spolupatričnosť a 
podporu onkologickým pacientom. 
Finančná zbierka sa vracia verej-
nosti späť vo forme financovania 
programov a projektov na podporu 
onkologických pacientov i širokej 
verejnosti. Aj v  Poprade budú od 
rána v  uliciach, ako aj v  rôznych 
firmách či organizáciách dobrovoľ-
níci rozdávať narcisy.  (ppš)
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Krátke správyPolicajti striehli
na cestách

Celoslovenský úspech nadanej nemčinárky

Fialové lúky

• DNES 13. apríla od 7.15 do 11.40 
hod.  realizujú ŽSR  výlukové práce, 
následkom čoho je vylúčená osobná 
doprava medzi stanicami Poprad-
-Tatry - Studený Potok. Vlaky sú na-
hradené autobusovou dopravou.

• ĎALŠIA Babská jazda bude v poprad-
skom kine Cinemax v  utorok 19. 
apríla o  18. hod. Premietať sa bude 
romantická komédia Noc v New Yor-
ku, ktorá je režisérskou  premiérou 
známeho herca Chrisa Evansa.

• PRERUŠENÁ distribúcia elektri-
ny z dôvodu plánovaných prác na za-
riadení nízkeho napätia bude zajtra 
14. apríla od 7.20 do 14.30 hod. na 
Okružnej ul. 775/56 a 58, v  ponde-
lok 18. apríla a v stredu 20. apríla od 
7.30 do 15.30 hod. v Spišskej Sobote 
na Nemocničnej ul. č. d. 892, 1399, 
9744 a v utorok 19. apríla od 7.30 do 
16.hod. na Kežmarskej ul. 26, 30, 990 
a 991.

• TA-tri: Učiteľ a jeho žiaci je názov 
výstavy tvorby troch generácií, kto-
rá bude otvorená v piatok 15. apríla 
o 17. hod. v Tatranskej galérii v Popra-
de. Vystavovať budú Juraj Meliš, Ras-
tislav Biarinec, Ľubomír Purdeš.

• KRAJSKÁ scénická žatva - súťaž-
ná prehliadka divadelných súborov 
Prešovského kraja sa uskutočni od 
14. do 16. apríla v Divadle v Levoči.

• ŽELEZNICE SR začali minu-
lý týždeň s opravami nástupíšť a 
komplexnou rekonštrukciou koľají 
v obvode železničnej stanice Vydr-
ník. Vyžiadal si to zhoršujúci sa stav 
železničného zvršku koľají. Rekon-
štrukčné práce sú plánované do 11. 
mája.

• V UTOROK 19. apríla o 18. hod. 
v  Mestskom kultúrnom stredis-
ku  v  Kežmarku vystúpi česká spe-
váčka Lenka Filipová so svojimi 
hosťami.  Spoločne ponúknu úpravy 
klasických skladieb a najznámejšie 
speváčkine hity.  

• HITY ako  Diskopříběh, Non-
stop  či  Děti ráje zaznejú  v sobotu 
16. apríla v Grand Hotel Kempinski 
High Tatras na Štrbskom Plese. Do 
leta ešte hotel pripraví pre návštev-
níkov dva špeciálne hudobné zážitky. 
V máji svoje najväčšie hity predstaví 
Marie Rottrová a v  júni oslávia naj-
menší Deň detí už tradične vystúpe-
ním dua Spievankovo. 

• MESTO Kežmarok vyhlasilo ce-
loslovenskú literárnu súťaž s názvom 
Literárny Kežmarok 2016 pre žiakov 
základných škôl a študentov stred-
ných škôl v SR a slovenských žiakov 
a študentov základných a stredných 
škôl v zahraničí. Uzávierka súťaže je 
15. apríla 2016.   (ppš)

Zamestnanosť v Prešovskom kraji vzrástla
V  roku 2015 bolo v  Prešovskom kraji v  podnikoch 

s 20 a viac zamestnancami a v neziskových organizá-
ciách zamestnaných v priemere 117 tisíc osôb. V porov-
naní s  minulým rokom zamestnanosť v  kraji vzrástla 
o 3,2 %. K poklesu počtu zamestnancov došlo v štyroch 
z trinástich okresov kraja, a to v Poprade, v Starej Ľu-
bovni, Svidníku a vo Vranove nad Topľou. V súkrom-
nom sektore pracovalo 72  tisíc zamestnancov, oproti 
roku 2014 ich počet vzrástol o  4,3  %. Vo  verejnom 
sektore bolo zamestnaných 45  tisíc zamestnancov. 
V porovnaní s vlaňajškom vzrástol ich počet o 1,4 %, 
z toho počet zamestnancov v štátnom vlastníctve kle-
sol o  8,4  % a  vo vlastníctve územnej správy vzrástol 
o 6,5 %. Z celkového počtu zamestnancov 5 % tvorili za-
mestnanci so zdravotným postihnutím I. a II. stupňa.

Z  hľadiska odvetví, najviac zamestnancov v  kra-
ji pracovalo v  podnikoch so zameraním na priemysel 
(35  830), v  oblasti vzdelávania (22  885) a  v  zdravot-

níctve a sociálnej pomoci (12 707). Celkovo sa v rámci 
kraja zvýšil počet pracovných miest vo väčšine odvetví. 
Najvyšší rast počtu zamestnancov bol v  odvetví infor-
mácie a  komunikácie (o  57,3  %). Úbytok zaznamenali 
len stavebníctvo, verejná správa a sociálne zabezpečenie, 
ubytovacie a stravovacie služby.

V roku 2015 odpracoval jeden zamestnanec v Prešov-
skom kraji v  priemere 1  611  hodín. Zamestnanec súk-
romného sektora odpracoval 1 675 hodín, čo bolo o 166 
hodín viac ako zamestnanec vo verejnom sektore. Najviac 
hodín v prepočte na jedného zamestnanca pripadlo na za-
mestnancov v činnostiach v oblasti nehnuteľností (1 933) 
a vo finančných a poisťovacích činnostiach (1 815). Nao-
pak, najmenej hodín v prepočte na jedného zamestnanca 
pripadlo na zamestnancov v oblasti umenia, zábavy a re-
kreácie (1 403) a vo vzdelávaní (1 446).

Zuzana Šoltisová,
Štatistický úrad SR - Pracovisko ŠÚ SR v Prešove

Na lúkach a na lesných čistinách 
v  Tatranskom národnom parku je 
v  tomto čase rozkvitnutý šafran 
spišský. S pravým šafranom sia-
tym je tento druh síce botanicky 
príbuzný, nemá však praktické vy-
užitie a pri konzumácii spôsobuje 
bolesti hlavy, závraty, zvracanie 
i hnačky. Od pravého šafranu sa 
líši aj obdobím kvitnutia, kým ten 
pravý kvitne a zbiera sa na jeseň, 
šafran spišský je v plnom kvete 
na jar. Objavuje sa spolu s prvými 
jarnými kvetmi a aj keď jeho vzác-
nosť sa so šafranom pravým nedá 
zrovnávať, poteší svojimi fialovými 
kvetmi v prebúdzajúcej sa jarnej 
prírode. Pravý šafran sa považuje 
za kráľovské korenie a je tiež syno-
nymom luxusu. Pochádza z Orien-
tu a  získava sa ručným zbieraním 
blizien šafranu siateho. Ten sa pes-
tuje hlavne v Iráne a v oblasti Stre-
dozemného mora.  (ppš)

Na prelome soboty a  nedele 
urobili policajti osobitnú kon-
trola na teritóriu Okresného 
riaditeľstva Policajného zboru 
Poprad.

Zameriavala sa na kontrolu do-
držiavania zákazu požívania alko-
holických nápojov alebo iných ná-
vykových látok vodičmi vozidiel. 
Cieľom  bolo zabránenie vzniku 
dopravných nehôd. Do dopravnej 
akcie bolo zaradených 18 poli-
cajtov. Zistených bolo celkovo 14 
priestupkov. Zistené požitie alko-
holických nápojov bolo u  jedného 
nemotorového účastníka cestnej 
premávky.   (krp)

Aj túto zimnú 
sezónu bol top 
atrakciou Tatran-
ský ľadový dóm na 
Hrebienku. Vďaka 
nemu sa Vysoké 
Tatry zviditeľnili 
na Slovensku, ale 
aj v  Česku, Poľ-
sku, Maďarsku, 
Veľkej Británii i  na Pobaltí. Zaují-
mavý ľadový zážitok malo počas 
137 dní viac ako 218 000 návštev-

níkov. Na stavbu 
ľadového chrámu, 
ktorého autorom 
je slovenský so-
chár Adam Bakoš, 
bolo použitých 
70 ton ľadu. Od 
októbra do aprí-
la sa v  ľadovom 
dóme uskutoč-

nilo päť svadieb, jedny oficiálne 
zásnuby, niekoľko neoficiálnych 
a tri svadobné fotenia.  (ppš)

Tatranský ľadový dóm opäť top atrakciou

To, že pod Tatrami vyrastajú ši-
kovní žiaci a  študenti, potvrdila 
nedávno Beáta Schützová z  osem-
ročného gymnázia Spojenej školy 
na Ulici Dominika Tatarku v Popra-
de. Zvíťazila v celoštátnom kole 26. 
ročníka olympiády v  nemeckom 
jazyku. Beátka, ktorá je žiačkou ter-
cie B, zvíťazila v  kategórii 1B. Sláv-
nostné vyhlásenie výsledkov a odo-
vzdávanie cien za účasti zástupcov 
veľvyslanectiev Nemecka, Rakúska, 
Švajčiarska a  zahraničných inštitú-
tov sa odohralo v minulých dňoch 
v  Zrkadlovej sieni Primaciálneho 
paláca v Bratislave.   (zsu)

Sedemnásťročná Popradčanka Viktó-
ria Skokanová, v súčasnosti študentka 
druhého ročníka na Konzervatóriu v 
Žiline, dosiahla veľký úspech. V mi-
nulých dňoch na 14. ročníku medzi-
národnej interpretačnej súťaže v hre 
na dychové nástroje Pro Bohemia 
Ostrava 2016 v kategórii priečna flau-
ta 15-18 ročných obsadila 2. miesto. 
Predviedla povinnú skladbu od čes-

kého autora - koncert g dur Carla Stamitza a skladbu Concertino od C. Cha-
minade. Nejde o prvý úspech V. Skokanovej, ktorá ešte ako žiačka v ZUŠ 
na Letnej ul. získala v roku 2013/14 v súťaži Čarovná flauta 1. miesto a titul 
laureáta, a roky predtým 2. a 3. miesto.              FOTO - archív V.S.
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Bobor robí rybárom vrásky na čelePozor na vypaľovanie trávy
Medzi zákonom chránené 

druhy živočíchov na Slo-
vensku patrí bobor, ktoré-
mu sa v poslednom období 
darí aj pod Tatrami. V mi-
nulosti takmer vyhynul, 
ale vrátil sa v hojnom poč-
te. Dnes robí na viacerých 
potokoch v  okolí Popradu 
vrásky na čele predovšet-
kým rybárom.

Bobor si rozložil svoje vod-
né kráľovstvo na Velickom, 
Hozeleckom, či Batizovskom 
potoku, ale aj v okolí Mlyni-
ce, či Spišskej Teplice. Hrádze 
stavia takmer všade. Naprí-
klad len na sútoku potoka 
Kadluby a  Velického potoka 
pri popradskom letisku po-
stavil na úseku približne sto 
metrov tri mohutné stavby. 
„Bobor sa na území Sloven-
ska v posledných desaťročiach 
nevyskytoval. Bol zrejme vy-

hubený, keďže 
sa lovil kvôli 
kožušine. Vrátil 
sa v posledných 
desiatich ro-
koch pravdepo-
dobne z  Poľska 
a  z  oblasti poľ-
sko-bieloruské-
ho pohraničia. 
Je zakázané 
bobra loviť, vyrušovať a  ničiť 
jeho biotopy,“ upozorňoval 
Antonín Haratyk z  odbo-
ru starostlivosti o  životné 
prostredie Okresného úra-
du v Poprade. Podľa neho je 
bobor najväčší krajinotvorca 
a  dokáže ovplyvňovať vodný 
režim v  krajine. Robí však 
vrásky na čele vodohospodá-
rom a tiež rybárom. „Dochá-
dza k  vybrežovaniu potokov 
a  riek. Problémom môže byť 
to, že narušuje migračné tra-

sy rýb,“ vysvetľoval A. 
Haratyk.

Problém s  migrá-
ciou rýb potvrdil 
aj Štefan Kolcún 
z miestnej organizácie 
Slovenského rybár-
skeho zväzu v Popra-
de: „Na jednej strane 
sú to vrásky na čele, 
na druhej strane nám 

vytvára prirodzené prostre-
die, v  ktorom sa môže ryba 
pokojne pohybovať. Migrač-
ná prekážka je však veľkým 
problémom. V  súčasnej dobe 
migruje na výter lipeň a pred 
hrádzou v  podstate skončil.“ 
Podľa rybára sú premnože-
né nielen bobry, ale aj vydry, 
či volavky a čajky. „Veľa ži-
vočíchov je chránených, ale 
podľa mňa chýba rozumná 
regulácia, ktorá by určovala 
regulované znižovanie počtu 
hlavne nepôvodných druhov. 
Legislatíva hovorí, že správca 
toku má vytvárať rybovody aj 
tam, kde je vytvorená priro-
dzená prekážka tak, aby mig-
račná bariéra bola odstráne-
ná. Je to na citlivej spolupráci 
medzi životným prostredím, 
správcom toku a  užívateľmi 
rybárskych revírov,“ doplnil 
Š. Kolcún.  (mav)

Krízový štáb mesta Vysoké Tatry (KŠM-
VT) vyhlásil minulý piatok mimoriadnu 
situáciu. Dôvodom je neúnosná situácia ne-
bývalého výskytu medveďa hnedého priamo 
v osadách mesta, ktorá trvá od konca zimy 
a v jarných mesiacoch sa stále stupňuje. 

Medvede navštevujú kontajnery s  ko-
munálnym a  separovaným odpadom v  blíz-
kosti obydlí a prevádzok, ale pridružili sa aj 
nové prejavy správania medveďov, a to  nie-
koľko prípadov, keď sa jedince so synantrop-
ným správaním pokúšali vniknúť do obydlí, 
prípadne iných budov. V týchto prípadoch už 
došlo aj k priamym stretom ľudí s medveďom 
hnedým, kde medveď neprejavil žiadnu pla-
chosť, naopak svojím postojom a  pomalým 
približovaním sa k  človeku vyvolával dojem 
agresivity. Tieto prejavy správania, ako aj cel-
kové množstvo stretov, vysoko prevyšujú po-
čet prípadov z minulých rokov. „Medvede pri-
chádzajú k ľudským obydliam denne, ale zatiaľ 
čo v minulosti sa ich návštevy diali v ranných 
alebo večerných hodinách, teraz nie je nič 
výnimočné stretnúť ich aj krátko popoludní. 
Napríklad 30. marca o 14. hodine sa medveď 
dobýjal do Hotela Bystrina a takmer sa mu to 
aj podarilo, no nedal sa odradiť a o hodinku 
tam bol zasa. Hlásený prípad máme z Dolné-
ho Smokovca, keď občianka niekoľko minút 

nemohla vystúpiť z  auta, pretože jej maco 
zatarasil cestu. Alarmujúce je, že už sme za-
znamenali aj prvé ataky. Medveď zaútočil na 
psa občana z  Vyšných Hágov len päť metrov 
od vchodu do bytového domu a  snažil sa ho 
odtiahnuť do lesa,“ konkretizoval Miroslav 
Kolodzej, náčelník MsP VT.

Preto primátor mesta zvolal KŠMVT, aby sa 
vyhodnotili okolnosti a  prijali sa nevyhnut-
né opatrenia. „V  snahe predísť tejto kritickej 
a nebezpečnej  situácii a eliminovať ohrozenie 
zdravia a životov obyvateľov, je nutné okamži-
te vykonať také opatrenia, ktoré vytlačia med-
vede z  intravilánov jednotlivých osád mesta 
Vysoké Tatry. Uvedomujeme si, že sme stredis-
kom cestovného ruchu. Nechceme vyvolávať 
paniku, ale musíme dbať aj na bezpečnosť nie-
len obyvateľov, ale aj návštevníkov Vysokých 
Tatier, preto sme sa rozhodli túto situáciu riešiť 
ihneď, v čase mimosezóny. V máji zvyknú pri-
chádzať prvé školské výlety a dovtedy by sme 
chceli mať situáciu už pod kontrolou,“ konšta-
toval primátor V. Tatier Ján Mokoš.

K nevyhnutnosti akútne riešiť problém sy-
nantropných jedincov medveďa hnedého sa 
prikláňa aj Správa TANAPu.  

Pre obyvateľov V. Tatier a návštevníkov pla-
tia opatrenia, ktoré budú trvať až do odvola-
nia mimoriadnej situácie.   (ija)

V Tatrách mimoriadna situácia
pre zvýšený výskyt medveďov

Slovenská advokátska komora pri príležitosti 
Dňa advokácie 2016, 

organizuje v Poprade po prvýkrát 
bezplatné právne poradenstvo. 

V  stredu 20. apríla 2016 Vás pozývame, v  spolupráci 
s  primátorom Jozefom Švagerkom, do priestorov Mest-
ského úradu na Nábreží Jána Pavla II, 2802/3 v Popra-
de, kde Vám regionálni advokáti poradia v  oblastiach 
pracovného, obchodného, civilného i trestného právna. 
Poradenstvo sa uskutoční v čase od 9. do 14. hod.
Tešíme sa na Vás!    PP-42

Po zime sa príroda nano-
vo zobúdza a okrem novej 
trávy, zostávajú na lúkach, 
okrajoch lesov či v iných po-
rastoch, aj zvyšky starej. Nie-
ktorí občania sa zoschnutej 
trávy radi zbavujú vypaľova-
ním. Popradskí hasiči majú 
s takýmito situáciami svoje 
skúsenosti.

Riaditeľ Okresného riadi-
teľstva Hasičského a záchran-
ného zboru v Poprade Ondrej 
Šproch zdôraznil: „Chcem po-
žiadať všetkých občanov, aby 
sa vyhli vypaľovaniu trávna-
tých porastov a zbytočnému 
zakladaniu ohňa v prírode. 
Každoročne takéto požiare 
spôsobujú značné škody naj-
mä v lesoch, ale tiež na ma-
jetku fyzických či právnických 
osôb. Samozrejme, poškodzuje 
sa tým aj životné prostredie. 
V minulom roku sme zazna-
menali v súvislosti s vypaľo-
vaním trávnatých porastov 
64 požiarov, čo si myslím je 
veľa.“ Do konca marca tohto 
roku museli hasiči absolvovať 
už 12 výjazdov k požiarom z 
vypaľovania trávnatých po-
rastov, a to sa jar ešte len za-

čala. Poznajú, že s príchodom 
teplejších dní ľudia chodieva-
jú tráviť viac času do prírody 
a neraz manipulujú s ohňom. 
Riaditeľ HaZZ dodal, že naj-
častejšími lokalitami, kde 
sa vyskytujú požiare trávy, 
sú okolia rómskych osád. V 
meste Poprad sú to skôr okra-
jové časti v blízkosti lesa.

Zistiť vinníkov takýchto 
požiarov nie je ľahké. Ťaž-
ko ich prichytiť priamo pri 
čine. Ak podozriví zbadajú 
hasičov, tak sa vyhovárajú, 
že na miesto len teraz prišli a 
požiar sa snažia uhasiť. V mi-
nulom roku sa podarilo zistiť 
podpaľača iba v jedinom prí-
pade. Hasiči budú aj v tomto 
roku vykonávať hliadkovaciu 
činnosť, hlavne vo vytipova-
ných lokalitách, kde sa požia-
re trávnatých porastov z roka 
na rok opakujú. „V zmysle zá-
kona o ochrane pred požiarmi 
môže dostať fyzická osoba 
pokutu do výšky 330 eur. V 
rámci preventívnej činnosti 
požiadame samosprávy o in-
formovanie občanov, aby ne-
vypaľovali trávnaté porasty,“ 
dodal O. Šproch.  (mar)



Strana 513. 4. 2016

Zo všetkého najdôležitejší je zdravý životný štýl

V konkatedrále prednášal exorcista z Malty

Zaujalo nás

Mottom tohto Roku milosrdenstva 
je myšlienka „Milosrdní ako Otec“. 
Zmienil sa o ňom aj páter Elias Vella 
z  Malty. E.Vella je obľúbeným kňa-
zom a exorcistom. Máva veľa vďač-
ných poslucháčov. Minulý pondelok 
zaplnil popradskú konkatedrálu.

Boh je milosrdný, ale musí tomu 
predchádzať obrátenie. Otvára svoje 
náručie s milosrdenstvom, ale my tiež 
musíme urobiť niečo na našej strane. 
Páter E.Vella povedal: „Zlí duchovia 
nájdu naše slabosti a  zamerajú svoj 
útok práve na ne. My väčšinou vie-
me, čo je naše slabé miesto, každý ho 
má. Sklon k prejedaniu, k ohováraniu, 
k urážaniu sa, k alkoholu, ku klamstvu, 
a desiatky ďalších - odstránime len vy-

trvalou a  nie ľahkou prácou na sebe. 
Ak živíme svoju slabosť (ktorá sa nám 
možno zdá celkom nevinná) tým, že do 
nej stále spadneme, živíme konkrétne-
ho zlého ducha, ktorý sa týmto pri nás 

zdržuje. Keby sme ho svojím neustálym 
skĺzaním do zlého neživili, nebol by pri 
nás. Vtedy by sme v našom živote cítili 
neopísateľný pokoj. Zlý duch, ktorého 
pri sebe živíme svojimi slabosťami nám 
okrem iného bráni napríklad v  jasnej 
komunikácii s  dobrými anjelmi a  aj 
s Bohom. Častokrát potrebujeme tzv. 
kristoterapiu, ktorá však nevyluču-
je prírodné vedy. Tam kde už nestačia 
prírodné vedy a lekári, Kristus môže ísť 
ešte ďalej. Najlepšie je však naše osobné 
vnútorné liečenie, pevné rozhodnutie, 
každodenná práca na sebe, neoblomný 
zámer premôcť naše slabosti. Keď sa 
priblíži zlý duch, vďaka našej znovuzís-
kanej silnej osobnosti nájde všade poza-
tvárané dvere..“   (kpa)

Sladký Spiš má diabetikom ukázať radosť zo života
Známy country a folkový 

spevák Roman Vitkovský 
pôvodom z Popradu, dnes 
žijúci v Spišských Vla-
choch, už takmer 30 rokov 
žije s cukrovkou. Napriek 
určitým obmedzeniam, 
ktoré táto nemoc prináša, 
je príkladom, že sa dá pl-
nohodnotne žiť aj napriek 
zdravotným ťažkostiam. 
Po toľkých desaťročiach si 
povedal, že chce nejakým 
spôsobom povzbudiť dia-
betikov, najmä takto choré 
deti a mládež, a rozhodol sa 
s podporou Nadácie Jozefa 
Salaja usporiadať benefičné 
podujatie Sladký Spiš.  

„Chcem ukázať, že cukrov-
ka nemusí znamenať koniec 
radosti zo života a koniec zá-
ľubám. Zároveň chcem spro-
pagovať Spiš a agroturistiku. 

Spiš je veľmi pekný kraj, ani 
nevieme, čo v ňom máme a 
môžeme ponúknuť turistom 
zo zahraničia. Pôsobil som 
desať rokov v Amerike a mys-
lím si, že ani zďaleka som 
nevidel toľko krásnych miest, 
ako na našom malom Spiši. 
Ale Američania tie svoje ve-
deli dokonale využiť,“ pove-
dal R. Vitkovský.

Sladký Spiš bude sériou 5 
koncertov v čase od 1. do 9. 
júla tohto roku. Prvý a posledný 
bude v Spišských Vlachoch, 
ďalšie v Spišskej Novej Vsi, 
Levoči a Poprade. Okrem 
tohto speváka a muzikanta, v 
každom meste vystúpi iná re-
gionálna kapela. Jedinečnosť 
podujatia vynikne tým, že R. 
Vitkovský sa na každé vystú-
penie dopraví na koni. Koňa 
pokladá za synonymum vita-

lity a energie a jemu od mla-
dosti jazdenie pomáhalo psy-
chicky zvládať chorobu. Dnes 
má vlastného Shagya araba 
Hassana a kone sú, samozrej-
me mimo hudby, jeho milo-
vaným „koníčkom“. „Jazda 
na koni je pre cukrovkára 
určite dobrá terapia, ktorú 
testujem sám na sebe. Skúšal 
som aj jogu a určite zaberala. 

Techniky, ktoré sa používajú 
v joge sú založené na masáži 
vnútorných orgánov, a teda 
aj orgánu, ktorý neprodukuje 
inzulín. Jediným spôsobom, 
ako sa to dá robiť bez jogy, je 
jazda na koni. Vtedy sa do po-
hybu dostávajú svaly a orgány, 
ako pri žiadnom inom športe,“ 
domnieva sa spevák, ktorý sa 
z chrbta koňa s optimizmom 
pozerá na svet. Chce predviesť 
i ostatným ľuďom, že najmä 
s deťmi treba tráviť viac času 
vonku v prírode, so zvierata-
mi a nie v nedeľu poobede v 
nákupných centrách. 

Z celej benefičnej jazdy a 
programu Sladký Spiš by mal 
vzniknúť dokumentárny film. 
R. Vitkovský ako hlavný aktér 
podujatia by rád založil tradí-
ciu a postupne ho rozšíril na 
celé Slovensko.  (mar)

V Kostole sv. Egídia sa večer 
začalo ďalšie podujatie Milo-
srdného týždňa - 23-hodinové 
čítanie Nového zákona. Pri-
hlásilo sa a  svoj 15-minútový 
úsek prečítalo 93 ľudí. Táto 
iniciatíva má svoju tradíciu, 
ale v  Poprade je novinkou. 
Zameraná je na popularizáciu 
čítania Svätého písma. A.Tyrol 
povedal: „Raz som sa už zú-
častnil na niečom podobnom 
v Bratislave a cestoval som tam, 
aby som 15 minút čítal úryvok 
z Biblie. Chcel som to skúsiť.“

Týždeň milosrdenstva za-
končili farníci z oravskej obce 
Zákamenné. V dome kultúry 
odohrali divadelné predsta-
venie Svojim anjelom priká-
žem o  Tebe - o živote bisku-
pa Jána Vojtaššáka.     (kpa)

Milosrdná
polievka ...

(Dokončenie zo str. 1)

„U druhého typu si pichať 
inzulín nemusia - tu je poru-
šená len jeho funkcia. Vo sve-
te má cukrovku približne 300 
miliónov ľudí a v našom štáte 
ňou trpí približne 340 tisíc 
osôb, čo je takmer 7 percent 
obyvateľstva. Je to alarmujúce 
a núti k zamysleniu, ako po-
kračovať v liečbe a prevencii 
tohto ochorenia.“ 

Cukrovka najčastejšie po-
stihuje populáciu, ktorá je 
obéznejšia, pretože práve 
obezita je jeden z faktorov 
rozvoja vzniku tejto nemoci. 
Ako dodal MUDr. V. Hun-
dža, u diabetu 1. typu ide aj o 
genetickú predispozíciu. Gro 
pacientov diabetologickej 

ambulancie tvoria ľudia nad 
50 rokov veku. Majú aj mlad-
ších pacientov, no väčšinou s 
cukrovkou prvého typu, ktorí 
ňou trpia často od detstva a 
sú odkázaní na inzulín. Pred-
stavujú približne 10 percent 
zo všetkých diabetikov. 

Pri tejto chorobe panuje veľa 
mýtov. Chorí sú neraz pre-
svedčení, že niektoré konkrét-
ne jedlá znižujú hladinu cuk-
ru v krvi napr. kyslá kapusta či 
škorica. MUDr. Hundža však 
vysvetľuje, že tomu tak nie je, 
hoci ide o potraviny, ktoré sú 
prospešné: „Na druhú stranu 
sú jedlá, ktorým by sa mali 
diabetici vyhýbať. Sú to hlavne 
sladené vody. Napr. len taká 
ochutená minerálka obsahuje 

veľké množstvo cukru. Ľudia 
tiež častokrát zabúdajú, že vy-
soký obsah cukru má aj ovocie. 
V našej ambulancii pacientov 
oboznamujeme, ktorým po-
travinám sa treba pri cukrovke 
vyhýbať, a ktoré môžu kon-
zumovať bez problémov. Vše-
obecne sa odporúča zelenina a 
mäso, pretože obsahujú mini-
mum cukru.“

Za základ liečby sa považuje 
návrat k zdravému životné-
mu štýlu. Cukrovke sa hovorí 
civilizačná choroba, pretože 
je spôsobená nedostatočným 
pohybom, zvýšeným príjmom 
jedla, častokrát obezitou. Pod-
ľa diabetológa, keď sa podarí 
tieto faktory dostať na správnu 
mieru, častokrát dochádza k 

výraznému zlepšeniu v prie-
behu onemocnenia cukrov-
kou. „Dá sa povedať, že najdô-
ležitejší zo všetkého je zdravý 
životný štýl. Predísť cukrovke 
môžeme veľmi jednoduchým 
a efektívnym spôsobom, a to 
je dostatok pohybu, zdravé 
stravovanie a u obéznych pa-
cientov čo najväčšia snaha o 
zníženie hmotnosti,“ podčiar-
kol MUDr. Hundža. V prvom 
rade za svoje zdravie nesie 
zodpovednosť každý sám. 
Následky nezdravého života 
sa nemusia ukázať hneď, ale 
až po rokoch. Preto treba ro-
biť pre svoje zdravie všetko už 
teraz a nie až potom, keď sa už 
objaví nejaká choroba, možno 
práve cukrovka.  (mar)

(Dokončenie zo str. 1)

Mesto Svit by si chcelo ucho-
vať svoju typickú architektúru. 
Jedno z najmladších sloven-
ských miest vzniklo v roku 1934 
na základe myšlienky podnika-
teľa Tomáša Baťu. Jeho firma 
zo Zlína vtedy kúpila pozemky 
od Veľkej, aby tam postavila 
podniky na výrobu viskózo-
vých vlákien. Svit  je špecifický 
svojou architektúrou a tech-
nológiou stavieb. Vznikol ako 
typické baťovské mesto, kto-
rých je len niekoľko v Európe i 
na svete. Mnoho sa tu už však 
z charakteru budov pozmeni-
lo, možno aj nevhodne. Mesto 
chce zachrániť aspoň to, čo sa 
zachrániť dá. Pomôcť tomu má 
aj nedávno zriadená komisia 
architektúry a urbanizmu pri 
mestskom zastupiteľstve.  (ppš)

Chcú zachovať
Baťovu architektúru

V  minulom vydaní novín 
Poprad bola uverejnená súťaž 
o vstupenky na muzikál Atlan-
tída so známymi pesničkami 
Mira Žbirku, ktorý bude v Popra-
de 22. a  23. apríla v  športovej 
hale Aréna. Spomedzi tých, 
ktorí sa do súťaže zapojili boli 
vyžrebovaní: Janka Majoro-
ková, Nám. sv. Egídia, Poprad, 
Ž. Brožková, Švábovce 168 
a  Anna Slebodová, Šrobárova 
ul., Poprad. Vstupenky si môžu 
prevziať v redakcii (Podtatran-
ská 149/7, Poprad) v pracovné 
dni do 15. hod.  (ppš)

Vstupenky vyhrali
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MESTO  POPRAD

NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ
v y h l a s u j e     obchodnú  verejnú  súťaž

budovy telocvične na Ulici Francisciho v Poprade
a časti priľahlého pozemku v katastrálnom území Poprad

Predmet obchodnej verejnej  súťaže:
- Budova súp. č. 910 - Základná škola Francisciho II. - telocvičňa, v katastrálnom 
území Poprad, postavená na pozemku parc. č. KN-C 836/3 o výmere 777 m2, 
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria. V budove sa nachádza telocvičňa, 
4x šatňa, 2x kabinet, 2x sociálne zariadenie (WC, sprchy), náraďovňa a klubov-
ňa. Budova je napojená na inžinierske siete (vodovod, kanalizácia, plyn a NN). 
V súčasnosti je nevyužívaná, vyžaduje kompletnú rekonštrukciu. 
- Pozemok, časť parc. č. KN-C 836/1 v katastrálnom území Poprad, o výmere 
62,5 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.
- Pozemok, časť parc. č. KN-C 840/5 v katastrálnom území Poprad, o výmere 60 
m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.  
Nehnuteľnosti sú vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže a sú zapísané na 
Okresnom úrade  v Poprade, katastrálnom odbore v liste vlastníctva č. 1 v celosti.
Účel využitia: Účelom nájmu je celková rekonštrukcia a prevádzkovanie telo-
cvične ako multifunkčného priestoru na športové využitie pre občanov a orga-
nizovanie športových, kultúrnych, vzdelávacích a iných spoločenských podujatí, 
výstavba prístupového chodníka a parkovacích plôch.
Výška nájmu: Je stanovená vo výške 18 120,75 € ročne (z toho za nebytové 
priestory 17 140,75 € a za pozemky 980,- €), bez poskytnutých služieb (elektrika, 
vodné, stočné, zrážkové vody, odvoz TKO a pod.). Nájomné bude započítané s 
výškou investície, vloženej navrhovateľom do rekonštrukcie budovy a výstavby 
prístupového chodníka a parkovacích plôch.
Minimálna výška investície na rekonštrukciu budovy: Minimálna výška in-
vestície na sprevádzkovanie telocvične tak, aby jej stav zodpovedal technickým, 
hygienickým a bezpečnostným predpisom je 300 000,- €.
Minimálna doba trvania nájmu: Minimálna doba nájmu bude stanovená ako 
podiel investovaných nákladov a ročnej výšky nájomného, max. však na dobu 
30 rokov. 
Termín na predloženie súťažných návrhov: 15. apríla 2016 do 12.hod..  
Vyhlasovateľ 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: maria.kubalova@msupoprad.sk, tel. 052/716 72 81.  PP-22

Od 1. apríla 2016 oficiál-
ne opäť pokračuje projekt 
Spoločnosti ochrany spot-
rebiteľov (S.O.S.) Poprad 
Spotrebiteľské poradenské 
centrum ADR pre Prešovský 
a Košický kraj 2016. Už štvr-
tý rok v  poradí je teda spot-
rebiteľom k  dispozícii bez-
platné poradenské centrum, 
na ktoré sa môžu obrátiť pri 
problémoch s  reklamáciou, 
chybným produktom ale-
bo službou, odstúpením od 
zmluvy, agresívnou rekla-
mou, nekalými a klamlivými 
obchodnými praktikami, ne-
prijateľnými podmienkami 
v spotrebiteľských zmluvách, 
bezpečnosťou výrobku, pri 
problémoch s bytmi a neby-
tovými priestormi, vyúčto-
vaním energií, vody a plynu, 
s  podnetmi týkajúcimi sa fi-
nančných služieb a iných spo-
rov s  predajcami, výrobcami 
či poskytovateľmi služieb. 

„Projekt potrvá do 31. de-
cembra 2016, no poradenstvo 

poskytujeme kontinuálne, aj 
v  medziprojektovom období, 
pretože krajské inšpektoráty 
SOI, mestské a  obecné úra-
dy, živnostenské úrady, úrady 
práce, sociálnych vecí a rodiny, 
centrá právnej pomoci, mé-
diá, ale i samotní predajcovia 
a  poskytovatelia služieb a  ich 
ombudsmanské strediská, si už 

zvykli do nášho centra s bezba-
riérovým prístupom smerovať 
svojich klientov a spotrebiteľov 
priebežne,“ vysvetľuje predse-
da združenia  Michal Fáber.

V  centre pôsobia kontakt-
né osoby, ktoré spotrebiteľom 
pomáhajú problém vyriešiť 
prioritne mimosúdnou cestou. 
Ak prípad nie je možné rie-
šiť poradenstvom, kontaktná 
osoba podnet presmeruje na 
inštitúcie, ktoré by v  danom 
prípade mohli pomôcť. V indi-
viduálnych prípadoch prechá-
dzajú spory do súdnej agendy 

združenia. O rastúcom záujme 
o  služby centra S.O.S. Poprad 
svedčia aj štatistiky. „Za štyri 
roky kontinuálneho pôsobenia 
združenia vzrástol objem fi-
nančných prostriedkov zachrá-
nených v prospech spotrebiteľov 
niekoľkonásobne. V  roku 2012 
to bolo počas len trojmesačné-
ho pôsobenia 8560 eur, v  roku 

2013 počas fungovania jedného 
poradenského centra v Poprade 
22  368 eur, v  roku 2014, kedy 
bola prvý rok v  prevádzke aj 
spotrebiteľská poradňa v  Brati-
slave, 42 578 eur zachránených 
v prospech spotrebiteľov a v roku 
2015 spolu takmer 33 200 eur. 
K tomu treba prirátať odhado-
vanú hodnotu súdnych proce-
sov, kde ide cca o 117 400 eur,“ 
bilancuje M. Fáber.

Poradenské centrum S.O.S. 
Poprad možno kontaktovať 
osobne, telefonicky i  ema-
ilom a  v  blízkej budúcnos-

ti bude spotrebiteľom na 
stránke www.sospotrebiteľov 
k  dispozícii i  chat. Okrem 
poradenstva a  zastupovania 
spotrebiteľov v procesoch rie-
šenia sporov má však projekt 
i ďalšie ciele. „V praxi sa uka-
zuje ako užitočné vďaka našej 
databáze vyhodnotiť a  byť 
tak schopní pozornosť orgá-

nov upriamiť na najčastejšie 
reklamované tovary a  služby, 
či  klamlivé obchodné prakti-
ky predajcov a  poskytovateľov 
služieb. Pravidelne odbornú 
verejnosť upozorňujeme na 
problémové miesta v  legislatí-
ve. Systémové riešenia si vyža-
duje napríklad právna úprava 
v  oblasti posudzovania chýb 
tovarov. Je potrebné sprísniť 
podmienky pre servisné stre-
diská, znalcov i náležitosti súd-
noznaleckých posudkov. Ako 
nedomyslená sa ukazuje apli-
kácia zákonných ustanovení 

v  oblasti spotrebiteľských úve-
rov. V  krátkom čase sa bude 
potrebné zamerať na úpravu 
vzťahov peer-to-peer, teda keď 
tovar či službu poskytuje za 
odplatu spotrebiteľovi iný spot-
rebiteľ. Veľkou a  komplikova-
nou témou je ochrana digitál-
neho spotrebiteľa a s ňou úzko 
súvisiaca ochrana osobných 
údajov…,“   uviedol M. Fáber. 
Podľa neho je z pozície spot-
rebiteľského združenia dôleži-
té otvárať kontroverzné témy 
a viesť verejnú diskusiu o ak-
tuálnych problémoch ochra-
ny spotrebiteľa, možnostiach 
prevencie a  vymožiteľnosti 
práva: „Z nášho pohľadu je 
veľmi dôležité dostať spotre-
biteľa do centra politík, ako je 
bežné v  iných krajinách EÚ, 
s  využitím príležitostí, ktoré 
ponúka blížiace sa predsedníc-
tvo SR v Rade EÚ.“  (pvč)

Spotrebiteľská poradňa opäť v prevádzke

Správa a  údržba ciest (SÚC) 
PSK v  zimnej sezóne 2015-2016 
zabezpečovala zimnú údržbu na 
3 008 kilometroch ciest v Prešov-
skom samosprávnom kraji. Z toh-
to počtu predstavovalo 644 km 
ciest I. triedy v  správe Národnej 
diaľničnej spoločnosti a 2 364 km 
ciest II. a III. triedy v správe SÚC 
PSK.  Do výkonu bolo počas zimy 
nasadzovaných 107 posypových 
vozidiel. Na skládkach mali k dis-
pozícii 19 tisíc ton chemického 
a 54 700 ton inertného posypové-
ho materiálu.

Riaditeľ SÚC PSK Vladimír Ko-
zák hodnotí viac-menej skončenú 
zimnú sezónu predbežne z hľadis-
ka výkonov a  spotrieb materiálov 
ako podpriemernú: „Na základe 
porovnania posledných piatich zím 
zaberá táto sezóna až štvrté miesto. 
Priaznivejšia bola len zima v  ro-
koch 2013-2014. Prvé zásahy sme 
absolvovali 12. októbra 2015 v ob-
lasti Poprad, Prešov a  Stará Ľu-
bovňa, zatiaľ posledné 28. marca 
v Poprade.“ Významnejšia zimná 
údržba sa však podľa štatistík re-
alizovala až na konci novembra 
2015 (26. až 29. 11.). December 
minulého roka bol dokonca naj-
priaznivejší za posledných šesť 
zimných sezón. Výkony boli počas 
tohto mesiaca minimálne, sneh 
sa odstraňoval len na 2  000 km. 
Náročnejší už bol mesiac január, 
kedy sa realizovalo v  podstate 50 

percent výkonov z  celej sezóny. 
„Od 15. februára zima ustupovala, 
posledné trošku vážnejšie obdobie 
evidujeme okolo 14. marca,“ spres-
nil V. Kozák. 

Cestári pomocou pluhov túto zimu 
očistili 108 000 kilometrov ciest, ka-
menivo nasypali spolu na 124  000 
kilometrov ciest a na 71 500 km soľ. 
Počas zimy spotrebovali spolu 14 300 
ton chemického posypového mate-
riálu, o  tri tony menej ako v  pred-
chádzajúcej zimnej sezóne. Spotreba 
inertného posypového materiálu bola 
oproti minulej sezóne nižšia o 14 000 
ton - predstavovala 37 800 ton. 

Vzhľadom na geografické a  kli-
matické rôznorodé podmienky 
v Prešovskom kraji najvyššie výkony 
realizovala oblasť Poprad (strediská 
Poprad, Kežmarok, Tatranská Štr-
ba a Levoča). Z celkových výkonov 
v kraji sa tu realizovalo - pluhovanie 
34 %, chemický posyp 38 %, inertný 
posyp 46 %. 

Zostatok posypových materiálov 
po zimnej sezóne vytvoril cestárom 
vhodné podmienky pre budúcu 
zimnú sezónu 2016-2017. Na jed-
notlivých skládkach má SÚC PSK 
k dispozícii 4 800 ton soli a 17 000 
ton kameniva.

Priaznivé podmienky v  novembri 
a decembri umožnili výkon iných 
údržbových prác, a to hlavne v oblasti 
zelene. Zamestnanci stredísk odpra-
covali pri likvidácii krovín približne 
26 800 hodín.   (ftz)

Zima bola v kraji podpriemerná
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SpoločenSká kronika

V piatok 8. apríla 2016
vo Veľkej s

V piatok 8. apríla 2016
vo Veľkej s

V piatok 8. apríla 2016
vo Veľkej s

V piatok 8. apríla 2016
v Starom Smokovci s

V utorok 12. apríla 2016
vo Veľkej s

V utorok 12. apríla 2016
vo Veľkej s

Silverom Novotným,
72-ročným

Júliou Zavodjančíkovou,
87-ročnou

Martou Oleníkovou,
74-ročnou

Jurajom Martičekom,
44-ročným

Antonom Vaverčákom,
63-ročným

Branislavom Michalíkom,
39-ročným

naVŽDY Sme Sa roZlÚčili

Talent je odvaha začínať stále znovu.           A. HONEGGER
poVeDali SláVni

Dnes 13. apríla má meniny Aleš, vo štvrtok 14. apríla Justína, 
v  piatok 15. apríla Fedor, v  sobotu 16. apríla Dana, Danica, 
v nedeľu 17. apríla Rudolf, v pondelok 18. apríla Valér a v uto-
rok 19. apríla Jela.

19. marca 2016 - Barbora Čonková a Ján Blanár, 2. apríla 2016 
- Marianna Petrovičová a Gabriel Kováč, Ing. Eva Petrášiková 
a Miroslav Schneider.

BlaHoŽeláme k meninám

manŽelStVo uZaVreli

V stredu 13. apríla 2016
o 13. hod. vo Veľkej s

Vo štvrtok 14. apríla 2016
o 14. hod. vo Veľkej s

Ing. Eduardom Bednárom,
82-ročným

Evou Mlynárovou,
56-ročnou

naVŽDY Sa roZlÚčime

R a d o s t ný 
týždeň vám 

prinesie veľa pekných chvíľ naj-
mä čo sa týka opačného pohla-
via. Vo výhľade je vážny vzťah.

P r a c ov n é 
v ý s l e d k y 

dosiahnete na úkor svojho voľné-
ho času. Bude vás  to mrzieť, lebo 
budete chcieť viac oddychovať a 
zabávať sa.

Preukážete 
vaše schop-

nosti a dostane sa vám uznania 
od nadriadených. Dajte si však 
pozor na závistlivcov.

Máte veľkú 
šancu od-

strániť zdravotné problémy, ktoré 
vás trápia. Základom však je, aby 
ste dbali o správnu životosprávu.

Splní sa 
vám nejaké 

želanie, ktoré významne ovplyv-
ní váš ďalší život. Výrazne sa vám 
polepší po všetkých stránkach.

V práci, ale 
aj v rodine 

budete mať mimoriadne šťastie. 
Všetky zámery sa vám vydaria a 
dočkáte sa veľkého uznania.

Nejaká vec, 
ktorú ste si 

v minulom období zaumienili, 
sa úspešne zavŕši. Posilní to vaše 
sebavedomie.

V e ľ m i 
p r i a z n i v é 

obdobie bude trvať celú jar a aj 
potom budete žať úspechy v prá-
ci či štúdiu.

Peniaze nie 
sú všetko a 

v tomto týždni sa o tom presved-
číte. Dbajte aj o rodinné a morál-
ne hodnoty.

S prícho-
dom jari 

vám pribúdajú sily na rôzne zme-
ny a nové ciele. Budete mať dosť 
príležitostí aj na nové vzťahy.

P r i a z n i -
vý týždeň 

bude naplnený dobrými správa-
mi, ale na pracovisku bude ruš-
no. Pre množstvo práce sa môže-
te dopustiť aj chyby.

Svojou tvr-
dohlavos-

ťou a zanovitým zotrvávaním na 
svojom názore si len poškodíte. 
Mali by ste byť umiernenejší.

HoroSkop oD StreDY Do StreDY

Dnes 13. apríla - Adus, vo štvrtok 14. apríla - 
Zlatý had, v  piatok 15. apríla - Medovka, 
v  sobotu 16. apríla - Limba, v  nedeľu 17. 
apríla - Sunpharma - Tesco, v pondelok 18. 
apríla - Avena a v utorok 19. apríla - Limba. 
Adus: Mnoheľova 2, č. t. 428 31 34, Zlatý had: 
Novomeského 19, č. t. 773 10 26, Medovka: Tat-

ranské nám., Limba: Podtatranská 5, č. t. 772 
26 57, Sunpharma - Tesco: Teplická cesta, 
Avena: Karpatská ul.
Lekárne s  pohotovostnou službou sú 
otvorené od pondelka do piatka od 18. 

do 22. hod., počas sobôt, nedieľ a sviatkov od 
8. do 22. hod.

poHotoVoSť V lekárňacH

V rebríčku Trend Top reštaurácií Slovenska 
2016, ktorý je najstarším a najrešpektovanej-
ším hodnotením slovenských reštaurácií,  
obsadila reštaurácia Vino&Tapas z Popradu 
- Spišskej Soboty 11.-20. miesto. Získala 17 
z maximálnych 20 bodov a ocitla sa na tejto 
priečke s ďalšími renomovanými reštaurá-
ciami v rámci Slovenska.

Je to zatiaľ najvyššie hodnotenie, aké kedy 
popradská reštaurácia vôbec dosiahla. Tento 
úspech pripojila k minulým - Vino&Tapas bolo 
prvé, ktoré do Popradu prinieslo 4 hviezdičky a 
tie zvýšilo na 4,5 podľa hodnotenia Trend Top a 
jeho šéfkuchárka Zuzana Sisáková sa ako prvá 
z Popradu ocitla v 20 Trend Top šéfkuchárov 
Slovenska. „Teší nás, že naša reštaurácia opäť 
posúva popradskú gastronómiu vyššie,“ uviedol 
prevádzkovateľ Peter Sisák. 

Vino&Tapas sa špecializuje na zážitkovú gas-
tronómiu pod sloganom Predávame zážitok, 
jedlo je grátis. „Máme filozofiu - nepríďte k nám 

len vtedy, keď ste hladní, ale v prvom rade, keď si 
chcete pochutnať. Kultúra stravovania v posled-
nej dobe stúpa a približuje sa k európskym para-
metrom, podľa ktorých stravovanie nie je pokla-
dané iba za biologickú potrebu nevyhnutnú na 
prežitie, ale aj za zážitok. Veď prostredníctvom 
stravy sa dá veľa vecí osláviť, uctiť si slávnostné 
príležitosti, sviatočné chvíle...,“ dodal P. Sisák.

Poprad sa môže pýšiť, že má takúto špecia-
lizovanú reštauráciu s vysoko individuálnym 
prístupom k jednotlivým hosťom, zameranú 
na zážitkovú gastronómiu, čo dnes už patrí k 
atribútom turisticky vyspelých miest. Gastro-
nómia v cestovnom ruchu zohráva stále dôle-
žitejšiu úlohu a pribúda ľudí, ktorí cestujú za 
kvalitným jedlom po celom svete (tzv. „foodis“). 
V Poprade môžu zájsť aj do reštaurácie Vi-
no&Tapas na Sobotskom námestí v Spišskej 
Sobote, ktorá je otvorená okrem nedele a pon-
delka vo večerných hodinách, na požiadanie i v 
čase obeda.    PP-45

Reštaurácia Vino&Tapas v TOP 20 Slovenska

Prešovský samosprávny 
kraj a  Regionálna organizá-
cia Slovenského syndikátu 
novinárov v  Prešove vyhla-
sujú už štvrtý ročník súťaže 
stredoškolských časopisov. 
Súťaže sa môžu zúčastniť 
školské časopisy všetkých ty-
pov stredných škôl v Prešov-
skom kraji. Uzávierka súťaže 
bude 30. júna 2016. 

Do súťaže je možné poslať 
školské časopisy z  aktuálne-

ho školského roku 2015/2016. 
Každý účastník musí poslať 
minimálne jedno a maximálne 
tri rôzne čísla časopisu z uvede-
ného obdobia, každé v  dvoch 
exemplároch. Do súťaže tre-
ba časopis prihlásiť e-mailom 
na  adresu hovorca@vucpo.sk. 
Školské časopisy je potrebné 
doručiť v  printovej podobe 
s  označením „Súťaž školských 
časopisov“ na  adresu: Úrad 
PSK, tlačové oddelenie, Ná-

mestie mieru 2, 080 01 Prešov. 
Doručené školské časopisy po-
súdi odborná porota, odsúhla-
sená Výborom RO SSN v Pre-
šove. Výsledky budú vyhlásené 
pri príležitosti Dňa študentstva 
v  novembri 2016. Víťazné re-
dakčné tímy získajú diplomy 
a vecné ceny. Prihlásené kolek-
tívy sa zúčastnia na  dvojdňo-
vom workshope o tvorbe médií, 
ktorý sa uskutoční počas vyhlá-
senia výsledkov súťaže.  (ppš)

Súťaž školských časopisov 2016

Program kina cinemaX poprad
Od 14. apríla do 20. apríla

Babská jazda - Noc v New Yor-
ku - o 18. hod. (hrá sa len 19.4.), 
Kniha džungle 3D - o  15.10 
hod. (hrá sa len 19.4.), o  15.30 
hod. (nehrá sa 19.4.), Kniha 
džungle 2D - o 13.10 hod. (hrá 
sa len cez víkend) a o 17.50 hod. 
(nehrá sa 19.4.), Orol Eddie - 
o  20.10 hod. (nehrá sa 19.4.) 
a o 20.40 hod. (hrá sa len 19.4.), 
Pat &  Mat vo filme - o  14.10 
hod. (hrá sa len cez víkend) 

a o 16.10 hod., Moja tučná gréc-
ka svadba 2 - o 18.10 hod., Lon-
dýn v plameňoch - o 20.20 hod. 
(nehrá sa 20.4.), Artmax filmy - 
Stanko - o 20.20 hod. (hrá sa len 
20.4.), Detské kino - Robinsom 
Crusoe - o 14. hod. (hrá sa len 
cez víkend), Ulica Cloverfield 
10 - o 16. hod., Teória Tigra - 
o 18.20 hod., Somnia - Zlo nik-
dy nespí - o 20.30 hod. Viac na 
www.cine-max.sk.  (ppp)

Súťažný festival neprofesionálneho divadla a prednesu detí a 
mládeže Divadelná tehlička sa koná od pondelka dodnes vo Svite. 
V literárnej časti boli medzi súťažiacimi v prednese poézie, kat. 
nad 13 r. Simona Grichová z SPŠ a Linda Gallová z Gymnázia na 
Kukučínovej ul. (GPUK) v Poprade a v prednese prózy, kat. nad 13 
r. Alexandra Šimšajová a Emma Barilová z GPUK Poprad.

V divadelnej časti včera účinkovali divadelníci zo SZŠ v Poprade 
a dnes 13. apríla o 8.35 hod. v Dome kultúry vo Svite vystúpia štu-
denti z GPUK s hrou Slávik a ruža a o 9.05 hod. deti zo ZŠ Spišská 
Sobota s hrou Kamenná žena. 

Vyvrcholením festivalu bude dnes 13. apríla o 19. hod. nesúťaž-
né predstavenie divadla Teatro Colorato z Bratislavy v réžii svit-
ského rodáka Petra Weincillera.   (ppm)

Na Divadelnej tehličke aj Popradčania
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Kina tatran
14. apríl o  19. 
hod., 16. apríl 
o 19. hod. 
TEÓRIA TIGRA
ČR/SR, 2016, MP 12
Aj skrotení muži môžu zdi-
vočieť. Veterinár Jan má toho 
akurát tak dosť. Poslednou 
kvapkou je smrť svokra, kto-
rému tiež došli sily a trpezli-
vosť. Tragikomédia, originál, 
101 min.           Vstupné: 4 €

15. apríl o 19. hod., 17. apríl 
o 16. hod.                
KNIHA DŽUNGLE
USA, 2016, MP 7 
Nové výpravné spracova-
nie nadčasového príbehu 
Rudyarda Kiplinga. Hlav-
ným hrdinom je ľudské 
mláďa Mauglí, ktorý sa 
kedysi zatúlal do džungle, 
kde sa ho ujala a vychovala 
vlčia svorka. Rodinný/ dob-
rodružný, slovenský dabing, 
101 min.        Vstupné: 4 €                   

16. apríl o 16. hod.
DOM KÚZIEL
BE, 2013, MP  
Opustený kocúrik Hrom sa 
jedného dňa ocitne  v tajupl-
nom dome starého kúzelníka, 
ktorý obývajú aj nevšedné 
bytosti zo sveta fantázie.  Ani-
movaný/rodinný, slovenský 
dabing, 85 min.
Vstupné: 4 € / 3,50 € deti

17. apríl o 19. hod.  
CARMEN
Záznam opery Carmen z Met-
ropolitnej opery s Elinou Ga-
rančou.         Vstupné: 6 €

18. apríl o 19. hod.
EJZENŠTEJN
V GUANAJUATE
BE/FI/NL/MX, 2015 MP 18 
Sovietský režisér cestuje v 
roku 1931 do Mexika, kde sa 
chystá nakrútiť snímku Nech 
žije Mexiko! Prichádza do 
Guanajuato, kde sa ho ujme 
miestny sprievodca. 
Životopisný, originál so slov. 
titulkami, 105 min.
Vstupné: 4 € / 2€ s  preuka-
zom FK.

Digitalizáciu Kina Tatran fi-
nančne podporil Audiovizu-
álny fond

Viac na www.kinotatran.sk

• Predám lacno dreve-
ný obklad - 3 €, zrubový 
profil, hranoly, aj dlážko-
vicu na podlahy. Inf.: č. t. 
0908 234 866.  4/16-P• Predám obrazy olejomaľ-
by - originály za výhodné 
ceny. Inf: www.emilko-
zik.webnode.sk, tel. 0903 
402 864.   12/16-P• Predám zánovný šijací 
stroj, i vyšíva a pláta a tma-
vý rozťahovací stôl. Inf.: č. t. 
0908 070 967.  14/16-P• Predám novú lia-
heň za 50 €, klietky pre 
chov prepelíc a  pasce, 
viac na www.123nakup.
eu  Inf.: č. t. 0907 181  800.

kÚpa
• Kúpim včely, jednu ro-
dinu. Inf.: č. t.  052/776 37 
11.   6/16-K

• Dám do prenájmu 1-izb. 
nezariadený byt na starom 
Juhu v Poprade pri Výkriku, 
cena 150 € + energie. Inf.: č. t. 
00421 905 536 449.   23/16-R

• Dám do prenájmu plne 
zariadený a útulný 1-izbový 
byt s  pivnicou na Podjavo-
rinskej ul. v Poprade. Inf. č. 
t. 0948 510 087  28/16-R• Náter striech, fasády a kos-
toly - 3 €/m2 s farbou, základ 
a vrch. Inf.: č.t. 0915 423 705 
(p.Ivan).   29/16-R• Prijmeme dôchodkyňu 
z  Popradu na upratovanie 
rýchlikov a vlakov na stanici 
v Poprade na dohodu. Inf.: č. 
t.  0911 614 522.  31/16-R• Hľadám 2-izb. byt na pre-
nájom za rozumnú cenu. Inf.: 
č. t. 0911 894 539.  32/16-R• Hľadám opatrovateľku pre 
4-ročné dieťa v prípade potre-
by (príležitostne). Inf.: č. t. 0918 
633 087.   33/16-R

• MASÁŽE - salón LUCIA 
M, Nám. sv. Egídia (bu-
dova - bývalý Glóbus), 90 
minút pre pohodu a  zdra-
vie certifikovaným masé-
rom. Inf.: č. t. 0907 641 638, 
0944 087 950.  34/16-R

• Dám do prenájmu 1-izb. 
byt v  Poprade na starom 
Juhu, v  pôvodnom, ale za-
chovalom stave, bez zaria-
denia a  balkóna, cena 260 
€, 2 mesiace vopred. Ih-
neď k  dispozícii. Inf.: č. t. 
0908 381 800.  35/16-R

SPRÁVCOVSKÁ DRAŽOBNÁ
spol. s r.o.,

Lipová 1, 066 01 Humenné 
IČO: 47 383 224, DIČ: 2023853997

oznamuje, že dňa 29. apríla 2016
organizuje dobrovoľnú dražbu, 

ktorej predmetom sú nehnuteľnosti zapísané na LV č. 
1236, k. ú.: Veľká, okres: Poprad, obec: Poprad, ako:
- Pozemky - parcely registra „C“:
- parc. CKN č.: 1124/47, výmera: 383 m2, druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria
- Stavby:
- súpisné č.: 3163, na parc. CKN č.: 1124/47, popis stavby: 
dom
- spoluvlastnícky podiel: 1/2 

Dátum konania dražby: 29. apríl 2016

Čas otvorenia dražby: 10.00 hod.

Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Márie 
Forinovej, Štefánikova 18, 066 01 Humenné

Opakovanie dražby: prvá dražba

Najnižšie podanie: 81.000 €

Bližšie informácie na tel. č.: 0917246914  PP-44

MESTO  POPRAD

NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI
v y h l a s u j e     obchodnú  verejnú  súťaž

nebytových priestorov na pozemkoch mesta Poprad-2 kioskov,
každý o výmere 12 m2 nachádzajúce sa na Halátovej ulici

v Poprade, k. ú. Poprad, zapísané na Okresnom úrade
v Poprade, katastrálnom odbore, katastrálne územie Poprad,

na liste vlastníctva č.1. Nebytové priestory sú vo výlučnom
vlastníctve vyhlasovateľa súťaže. 

Predmet nájmu na základe súťaže: 
Prenájom 2 kioskov v predstaničnom parku:
- kiosk č. 1 o celkovej výmere 12 m2 postavený na pozemku, parc. 
č. 2735/6
- kiosk č. 2 o celkovej výmere 12 m2 postavený na pozemku, parc. 
č. 2735/7
Nebytové priestory sú vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže. 
Minimálne ročné nájomné: 408,- €
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 15.4.2016  do 12. hod.  
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy 
a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené 
podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. Súťažné podklady sú uvedené na 
internetovej stránke: www.poprad.sk  Bližšie informácie: beata.sekera-
kova@msu.poprad.sk, tel. 052/7167293, 052/7167297  PP-40

Sobota 16. apríl o 17. hod. a 
nedeľa 17. apríl o 10. hod. /
Dom kultúry Poprad - diva-
delná sála
SPIEVANKOVO
Veselé hudobné predstavenie 
pre najmenších s detskými 
pesničkami od chrobáčikov 
čmeliaka Smejka a lienky 
Tanculienky.
Vstupné: 9 €

Streda 20. apríl o 18. hod. / 
DK Poprad - divadelná sála
XXXX. ROČNÍK
POPRADSKEJ
HUDOBNEJ JARI
RICHARD RIKKON
& FRIENDS
SISA SKLOVSKÁ
& FELIX SLOVÁČEK
Pod záštitou primátora mesta 
Poprad Jozefa Švagerka.
Vstupné: 10 €/5 €

Štvrtok 21. apríl o 19. hod. / 
DK Poprad - klub Zóna
KATKA KOŠČOVÁ
& DANIEL ŠPINER

Komorný jazzovo-šansóno-
vý večer.        Vstupné: 7 €

Piatok 22. apríl o 18. hod. / 
DK Poprad - divadelná sála
DUO JAMAHA
Koncert najpopulárnejšej 
skupiny televíznej stanice 
Šlágr TV.
Vstupné: 9 €

Sobota 23. apríl o 18. hod. / 
DK Poprad - divadelná sála
ILUZIA MAGICA 2016

alebo Mágia a ilúzie opäť
v Poprade
Medzinárodný festival 
modernej mágie, kúzel-
níkov a ilúzií...
Vstupné: 10 €

Nedeľa 24. apríl o 10. 
hod. /DK Poprad - diva-
delná sála
KÚZELNÝ KARNEVAL
Program pre deti. Zábav-
ná show s kúzelníkmi o 
čarovaní.
Vstupné: 1,50 €

Kultúrny program mesta Poprad
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Návštevnosť Prešovského kraja za minulý rok lámala rekordy

Futbalisti odštartovali baráž víťazstvom

   Z V R P S B
1. Poprad 21 10 4 7 36:25 34
2. Haniska 22 8 4 10 22:35 28
3. Teplička n. V. 21 4 4 13 16:39 16
4. Sp. N. Ves 22 4 3 15 18:42 15
5. R. Sobota 22 3 3 16 17:44  9

Tabuľka sk. o zotrvanie
v II. lige Východ

Popradskí futbalis-
ti sklamanie z  neúspechu, keď 
nepostúpili medzi prvých šesť 
tímov základnej časti, zažehnali 
v prvom zápase skupiny o udrža-
nie v  DOXXbet lige víťazstvom 
na ihrisku Hanisky. V  prvom 
kole po odstúpení Dolného Ku-

bína mali voľno.
V  programe najbližších zápa-

sov Popradčania upravili čas, a  tak 
budú hrať svoje domáce zápasy vždy 
o 19.30 hod., s výnimkou posledné-
ho kola, kedy sa všetky zápasy skupi-
ny odohrajú o 17. hodine.

Výsledok 2. kola sk. o  zotrvanie 

v II. lige Východ: v sobotu 9. apríla 
FK Haniska - FK Poprad 1:3 (1:2), 
góly Popradu: 27. a 58. Róbert Uj-
čík, 42. Marko Lukáč.

Program sk. o zotrvanie v II. lige 
Východ: 3. kolo v sobotu 16. apríla 
o 19.30 hod. FK Poprad - FK Spiš-
ská Nová Ves.

Prešovský kraj v  minu-
lom roku navštívilo rekord-
ne veľa turistov. Vzrástol 
počet domácich aj zahra-
ničných návštevníkov, po-
zitívny trend pokračoval aj 
v januári 2016. 

Rok 2015 zaznamenal 
v  oblasti cestovného ruchu 
na Slovensku významný 
nárast. Podobne ako v  celej 
republike, aj v  Prešovskom 
kraji vzrástol počet turistov, 
prenocovaní a tržieb za uby-
tovanie. Prešovský kraj je 
stabilne tretím najviac na-
vštevovaným krajom SR. 

Podľa dostupných štatis-
tík bolo v roku 2015  v  Pre-
šovskom kraji zaznamena-
ných  740 701 návštevníkov 
ubytovacích zariadení, cel-
kový počet prenocovaní do-
siahol číslo 2 362  386 pre-
nocovaní. Prekonaný bol 
nielen rok 2014 o takmer 98 

000 návštevníkov (medzi-
ročný nárast o 15 %), ale aj 
doteraz najsilnejší rok 2013, 
kedy kraj navštívilo 700 
248 návštevníkov.  V  kraji 
bol zaznamenaný aj zvý-
šený počet zahraničných 
turistov. V roku 2015 bolo 
evidovaných 232 363 zahra-
ničných  návštevníkov uby-
tovacích zariadení, čo je viac 
ako 11 % nárast v porovnaní 
s  predchádzajúcim rokom. 
Zahraniční návštevníci 
strávili v  Prešovskom kraji 
715 081 nocí. Nárast počtu 
návštevníkov sa podpísal aj 
pod tržby za ubytovanie, tie 
v  roku 2015 dosiahli sumu 
50 367 506 €. 

Rast pokračoval aj v janu-
ári 2016, kedy do Prešov-
ského kraja zavítalo 65  947 
návštevníkov, z  čoho viac 
ako 19  000 tvorili cudzinci. 
Medziročne ide v mesiaci ja-

nuár o 45-percentný nárast. 
Svoj podiel na úspešných 

výsledkoch má činnosť kraj-
skej a  oblastných organizá-
cií cestovného ruchu. „Až 
93 % všetkých návštevníkov 
Prešovského kraja tvorili 
návštevníci z území siedmich 
oblastných organizácií CR, 
ktoré sú členmi krajskej or-
ganizácie cestovného ruchu 
Severovýchod Slovenska. K 
pozitívam patrí vzájomná 
spolupráca, aktivity členov 
aj vznik novej OOCR Región 
Šariš, ktorá by mala rozvíjať 
turizmus v  Prešove a  okolí,“ 
uviedol Martin Janoško, ria-
diteľ KOCR Severovýchod 
Slovenska. 

V  oblasti budovania in-
fraštruktúry investova-
la KOCR Severovýchod 
Slovenska do viacerých 
regiónov. V  Bardejove 
bol zrekonštruovaný špor-

tovo-relaxačný chodník 
s    exteriérovými strojmi 
na cvičenie, vybudovaná 
bola pumptracková dráha 
v Bachledovej doline, pričom 
v  lokalite prešlo úpravou aj 
viac ako 9 km cyklistických 
trás.  Osadené boli infor-
mačné panely v  mestách na 
Hornom Zemplíne, ale aj 
v  Levoči a  Vrbove, pri cyk-
lotrase Spišská Belá - Tatran-
ská Kotlina bolo vybudované 
drevené mólo na rybníku, 
pracuje sa na projektových 
dokumentáciách k  novým 
cyklotrasám, realizovala sa 
druhá etapa osadzovania 
hnedých turistických tabúľ 
a  mnoho ďalších  väčších 
i menších investícií do budo-
vania infraštruktúry. 

„V  minulom roku sme cie-
lene pracovali najmä s domá-
cimi návštevníkmi. Pripravili 
sme úspešnú kampaň pre 

rodiny s  deťmi LEGENDA-
RIUM, ktorá im predstavila 
desať oblastí kraja prostred-
níctvom legiend v  hre, v al-
bume s nálepkami a na audio 
CD. Projekt ocenila aj odbor-
ná verejnosť, vyslúžil si via-
ceré ocenenia. V  roku 2016 
v  ňom budeme pokračovať 
a  pridáme ďalšie nové loka-
lity, čím pre turistov pripra-
víme plnohodnotný program 
na celé leto,“ uviedol M. 
Janoško. Druhou kampa-
ňou, v  ktorej bude KOCR 
Severovýchod Slovenska  
pokračovať aj v  roku 2016 
je turistická súťaž Objavuj 
Prešovský kraj prostredníc-
tvom aplikácie Objavujme. 
Fotografi sa môžu zapojiť 
do fotografickej súťaže Choď 
a  foť a  cyklistické možnosti 
kraja predstaví séria podu-
jatí Cyklopátrania Prešov-
ským krajom.  (bče)

V  prvú aprílovú sobotu sa v Ži-
line konali Majstrovstvá SR senio-
rov v karate.

Za Karate klub Shihan Poprad 
nastúpili v  kategórií súborného 
cvičenia kata žien nad 35 rokov 
Andrea Glatzová (na foto prvá zľa-
va) a  Mariana Bartková (na foto 
druhá zľava), ktoré si to nakoniec 
rozdali vo finále. Z  duelu vyšla 
lepšie Mariana Bartková, ktorá si 
vybojovala majstrovský titul. V ka-

tegórií kata mužov nad 35 rokov 
sa predstavil Tomáš Hyben, ktorý 
skončil bronzový.

V rovnaký deň sa v Čačaku (Srb-
sko) konal aj 45. ročník súťaže Gol-
den Belt - Zlatni Pojas, na ktorú 
komisia štátnej reprezentácie no-
minovala do kategórie športového 
zápasu kumite kadetiek nad 54 kg 
Petru Píchovú. Mladá Popradčan-
ka v  tvrdej konkurencii vybojovala 
striebornú medailu.  (jgz)

Popradčanky na MSR vo finále

Minulý týždeň vo štvrtok sa v Aré-
ne Poprad uskutočnilo okresné 
kolo v  hádzanej žiakov ZŠ. Spome-
dzi ôsmich tímov sa najviac darilo 
družstvu ZŠ Jarná (na foto v  čier-
nych dresoch), ktoré postúpilo na 
krajské kolo 22. apríla do  Levoče. 
Druhá skončila ZŠ Komenského a 
na treťom mieste sa umiestnila ZŠ 

Letná. V pondelok 11. apríla súťažili 
v okresnom kole aj dievčatá. V kon-
kurencii štyroch tímov zvíťazila a na 
krajské kolo 19. apríla do Vranova 
nad Topľou postúpila ZŠ Komen-
ského, ktorá iba o  skóre zdolala ZŠ 
Dostojevského. Na treťom mieste 
skončila ZŠ Letná a  štvrté miesto 
obsadila ZŠ S. Sobota.       (ppv)

Majstri okresu Jarná a Komenského
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Krátko zo športu• FK Poprad loví talenty. 
Pre školský rok 2016/2017 
plánuje v  piatom ročníku 
otvoriť futbalovú triedu v ZŠ 
Poprad - Veľká. Už vo štvr-
tok 14. apríla sa môžu talen-
toviek zúčastniť deti ročníka 
2005-2006 od 16. hodiny 
v areáli FK Poprad vo Veľkej. 
ďalšie termíny sú 28. apríla 
a 19. mája.• SLOVENSKÁ hokejová 
reprezentácia pripravujúca 
sa na Majstrovstvá sveta 
v Rusku zavítala pod Tatry. 
V  rámci prípravy odohrá 
vo štvrtok 14. apríla o  17. 
hodine zápas práve proti 
Rusom v Košiciach a v  so-
botu 16. apríla o 15.30 hod. 
proti tomu istému súperovi 
v Poprade.• PO tom, čo popradské 
futbalistky zdolali doma 

pred dvoma týždňami Pre-
šov 2:1 sa pokúsia zveren-
kyne trénera Jána Mlynára 
prekvapiť ďalšieho favo-
rita. V  sobotu 16. apríla 
odohrajú o  15. hodine zá-
pas 14. kola II. ligy Východ 
na ihrisku ŠK Štich Hu-
menné.• PO troch rokoch sa fi-
nálový turnaj Majstrovstiev 
Slovenska starších žiakov 
v  hokeji presťahoval z  Po-
pradu do Košíc. V  dňoch 
od 7. do 9. apríla na ňom 
nechýbali ani popradskí de-
viataci. Po prehrách s Marti-
nom, Trenčínom i Slovanom 
Bratislava obsadili konečnú 
štvrtú priečku.• V  TELOCVIČNI Gym-
názia na Kukučínovej uli-

ci sa vo štvrtok 7. apríla 
uskutočnil 3. ročník tur-

naja zamestnancov školstva 
v  bedmintone na počesť 
Dňa učiteľov pod názvom 
Popradský lakeť 2016. Tur-
naja sa zúčastnilo 27 hrá-
čov. Medzi mužmi do 40 
rokov dominoval Ladislav 
Bolcár zo  SSOŠ 29. augus-
ta Poprad, v kat. nad 40 
rokov vyhral Patrik Mrá-
zek z Gymn. Kukučínova. 
Zo žien nad 35 rokov bola 
najlepšia Martina Žoldáko-
vá zo ZŠ v  Sp. Teplicii a v 
kategórii do 35 rokov Do-
minika Hriňáková z Gym. 
Kukučínova. Spomedzi de-
siatich zmiešaných párov 
sa z víťazstva tešili Jaroslava 
Murínová a Miroslav Kuril-
la zo SOŠ na Okružnej ulici 
v Poprade.  (ppv)

Slovenské futbalové reprezen-
tantky odohrali prvý z  dvoch 
kvalifikačných zápasov o  po-
stup na Majstrovstvá Európy 
2017 v  piatok v  NTC Poprad 
proti favoritkám zo Švédska. So 
šiestym tímom svetového reb-
ríčka a lídrom 4. skupiny držali 
krok iba v prvom polčase, ktorý 
prehrali 0:1. V  druhom dejstve 
pridali Severanky ešte dva góly 
a  po víťazstve 3:0 nad Sloven-
skom si prvú priečku upevnili. 
Slovenky v  druhom poprad-
skom vystúpení narazili v  uto-
rok 12. apríla po uzávierke vy-
dania novín Poprad na Poľsko.

Popradské basketbalistky s nožom na krku
Popradské basketbalist-
ky za stavu 1:1 na zápasy 
nastúpili v  sobotu doma 
proti Cassovii Košice na 

tretí extraligový duel série v skupi-
ne o  5. - 8. miesto. Bez zranených 
opôr a príliš skoro vyfaulovanej pi-
votky sa im nepodarilo zvíťaziť a tak 
do Košíc cestujú s nožom na krku. 
Pred úvodným rozskokom sa na pa-
lubovke udiala milá slávnosť.

Vedenie BAM Poprad si pripome-
nulo úspech dvoch svojich tréneriek 
po sedemnástich rokoch. Alena Ko-
váčová s Andreou Kuklovou 8. aprí-
la 1999 v  Brne vybojovali v  drese 
Ružomberka historický titul v  Eu-
rolige. Alena Kováčová bola navyše 
vyhlásená za najlepšiu hráčku Final 
Four. Kyticu za Andreu Kuklovú 
prevzal jej otec.

Ak si chcú hráčky BAM Poprad 
zahrať sériu o piate miesto v Extra-
lige, musia dnes (v stredu 13. apríla) 

v  Košiciach a  v  sobotu doma zví-
ťaziť. Kľúčové hráčky tímu citeľne 
chýbajú, čo hrá do kariet rozbeh-
nutému súperovi. „Po tom, čo sme 
predviedli, nemôžeme nič očakávať. 
Neboli sme koncentrovaní v  obrane 
ani v útoku. Súper sa chytil hneď na 
začiatku a  my sme sa len trápili,“ 
skonštatoval po prehre tréner BAM 

Poprad Igor Skočovski. „Mali sme 
využiť domáce prostredie a od za-
čiatku hrať našu hru. V Košiciach to 
musíme zvládnuť, pretože si myslím, 
že Cassovia nemá lepšie družstvo 
ako my,“ zdôraznila najlepšia strel-
kyňa Popradu Daniela Pavlendová, 
ktorá spoločne s Angelikou Theiner 
nastrieľala súperovi 15 bodov a pri-

dala dvanásť doskokov.
Výsledky: 2. zápas 2. 

kola o umiestnenie v stre-
du 6. apríla BK SOUŽ 
Cassovia Košice - BAM 
Poprad 58:52 (18:16, 
14:13, 13:13, 13:10), naj-
viac bodov BAMP: Ange-
lika Theiner - 13.

3. zápas 2. kola 
o  umiestnenie v  sobotu 
9. apríla BAM Poprad - 
BK SOUŽ Cassovia Ko-
šice 54:66 (11:21, 14:21, 
10:12, 19:12), najviac 

bodov BAMP: Daniela Pavlendová 
a Angelika Theiner - 15.

Program: 4. zápas 2. kola 
o  umiestnenie v  stredu 13. apríla 
o 18. hod. BK SOUŽ Cassovia Koši-
ce - BAM Poprad, prípadný 5. zápas 
2. kola o  umiestnenie v  sobotu 16. 
apríla o  17.30 hod. BAM Poprad - 
BK SOUŽ Cassovia Košice.  (ppv)

• V STREDU 6. apríla sa odohralo trináste kolo Bowling 
Tour mesta Poprad, zároveň to bolo prvé kolo Jarnej časti 
Tour. V skupine A sa najviac darilo Wernerovi Gerdenitso-
vi, ktorý vyhral vo finále výkonom 224 s celkovým prieme-
rom 214,86. Skupinu B vyhral Milan Mešťan výkonom 181 
s celkovým priemerom 168,4.• V PONDELOK 4. a v utorok 5. apríla sa odohralo 9. kolo 
Školskej ligy v bowlingu. V skupine SŠ sa víťazom kola stalo 
družstvo SOŠ Matejovce so ziskom 6 bodov. V skupine ZŠ sa 
víťazom kola stalo družstvo Komeňáčik so ziskom 10 bodov.• V  UTOROK 5. apríla sa odohralo 13. kolo Firemnej 
ligy skupina C - 3. liga. Družstvá na prvých troch miestach 
získali zhodne po 25 bodov a  o  poradí rozhodoval po-
čet zhodených kolov, ktorý určil poradie. Prvé skončilo 
družstvo Bankbroker, druhý bol Spolbyt a  tretie skončilo 
družstvo TV Poprad.    (ile)

Bowlingové súťaže

V sobotu 9. apríla sa konali prvýkrát v histórii KP Aqu-
acity Poprad preteky  Majstrovstiev Východoslovenskej 
oblasti v areáli popradského Aquacity v 50 m plaveckom 
bazéne. Tieto preteky boli prvým kolom jarnej časti maj-
strovstiev východoslovenskej oblasti 2016.

Popradský klub v domácich vodách reprezentovalo 59 
plavcov a aj keď bola táto výprava najpočetnejšia, nepodarilo 
sa jej vybojovať prvú priečku v medailovej štatistike zúčast-
nených klubov. Z celkového počtu 10 klubov Východoslo-
venskej oblasti sa s počtom 57 medailí umiestnili na druhom 
mieste za víťazným klubom ŠKP Košice.  (ppp)

Majstrovstvá Východu
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Spotreba a emisie CO
2
: 4,7 – 4,9 l/100 km, 122 – 129 g/km. Trieda energetickej efektivity: A

TECHNOLOGY TO ENJOY

Spoznajte prvý Leon s pohonom všetkých štyroch kolies a s dizajnom off-
road. SEAT Leon X-PERIENCE s technológiou 4Drive má o 27 mm zvýšenú 
svetlú výšku a je k dispozícii s automatickou dvojspojkovou prevodovkou DSG. 
Pohon všetkých štyroch kolies sa postará o maximálnu stabilitu v akomkoľvek 
počasí a na každej ceste. Zvýšený podvozok, ochranné obklady prahov 
dverí a podbehov kolies chránia karosériu a súčasne vyzdvihujú dynamický 
a robustný charakter vozidla. Teraz aj s predným pohonom a motorom 1,4 TSI.
Príďte na testovaciu jazdu k vášmu predajcovi SEAT.

SEAT LEON X-PERIENCE
VY SI VYBERÁTE CESTU

6 ROKOV ZÁRUKA
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Mágia a ilúzie opäť v Poprade

Pestrá paleta nápadov počas zápisov

Neveríte kúzelníkom a 
ich asistentkám? Tak poď-
te na kúzelný večer Majstri 
ilúzií a kúziel 23. apríla 
2016 o 18. hod. v Dome 
kultúry v Poprade a skúste 
odhaliť kúzla priamo pri 
kúzelníkoch. Rovno pred 
vašimi očami budú veci 
miznúť, vznášať sa, ohýbať 
alebo množiť. A to bez ka-
merových trikov. V súčas-
nosti to, čo kúzelníci pred-
vádzajú, nemá nič spoločné 
s nadprirodzenými schop-
nosťami. Poslaním kúzel-
níka je zabaviť diváka nie-
čím, čo ho zároveň aj očarí, 
nadchne a ohúri.

Projekt Iluzia a Magica 
má už viac rokov a jeho au-
torom je Popradčan Michal 
Ivan. Združuje všetkých, 
ktorí majú záujem o kúz-
la a ilúzie - začiatočníkov, 
amatérov a profesionálov v 
Poprade a okolí. Prvýkrát 
zorganizoval stretnutie kú-
zelníkov v našom meste 
v roku 2008 a už vtedy sa 
stretol s veľmi priaznivou 
odozvou u popradských di-
vákov. Počas víkendu 23. a 
24. apríla v rámci projektu 
Iluzia Magica sa uskutoč-
ní sobotný večerný a ne-
deľný dopoludňajší detský 
program nabitý ilúziami a 

kúzlami pre potešenie a zá-
bavu. V oboch programoch 
vystúpia majstri republiky a 
víťazi medzinárodných súťa-
ží v modernej mágii. 

Predpredaj vstupeniek je v 
Mestskej informačnej kan-
celárii v Poprade, viac na 
www.iluziamagica.com.

Organizátori festivalu spo-
lu s redakciou novín Poprad 
pripravili pre čitateľov na-
šich novín súťaž o vstupenky 
na toto podujatie. Podmien-
kou je zaslať alebo priniesť 
do 17. apríla 2016 na ko-
rešpondenčnom či podob-
nom lístku kupón súťaže s 
logom festivalu do redakcie 
novín Poprad, Podtatran-
ská ul. 149/7, 058 01 Poprad. 
Traja čitatelia vyhrajú po 
dve vstupenky na Iluzia Ma-
gica 2016 v Poprade. Neza-
budnite napísať svoje meno 
a adresu a prípadne kvôli 
rýchlemu kontaktu uviesť  
aj telefónne číslo. Mená vý-
hercov uverejníme v budú-
com čísle.  (ppm)
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Minulý týždeň od utor-
ka do štvrtka sa v základ-
ných školách v  zriaďova-
teľskej pôsobnosti mesta 
Poprad konali zápisy 
detí do prvých ročníkov. 
V  tomto školskom roku 
sa na zápisoch očakávalo 
približne 500 budúcich 
prváčikov.

Ako každý rok, aj tento-
krát „súperili“ školy nepria-
mo na diaľku o najoriginál-
nejšiu tému zápisu, aby si 
budúci prváčikovia odnášali 
z  prvej návštevy školy čo 
najkrajšie spomienky.

Každá škola strieda roz-

právkové motívy s  prírod-
nými vždy tak, aby dieťa 
hravou formou ukázalo, čo 
sa v predškolskom veku na-
učilo. Napríklad, v Základ-
nej škole s  materskou ško-
lou na Komenského ulici 
deti spoznávali štyri ročné 
obdobia v  triede s  názvom 
Prvákovo, ZŠ s  MŠ na Jar-
nej ulici vsadila na známu 
rozprávku Máša a medveď. 
Fantázii sa medze nekladú 
a aj ostatné školy sa snažili 
upútať pozornosť zveda-
vých detských očí.

Výsledky zápisov detí do 
prvého ročníka ZŠ v  meste 
Poprad budú známe v najbliž-
šom období a my o nich bu-
deme včas informovať. (ppv)

V ZŠ s MŠ na Jarnej ulici pre 
čakateľov na zápis nechýbalo 
divadielko v podaní žiakov, ten-
tokrát sa budúcim prváčikom 
prihovárali Máša a  medveď.

V ZŠ s MŠ na Komenského ulici vítala budúcich prvákov krajina 
Prvákovo, kde sa na každom kroku striedali ročné obdobia.


