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Vážení spoluobčania,
stalo sa už tradíciou, že prelom ro-

kov je príležitosťou pre bilancovanie, 
hodnotenie a načrtnutie nových plá-
nov a vízií.

Naše prosperujúce mesto zažilo 
počas uplynulých 365 dní veľa vý-
nimočných momentov. Za mimo-
riadne dôležitý považujem fakt, že 
máme vylepšený Územný plán mesta 
Poprad. Ide o najdôležitejší doku-
ment z pohľadu ďalšieho rozvoja, 
ktorý zásadným spôsobom vytvára 
predpoklady na zastavenie stagnácie 
a naštartovanie rozvoja nášho mesta.

Skvelou informáciou z  minulého 
roka je aj správa Inštitútu pre eko-
nomické a sociálne reformy INEKO, 
ktorá potvrdila výborné finanč-
né zdravie nášho mesta a Poprad 
opakovane obhájil 1. miesto medzi 
mestami s viac ako 50 000 obyvateľ-

mi. V niektorých ukazovateľoch sme 
dosiahli dokonca historicky najlepšie 
výsledky. Je to výsledok našej zodpo-
vednej hospodárskej politiky. Vďaka 
nášmu prístupu k verejným finan-

ciám mesto dokáže splácať staré 
dlhy, čím znižujeme celkovú zadlže-
nosť a zároveň dokážeme investovať 
a zveľaďovať majetok mesta.

Je toho veľa, čo sme už stihli urobiť  

a čaká nás rok, v ktorom budeme v 
tejto práci pokračovať. Urobíme ešte 
mnoho prospešnej práce pre naše 
mesto a hlavne pre vás, milí spolu-
občania.

Poprad dnes patrí medzi najdyna-
mickejšie sa rozvíjajúce mestá. Sme 
ambiciózni a nebojíme sa nových vý-
ziev. Naše plány na rok 2018 sú toho 
dôkazom. Ako primátor mesta urobím 
všetko preto, aby sme ich tak - ako tie 
predchádzajúce - dokázali naplniť .

Milí Popradčania, do nového roka 
2018 vám prajem predovšetkým veľa 
zdravia, lásky a  pokoja v  rodinách. 
Nášmu mestu skvelý rok plný dob-
rých nápadov a ich úspešných reali-
zácií smerujúcich k čo najväčšej spo-
kojnosti nás všetkých.

Prajem vám šťastný nový rok 2018!
Jozef Švagerko,

primátor mesta Poprad

Už niekoľko rokov za se-
bou počet obyvateľov Popra-
du klesá. Aj za uplynulý rok 
2017 Popradčanov ubudlo o 
302 a pokles oproti roku 2016 
sa ešte zväčšil, keďže v tom 
roku bol zaznamenaný po-
kles o 250 obyvateľov. Podľa 
údajov z evidencie obyvateľ-
stva dosiahol k 31. decembru 
2017 počet obyvateľov mesta 
Poprad 50 416 (k 31. decem-
bru 2016 to bolo 50 718). Ak 
sa úbytok nezastaví, môže sa 
stať, že do dvoch rokov po-
klesne počet obyvateľov Po-
pradu pod 50 tisíc.

„Za uplynulý rok, k 31. de-
cembru 2017, sa narodilo 449, 
zomrelo 399, prisťahovalo sa 
566 a odsťahovalo 891 ľudí. 
Osobitne evidujeme odhláse-
nia do cudziny, ktorých bolo 
za minulý rok 73, čo je o 9 
viac oproti roku 2016. Celkový 

úbytok obyvateľov bol 1290 a 
prírastok 1015,“ uviedla Má-
ria Kubičárová, vedúca kon-
taktného občianskeho centra 
Mestského úradu v Poprade. 
Do Popradu alebo z Popradu 
sa občania sťahujú z rôznych 
kútov Slovenska, najčastejšie 
však z okolitých obcí. V uply-
nulom roku boli pre Poprad-
čanov dá sa povedať „vychyte-
nými“ obcami Veľký Slavkov 
a Batizovce. Pri odhlásení do 
cudziny prevažovali najmä 
susedné štáty, hlavne Rakúsko 
a Nemecko.

Čo sa týka vekového zlože-
nia, najväčšiu skupinu tvoria 
ľudia od 18 do 60 rokov - 30 
498, za nimi nad 60 rokov 11 
544, od 6 do 15 rokov 4110, od 
3 do 6 rokov 1470, do 3 rokov 
1436 a od 15 do 18 rokov 1358. 
V roku 2018 by sa mala jedna 
občianka Popradu dožiť sto ro-

kov, 9 bude mať tohto roku 95 
a 71 občanov 90 rokov. Nad sto 
rokov nie je evidovaný žiadny 
obyvateľ mesta.

Z celkového počtu 50 416 
občanov tvoria ženy 26 330, 
muži 24 086. 

Najviac občanov býva v 
centre mesta a na sídliskách - 
37 274, nasledujú Veľká 4644, 
Spišská Sobota 2919, Matejov-
ce 2821, Stráže 586 a Kvetnica 
194. Oproti minulému roku 
došlo k najväčšiemu poklesu 
obyvateľov v centre mesta a 
na sídliskách - viac ako o 400 
ľudí. Kým v ostatných mest-
ských častiach sa počty udržali 
približne na rovnakej úrovni, 
v Spišskej Sobote počet obyva-
teľov narástol o takmer sto. V 
meste Poprad je evidovaných 
aj 1978 ľudí bez adresy, čo je 
o 60 viac ako v predchádzajú-
com roku.  (mar)

Počet obyvateľov Popradu poklesol

V rámci VII. ročníka kon-
certného turné po Sloven-
sku sa v  sobotu 6. januára 
2018 v  Kostole sv. Štefana 
v  Matejovciach predstavi-
lo hudobné zoskupenie Ad 
gloriam Dei so svojimi hos-
ťami.

Sláčikové kvarteto tvoria 
členovia Symfonického or-

chestra Slovenského rozhlasu 
Samuel Mikláš, Róbert Ko-
váč, Júlia Urdová a Gregor 
Regeš.    

Na koncerte zneli skladby 
klasickej hudby a koledy. Od-
znel aj gregoriánsky chorál, 
skladby od G. Händela, či 
Schubertova Ave Maria. 

V Matejovciach opäť znela
Malá vianočná hudba

(Pokračovanie na str. 12)
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Stručne
• PRVÉHO januára 2018 sme si 
pripomenuli 25. výročie vzniku sa-
mostatnej Slovenskej republiky, ktorá 
vznikla po rozdelení spoločného štátu 
Čechov a Slovákov. V Česku si tento 
deň pripomínajú ako Deň obnovy sa-
mostatného českého štátu. Tento rok 
bude aj rokom stého výročia od vzni-
ku Československa 28. októbra 1918.
• PRVÝM dieťaťom narodeným v 
Nemocnici Poprad bola Emma Goro-
vá z Vikartoviec, ktorá prišla na svet 
1. januára 2018 o 2.30 hod s hmotnos-
ťou 2 980 g a dĺžkou 47 cm. Ako prvý 
občan resp. prvá občianka Popradu  
sa narodila 1. januára 2018 o 10.27 
hod. Adela Svobodová s hmotnosťou 
3 220 g a dĺžkou 49 cm.• UŽ TRETÍ rok sa na Silvestra koná 
výstup na Zámčisko na Kvetnici. Ako 
povedal organizátor Rastislav Ovšon-
ka, z roka na rok pribúda účastníkov, 
ktorých bolo v posledný deň minulé-
ho roka vyše 60, medzi nimi aj pred-
stavitelia mesta - primátor Jozef Šva-
gerko a viceprimátor Igor Wzoš.• KRÁTKO pred Vianocami získalo 
vyše tridsať miest a obcí na Slovensku, 
vrátane mesta Poprad, prístup k op-
tickej sieti Orangeu a službám, ktoré v 
nej operátor poskytuje, najmä super-
rýchly optický internet či digitálnu 
televíziu na optike od Orangeu.• V  zMySlE zákona č.  401/1998 
Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie 
ovzdušia  v znení neskorších pred-
pisov je  prevádzkovateľ (právnická 
osoba a fyzická osoba oprávnená na 
podnikanie) malého zdroja znečis-
ťovania ovzdušia povinný oznámiť 
každoročne do 15. februára  mestu 
Poprad za každý malý zdroj znečisťo-
vania ovzdušia prevádzkovaný v mes-
te Poprad, spotrebu palív a surovín, z 
ktorých znečisťujúce látky vznikajú a 
ďalšie potrebné údaje. Viac informácií 
na www.poprad.sk• 22. ročník Plesu Spišiakov sa usku-
toční už tento piatok 12. januára v Re-
dute v Spišskej Novej Vsi. Každoročne 
sa ho zúčastňuje aj množstvo Poprad-
čanov. • VIANOČNÉ prázdniny skonči-
li školákom v  pondelok 8. januára. 
Ďalšie, polročné prázdniny budú mať 
v piatok 2. februára.• BENEFIČNÝ koncert s  názvom 
Detské srdce sa uskutoční v pondelok 
15.januára o 17. hod. v Dome kultú-
ry vo Svite. Výťažok z koncertu bude 
použitý pre malú Amálku zo Svitu na 
operáciu vo Viedni.• NA webovej stránke mesta Po-
prad www.poprad.sk je uverejnený 
presný zoznam odberných miest, 
v ktorých bude v týchto dňoch pre-
rušená distribúcia elektriny z  dô-
vodu plánovaných prác na zariade-
ní nízkeho napätia.  (ppš)

V matričnom obvode Poprad, 
do ktorého patrí  mesto Poprad a 
obce Spišská Teplica a Gánovce, sa 
v roku 2017 narodilo 1273 detí, čo 
je o 38 detí menej ako v roku pred-
tým. z nich bolo 620 dievčat, 653 
chlapcov a 11 párov dvojčiat. Väč-
šina detí sa narodila v popradskej 
nemocnici, dva pôrody boli v do-
mácom prostredí.

Popradská matrika zostavila reb-
ríček najpopulárnejších mien, ktoré  
rodičia dávali svojim deťom v uply-
nulom roku. Podľa údajov Matrič-
ného úradu v Poprade zostavených 
matrikárkou Máriou Ščurkovou, si u 
dievčat prvenstvo udržala Sofia, ktorá 
bola najobľúbenejším dievčenským 
menom aj rok predtým. Dostalo ho 

28 bábätiek. Druhé miesto obsadila 
takisto ako v roku predtým Ema (18). 
Na tretie miesto sa vyšplhala doteraz 
zriedkavá Jasmína (14), ktorá sa oň 
podelila do stále obľúbenou Kristí-
nou. Na štvrtej priečke sa ocitla Natá-
lia, Nela a Tamara (13), piate miesto 
ovládla Eliška, Nina a Timea (12), 
šieste Barbora (11), siedme majú spo-
ločné Diana, Dominika, Olívia, Stela, 
Viktória a Zuzana (10), ôsme patrí 
Alexandre, Márii a Sáre (9), deviate 
obsadzuje Anna, Katarína, Michaela 
a Mia (8) a desiate Alžbeta (7). Roz-
diely sú však malé a v menách prevlá-
dala veľká rôznorodosť.

Rebríček najčastejších mien u 
chlapcov sa viac premiešal. Kým v 
roku 2016 mu kraľoval Jakub, v roku 

2017 dostalo najviac chlapcov meno 
Adam (26). Za ním nasledoval na 2. 
mieste Michal (24), ktorý nahradil 
Samuela, na 3. mieste bol Jakub (22), 
4. Matej a Matúš (21), 5. Lukáš, Pat-
rik a Samuel (20), 6. Dávid (18), 7. 
Filip, Peter a Tomáš (17), 8. Sebasti-
án (16), 9. Oliver (15) a 10. priečku 
obsadil Richard (13). 

Deti však dostávali v minulom 
roku aj množstvo exotických alebo 
zahraničných mien ako Kemal, Se-
lina, Tarek, Tabita, Yorick, Cooper, 
Rodan, Evelyn, Lada, Lota, Maša, 
Dorian, Jonáš, Benedict a ďalšie. 
Viacerí rodičia tiež využili možnosť 
dať svojmu dieťaťu dve mená. Mož-
nosť pomenovať ho až troma mena-
mi nevyužil nikto.   (mar)

Na vrchole rebríčka kraľuje Adam a Sofia

V pôsobnosti Matričného úradu 
v Poprade (Poprad, Spišská Teplica, 
Gánovce) sa v uplynulom roku zoso-
bášilo 272 párov, čo je o 20 sobášov 
viac ako v roku 2016. z toho bolo 
172 uzavretých cirkevným obradom 
a rovných sto civilným spôsobom.

Oproti predchádzajúcemu roku 
výraznejšie narástol počet cirkev-
ných sobášov - o 36. Pri trinástich 
sobášoch bol jeden z novomanželov 
cudzincom. 

V knihách popradského matrič-
ného obvodu však vedú aj menej 
radostné záznamy - o rozvodoch. 
V roku 2017 zaznamenali 94 roz-
vodov, čo je ale o 15 menej než v 
roku 2016.   (ppm)

Mestská polícia 
Poprad testuje vo 
výkone služby elek-
tromobil.

Testovacia pre-
vádzka elektromobilu 
potrvá od 4. januára 
2018 do 11. januára 
2018. „Elektromo-
bil budeme testovať 
priamo vo výkone 
služby hlavne k ziste-
niu pomeru dojazdu 
a počtu nabíjacích cyklov počas využí-
vania v osem resp. dvanásťhodinových 
službách a jeho samotného využívania 
hlavne v mestskej premávke s prihliad-
nutím na plnenie úloh mestskej polí-
cie. Okrem ekologického hľadiska je 

Viac sobášov, 
menej rozvodov

Mestská polícia testuje elektromobil

pri elektromobile zaujímavé aj možné 
zníženie nákladov na prevádzku po-
užívaných vozidiel, čo chceme práve 
takouto testovacou prevádzkou elek-
tromobilu preveriť,“ uviedol náčelník 
MsP Poprad Štefan Šipula.  (mag)

Mesto Poprad sprístupnilo pre 
návštevníkov webovej stránky po-
prad.sk virtuálnu prehliadku pros-
tredníctvom 13 vyhliadkových bodov. 
Ide o jednoduchú a pritom zaujíma-
vú formu prezentácie Popradu pre 
všetkých, ktorí plánujú jeho náv-
števu, alebo sa len budú chcieť zo-
známiť s  jeho podobou a pokochať 
nádhernými pohľadmi na Poprad a 
jeho okolie.

„Staršie panoramatické zábery spra-
cované technológiou Flash boli nahra-
dené novou virtuálnou prehliadkou 
využívajúcou modernejšie zobrazenie 
v  kóde HTML5, čo ocenia predovšet-
kým majitelia dotykových telefónov. 
Virtuálna prehliadka obsahuje spolu 
13 panoramatických záberov z Po-
pradu. Zaujímavé sú najmä výhľady 
z veží kostolov, ktoré zatiaľ nie sú pre 
verejnosť bežne prístupné,“ uviedol 
Marián Galajda z  MsÚ v  Poprade. 
Virtuálna prehliadka umožní zozná-

miť sa s výhľadom z veže Kostola sv. 
Egídia v centre Popradu alebo z veže 
Kostola sv. Jána Evanjelistu vo Veľkej. 
Nechýba pohľad na Poprad a okolie 
z vrcholu Zámčiska, zastúpené sú aj 
zábery z Matejoviec, Spišskej Soboty, 
nechýbajú ani Stráže či sídlisko Juh. 

Ovládanie virtuálnej prehliadky je 
veľmi intuitívne. Každý záber je spre-
vádzaný stručnou audio nahrávkou, 
textom s  krátkym popisom konkrét-
neho miesta, jeho presnou lokalizá-
ciou na mape. Virtuálnu prehliadku 

je možné zdieľať e-mailom alebo pro-
stredníctvom sociálnych sietí. Okrem 
počítača je možné virtuálnu prehliad-
ku absolvovať aj na tabletoch a pros-
tredníctvom mobilných telefónov. 

Virtuálnu prehliadku si môžete 
pozrieť na webovej stránke www.
poprad.sk v sekcii >O meste Poprad 
>Virtuálne prehliadky.

Textový a  audio sprievodca vir-
tuálnou prehliadkou v  slovenskom 
jazyku bude doplnený aj o  anglic-
kú mutáciu.   (mag)

Virtuálna prehliadka Popradu
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• SVOJE vedomosti o Tatrách si naj-
novšie môžu záujemcovia otestovať 
aj prostredníctvom mobilnej apliká-
cie Kvíz TANAP-u. Každý, kto pošle 
správne odpovede na desať otázok o 
TANAP-e v podobe printscreenu ob-
razovky svojho mobilného telefónu 
na e-mailovú adresu istavny@lesyta-
nap.sk, bude zaradený do žrebovania 
o zaujímavé ceny. Súťaž potrvá do 
konca februára 2018.• PROJEKT sprístupnenia veže 
Baziliky sv. Jakuba v  Levoči hodnotí 
mesto ako úspešný. Záujemcovia pri 
tom museli zdolať 216 schodov. Vý-
hľad na mesto i okolie zo 70 metrov 
vysokej veže si však mohli vychutná-
vať len od 17. júla do začiatku sep-
tembra. Veža je stále v rekonštrukcii, 
preto bola verejnosti prístupná také 
krátke obdobie. Aj napriek tomu, že 
išlo len o pár letných týždňov, ces-
tu na vežu si našlo až štyritisíc ľudí. 
Takmer polovicu z tohto počtu tvorili 
zahraniční turisti.• XVI. reprezentačný ples Lomnic-
kého golfového klubu sa uskutoční 
27. januára od 19.30 hod. v hoteli In-
ternational v strede golfového ihriska 
Black Stork vo Veľkej Lomnici.• NA internetovej stránke Správy 
Tatranského národného parku môžu 
záujemcovia pozorovať živočíchy on-
line. Je o to veľký záujem. Za posled-
né tri roky stránku navštívilo už viac 
ako dva milióny návštevníkov. Počas 
sezóny bolo  spustených niekoľko ka-
mier, ktoré sledovali život v hniezde 
bociana. V areáli pracoviska v Liptov-
skom Mikuláši beží aj online kŕmidlo 
pre spevavce. Chceli by tiež spustiť aj 
ďalšiu kameru pri kŕmidle s výhľa-
dom na Tatry. Celoročne je spustená 
kamera na Kriváň, aby si turisti mohli 
skontrolovať, aké je tam počasie. • zÁUJEMCOVIA o odbornú prax 
vo Švajčiarsku vo veku od 18 do 26 
rokov, ktorí ovládajú bežnú hovoro-
vú nemčinu a sú ochotní pracovať v 
cestovnom ruchu vo Švajčiarsku, zís-
kajú aktuálne informácie na webovej 
stránke www.swiss-slovaktourism.sk. 
Predbežne sa tiež môžu prihlásiť na e-
-mailovej adrese: peter.patus1@gmail.
com.  • NIEKTORÉ daňové tlačivá čakajú 
zmeny. Elektronicky komunikujúci 
klienti s  finančnou správou dosta-
nú predvyplnené daňové priznanie 
k dani z motorových vozidiel už po-
čas prvých dvoch januárových týž-
dňov. Nové vzory tlačív daňových 
priznaní k dani z príjmov pre práv-
nické a fyzické osoby (typ B) budú k 
dispozícii počas januára. Pre verej-
nosť ich finančná správa sprístupní na 
portáli finančnej správy, ako aj v tla-
čenej podobe na daňových úradoch v 
druhej polovici januára.  (ppš)

Krátke správyMiestna občianska poriadková služba nahradila občianske hliadky 
Do výkonu služby v  Poprade 

v pondelok nastúpili členovia Miest-
nej občianskej poriadkovej služby. 
Mesto Poprad získalo prostriedky na 
jej zriadenie vďaka projektu „Miest-
na občianska poriadková služba v 
meste Poprad“, ktorý je financovaný 
v rámci operačného programu Ľud-
ské zdroje. Mesto na tento účel zís-
kalo nenávratný finančný príspevok 
vo výške takmer 143  650 eur, čo je 
95 perc. nákladov na realizáciu pro-
jektu. zvyšných 5 perc. t. j. 7 560 eur 
bude použitých z vlastných zdrojov.

„Medzi hlavné úlohy miestnej ob-
čianskej poriadkovej služby bude 
patriť ochrana verejného poriadku, 
ochrana životného prostredia, ktorá 
bude spočívať hlavne v nahlasovaní 
čiernych skládok a pod. Ich činnosť 
však nebude iba pri ochrane verej-
ného poriadku, ale chceme, aby boli 

nápomocní aj napr. pri nastoľovaní 
poriadku pri vyplácaní sociálnych dá-
vok, pri výkone práce plynárov, elek-
trikárov, zdravotníckej služby, aby 
nedochádzalo počas vykonávania ich 
činnosti k ich napádaniu resp. ohro-
zeniu,“ uviedol náčelník Mestskej 
polície v Poprade Štefan Šipula. 

V  rámci projektu bolo zamestna-
ných 6 osôb na dobu 3 rokov, ktoré 
budú činnosť vykonávať v koordiná-
cii a pod dohľadom mestských poli-
cajtov. Členov MOPS čaká trojmesač-
ná skúšobná doba. Všetci pracovníci 
boli preškolení vo vymedzenom roz-
sahu hlavne z oblasti trestného práva, 
zákona o priestupkoch a o cestnej 
premávke, aby ju vedeli primerane 
riadiť, hlavne počas sprevádzania detí 
do školy. 

„Vyhotovili sme im karty úsekov s 
presným rozpisom ich činností, kde a 

kedy sa budú zdržiavať a akú konkrét-
nu činnosť budú v danom úseku vyko-
návať. To pôsobenie sme dávali do ta-
kých miest, kde dochádza k najväčším 
problémom. Aj pri výbere adeptov sme 
sa snažili vyberať tak, aby sme mali 
zastúpenie z  tých najproblémovejších 
zón. Takto môžu dbať na svoju zvere-
nú časť aj mimo pracovnej činnosti,“ 
doplnil Š. Šipula.  

Príslušníci „MOPS“ budú praco-
vať vo dvojiciach v čase od 6. do 14. 
hod., od 12. do 20. hod a tretia dvo-
jica od 14. do 22. hod., ale v prípade 
potreby budú k dispozícii aj pri zása-
hoch spojených s rušením nočného 
pokoja alebo narušením verejného 
poriadku aj po 22. hod. 

Projekt MOPS nadväzuje na pro-
jekt občianskych hliadok, ktoré v 
Poprade pôsobili v rokoch 2016 
a 2017.    (mag)

Zmeny v cestovných poriadkoch MHD
Od začiatku januára 2018 došlo v cestovných po-

riadkoch Mestskej hromadnej dopravy v Poprade 
len k drobným zmenám. Podľa informácií vedúceho 
oddelenia dopravy Ľubomíra Hána, nastali len na lin-
kách č. 3 a č. 5. 

Na linke č. 3 (Nové mesto Juh III - AS, Západ - Veľká 
- Sp. Sobota a späť) ide o posunutie spoja č. 4 so začia-
točnou zastávkou Poprad, AS, kde je odchod posunutý 
zo 6.50 na 6.45 hod. Na linke č. 5 (Stráže, nám. - Kuku-
čínova- Dom kultúry - AS a späť) ide o posunutie spoja 
č. 20, začiatočná zastávka Poprad - Stráže, námestie, kde 
je odchod posunutý zo 17. na 16.15 hod. 

Tieto zmeny boli realizované na základe požiadaviek 
občanov mesta.

Všetky cestovné poriadky sú zverejnené na stránke do-
pravcu SAD Poprad www.sadpp.sk/cestovne-poriadky. 

V prímestskej autobusovej doprave platí nový cestov-
ný poriadok od polovice decembra 2017.  (ppm)

Od 1. januára 2018 došlo k zme-
ne výšky správnych poplatkov na 
matrike a pri osvedčovaní listín a 
podpisov. V spojitosti s novelou č. 
238/2017 z.z. zákona č. 305/2013 
z.z. o elektronickej podobe výkonu 
pôsobnosti orgánov verejnej moci a 
o zmene a doplnení niektorých zá-
konov v znení neskorších predpisov 
sa novelizoval zákon č. 145/1995 
z.z. o správnych poplatkoch v zne-
ní neskorších predpisov. Na zákla-
de toho sa od začiatku tohto roka 
zmenila výška poplatkov na celom 
Slovensku a takisto na popradskom 
matričnom úrade a pri osvedčovaní 
podpisov a listín. Podrobné sadzby 
správnych poplatkov sú uverejnené 
na www.poprad.sk.

Od 1. januára 2018 sa zmenila výš-
ka správneho poplatku za vyhotove-
nie odpisu (fotokópie), výpisu alebo 
písomnej informácie z úradných 
kníh, úradných záznamov, evidencií, 
registrov listín a zo spisov alebo sú-

kromných spisov v úradnej úschove, 
za každú aj začatú stranu z 1,50 na 2 
eurá. K rovnakej zmene dochádza aj 
v poplatku za osvedčenie odpisu (fo-
tokópie), výpisu alebo písomnej in-
formácie z úradných kníh, úradných 
záznamov, registrov listín a zo spisov 
alebo súkromných spisov v úradnej 
úschove, za každú aj začatú stranu v 
slovenskom jazyku, teda z 1,50 na 2 
eurá. V cudzom jazyku zostáva po-
platok nezmenený 3 eurá. Takisto sa 
mení z 1,50 na 2 eurá správny popla-
tok za osvedčenie podpisu na listine 
alebo na jej rovnopise, za každý pod-
pis a tiež za nahliadnutie do matrík za 
každý zväzok matrík. 

Nový poplatok je stanovený za žia-
dosť o zápis matričnej udalosti, ktorá 
nastala v cudzine do osobitnej matri-
ky - 10 eur a za prípravu podkladov k 
uzavretiu manželstva pred orgánom 
registrovanej cirkvi alebo náboženskej 
spoločnosti - 10 eur. Mení sa aj správny 
poplatok za povolenie uzavrieť man-

želstvo a aj za uzavretie manželstva 
pred iným než príslušným matričným 
úradom medzi štátnymi občanmi SR 
zo 16,50 na 20 eur, ako aj za povole-
nie uzavrieť manželstvo mimo určenej 
doby. Povolenie uzavrieť manželstvo 
mimo úradne určenej miestnosti je 
po novom spoplatnené 70 eurami 
- predtým to bolo 66 eur. Rovnaký, 
teda 70 (zo 66) eur je aj správny po-
platok za uzavretie manželstva medzi 
štátnym občanom SR a cudzincom. Z 
33 na 35 eur sa zmenil správny popla-
tok za povolenie uzavrieť manželstvo 
pred iným než príslušným matričným 
úradom medzi štátnym občanom SR 
a cudzincom alebo medzi cudzinca-
mi. Za uzavretie manželstva medzi 
cudzincami je od 1. januára 2018 je 
poplatok 200 eur, predtým bol 165,50 
eur a za uzavretie manželstva, ak ani 
jeden zo snúbencov nemá na území 
SR trvalý pobyt takisto 200 eur, pred-
tým to bolo 199 eur. Ostatné správne 
poplatky sa nemenili.  (pmm)

Zmena výšky správnych poplatkov na matrike
a pri osvedčovaní listín a podpisov
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Dobrá správa pre Kvetnicu!Popradskí seniori dostali rikšu
združenie pre urbanizmus 

a územné plánovanie na Slovensku 
(zUUPS) pri Spolku architektov 
Slovenska (SAS) ocenilo urbanis-
ticko - krajinársku štúdiu Mest-
ských rekreačných lesov v Kvetnici.  
Štúdia, ktorú vypracoval kolektív 
pod vedením krajinnej architektky 
Anny Dobruckej, získal Cenu zU-
UPS 2017. 

„Iniciovali sme vznik tejto štúdie, pre-
tože ako lesníci sme v tomto území už 
nemohli urobiť viac. Vybudovali sme 
cesty, chodníky, značkované trasy a do-
zrel čas na to, aby do toho vstúpil archi-
tekt a ukázal ďalšie možnosti rozvíjania 
tohto územia. To nie je len o lese, ale aj 
o tom, aby sa vnieslo trochu poézie do 
krajiny. Hudobné altánky, aromatera-
piu a iné nové trendy v rekreácii a oddy-
chu,“ uviedol riaditeľ Mestských lesov 
v Poprade Róbert Dula. 

„Toto ocenenie je dobrou správou pre 
Kvetnicu, pretože je to miesto s úžas-
nou históriou a  veľkým potenciálom. 
Chceme ju postupne zveľadiť a vytvo-
riť z  nej atraktívnu lokalitu pre všet-
kých Popradčanov i návštevníkov mes-
ta,“ uviedol primátor Popradu Jozef 
Švagerko.  

„V štúdii je zahrnutá úprava kvet-
nického parku, sú tam riešené prvky 

drobnej architektúry, podrobne je 
spracovaný aj kvetnický cintorín. Naj-
viac ma zaujalo riešenie centrálneho 
územia, ako aj to, že štúdia prepája 
jednotlivé lokality navzájom tak, aby 
návštevník po vstupe mohol prejsť celé 
územie zaujímavou trasou,“ uviedol 
predseda Rady pre priestorové pláno-
vanie mesta Poprad Martin Baloga. 
Významným prvkom celej štúdie je 
voda - počíta sa s  využitím Gánov-
ského potoka i jazera  v kameňolome. 
V území sú navrhnuté rôzne krajinár-
ske prvky, ktoré prinášajú možnosti 
aktívneho i pasívneho odpočinku. Už 
v  roku 2018 by niektoré z  plánova-
ných prvkov mohli byť realitou.

„V  súčasnosti už prebieha verejné 
obstarávanie týkajúce sa obnovy lo-
kality Tancuľka, kde sa pripravuje 
projektová dokumentácia. Ďalším 
prvkom je vyhliadková veža, chceli 
by sme tiež dokončiť cestu, aby sme 
prepojili cyklotrasy s Kvetnicou a zo-
kruhovali celé mestské lesy. Máme 
pripravené tiež informačné tabule aj 
na banský chodník, ktoré chceme osa-
diť na jar,“ doplnil R. Dula. 

Cenu ZUUPS 2017 finančne 
podporil a záštitu prevzal minister 
dopravy a výstavby Slovenskej re-
publiky Arpád Érsek.  (mag)

Primátor mesta Poprad Jozef 
Švagerko, členovia Mestskej orga-
nizácie Jednoty dôchodcov a Slo-
venského Červeného kríža v Spiš-
skej Sobote si koncom uplynulého 
roka uctili pamiatku MUDr. Au-
gustína Szásza pri príležitosti 70. 
výročia jeho úmrtia.

Na sobotskom cintoríne položili 
veniec k hrobke Szászovcov. A. Szász 
bol lekárom, zakladateľom nemoc-
nice v Sp. Sobote, zastával množstvo 
postov, organizoval veľa dobročin-
ných aktivít, zasadzoval sa o rozvoj 
verejného liečiteľstva, veľmi aktívne 

sa zapájal do boja proti tuberkuló-
ze a ďalšie. Ako uvádza Biografický 
slovník mesta Poprad, A. Szász bol 
v Spišskej Sobote mimoriadne ob-
ľúbeným vo všetkých vrstvách oby-
vateľov. V roku 1935 ho schválilo 
zastupiteľstvo za čestného občana 
Spišskej Soboty a bola mu odhale-
ná pamätná tabuľa s podnadpisom 
Dobrodincovi chorých. Zomrel 28. 
decembra 1947 v Sp. Sobote. Ako 
podčiarkol jeden z organizátorov 
Fabián Gordiak, dobré skutky je po-
trebné odmeniť aj po rokoch aspoň 
tichou spomienkou.  (ppm)

Dobré skutky je potrebné
odmeniť aspoň tichou spomienkou

Centrum sociálnych služieb(CSS) v 
Poprade obdarovalo svojich klientov 
originálnym darčekom - trojkole-
sovým elektrobicyklom Christiania 
Taxi určeným na prevoz ľudí (tzv. rik-
šou). „Naše centrum sa plánuje zapo-
jiť do celosvetového projektu s názvom 
„Cycling without age“ („Bicyklovanie 
neobmedzené vekom“). Cieľom projek-
tu je vytiahnuť seniorov z ich izieb do 
prírody, do mesta, vyčarovať im úsmev 

na tvári, vyvolať pocit šťastia, poskyt-
núť slobodu, predstaviť inú formu mo-
bility, vytvoriť nové vzťahy a zároveň 
dať šancu mladým a aktívnym ľuďom 
spraviť niečo pre komunitu, zapojiť 
ich do aktívneho starnutia seniorov,“ 
uviedol riaditeľ CSS Jozef Košický. V 
rámci projektu plánuje CSS osloviť ši-
rokú verejnosť, ako aj rôzne športové 
kluby a študentov, ktorí by v rámci 
dobrovoľníckych aktivít obsluhovali 

tento bicykel. Originálny dar-
ček dostali seniori v predstihu 
krátko pred Vianocami, kedy 
Centrum sociálnych služieb 
v Poprade pripravilo každo-
ročné predvianočné pose-
denie, ktorého súčasťou bol 
kultúrny program pripravený 
žiakmi zo Základnej umelec-
kej školy pri Spojenej škole na 
Letnej ul. v Poprade.  (mag)

V  Kostole sv. Egídia sa v Druhý 
sviatok vianočný konal Štefanský 
koncert. Na javisku sa stretli tri te-
lesá: folklórny súbor Vagonár, Suita 
kráľa Mateja a  la Speranza. Pred-
stavili vianočné pásmo piesní. 

Zladiť tri hudobné telesá sa nedá 
za týždeň, ani za mesiac. Na tom-
to programe robili hudobníci rok 
a  pol. Postupne pridávali koledu 
za koledou. Umelecký vedúci FS 
Vagonár Ján Profant (na foto v po-
slednom rade s kontrabasom vpra-
vo) uviedol: „Keď sme na javisku, 
už je to dobré, máme za sebou všet-
ky stresy, už je to len tá správna tré-
ma, aby sme sa naladili na hudobný 
výkon. So Suitou kráľa Mateja sme 
sa našli pred 7 rokmi, keď sme hľa-
dali mužské hlasy do svojho progra-
mu svadobného pásma.“

Nápad spojiť tri súbory skrsol 
v  hlave hudobného skladateľa Va-
gonára Petra Jantoščiaka, ktorý im 

upravuje skladby. Klasické nástroje 
FS doplnil o flauty, organ a klavír, 
rolničky a tiež o mužskú spevácku 
časť. Vianočné sviatky ľuďom už 
druhý rok spríjemňujú aj mimo 
Popradu.

V Kostole sv. Egídia zneli koledy 
zo Spiša, ale aj sakrálna hudba a 
piesne v goralskom nárečí. Okrem 
súboru Vagonár máme v  Poprade 
aj zanietených chlapov v  zrelom 
veku, ktorí radi spievajú. František 
Lizák, vedúci Suity kráľa Mateja 
(na foto v  druhom rade vľavo) sa 
pridal: „Pre každé teleso - iný žáner 
je to vzájomné obohatenie. Robíme 
to pre radosť a  pre duchovnú odo-
zvu u poslucháčov.“

Vagonár je zmiešaný súbor, Suita 
kráľa Mateja je čisto mužská. Trio 
účinkujúcich doplnila La Speranza, 
ktorú tvorí päť dám. Našli sa v kla-
sickej hudbe, v muzikálových aj v 
moderných melódiách.  (kpa)

Štefanský koncert spojil tri žánre
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Sviatky v Tatrách boli rušné aj tragickéUplynulé sviatky boli vo 
Vysokých Tatrách mimo-
riadne rušné. Už v Prvý 
sviatok vianočný leteckí zá-
chranári z Popradu a Horská 
záchranná služba zasahovali 
a pomáhali viacerým zrane-
ným. 

Najprv snowboardistke z 
Lomnického sedla, ktorá si 
pri približne 300 metrovom 
páde zlomila nohu, potom 
českej turistke, ktorá pri schá-
dzaní z Téryho chaty zakopla 
a padla dole strmým zľado-
vateným terénom. Napriek 
rýchlemu zásahu vrtuľníkom 
jej už záchranári nedokázali 
pomôcť a lekár na mieste už 
len konštatovať úmrtie. Aj 
pri ďalšom zásahu sa na zľa-
dovatenom povrchu v oblasti 
Malej Studenej doliny pošmy-
kol turista, ktorý si poranil 
brucho a hrudník. Nešťastne 
sa skončila záchranná akcia 
HZS v súčinnosti s VZZS ATE 
Poprad na Slavkovskom štíte, 
kde bol nahlásený pád troch 
českých turistov. Kým jeden z 
nich obišiel s ľahším úrazom, 
druhý utrpel ťažkú polytrau-
mu a bol letecky prevezený 
do Nemocnice Poprad. Tre-
tia turistka však utrpela pri 
páde poranenia nezlučiteľné 
so životom, ktorým na mieste 
podľahla.

Séria záchranných ak-
cií pokračovala aj v Druhý 

sviatok vianočný. 
Opäť si vyžiadali 
aj jeden ľudský ži-
vot. V oblasti Veľ-
kého hangu spa-
dol poľský turista, 
ktorému prišli 
na pomoc členo-
via HZS aj leteckí 
záchranári. Jeho 
zranenia však boli 
natoľko vážne, že 
im aj napriek rých-
lemu zásahu podľahol. 

V ten istý deň pomáhali 
záchranári v Mlynickej doli-
ne, kde sa na vodopáde Skok 
pošmykla slovenská turistka. 
Poranila si brucho, hrudník 
a sťažovala sa na zhoršené 
dýchanie. Bola prevezená vr-
tuľníkom do Popradu. Ďalší 
zásah bol na Slavkovskom 
štíte, kde spadla turistka na 
zľadovatenom teréne. Leteckí 
záchranári ju previezli do Sta-
rého Smokovca, kde si ju po 
primárnom ošetrení prevzala 
pozemná záchranná služba. 
HZS nahlásili náhodní turis-
ti, že našli vo Veľkej Stude-
nej doline, pod Kráľovským 
žľabom nehybné telo muža. 
33-ročný český turista utrpel 
poranenia nezlučiteľné so 
životom. Telesné pozostatky 
boli dopravené do St. Smo-
kovca a odovzdané príslušní-

kom PZ SR a obhliadajúcemu 
lekárovi. Záchranársky vrtuľ-
ník a HZS boli privolaní aj 
na pomoc v oblasti Červenej 
doliny. Zranili sa tam traja tu-
risti - 14-ročné dievča utrpelo 
vážny úraz hlavy, 10-ročný 
chlapec poranenie panvy 
a 50-ročný muž poranenie 
driekovej časti chrbtice. 

Pomoc potreboval 27. de-
cembra 22-ročný turista z 
Litvy. Pri pošmyknutí na zľa-
dovatenom teréne pri Chate 
pri Zelenom plese si spôsobil 
úraz nohy v oblasti stehna. Vr-
tuľníkom bol transportovaný 
do popradskej nemocnice. 

Ako informoval 28. decem-
bra riaditeľ HZS Jozef Jani-
ga, počas predchádzajúcich 
sviatočných dní došlo k 16 
pošmyknutiam turistov na 
zľadovatenom snehu, z toho 
4 utrpeli smrteľné a 7 vážne 

zranenia. Na ly-
žiarskych svahoch 
záchranári HZS 
ošetrili 63 lyžiarov 
a prišlo 21 žiadostí 
o pomoc z horské-
ho prostredia. 

Ani ďalšie dni 
neboli pokojné. 
Posádku VZZS z 
Popradu požiadali 
aj o súčinnosť pri 
záchrannej akcii 

30. decembra po páde laví-
ny v masíve severnej steny 
Ďumbiera, kde boli zasypaní 
štyria ľadolezci, ktorí liezli 
ľadopád Modrý ľad. Všetkým 
štyrom sa podarilo spod za-
sypaného snehu vyslobodiť, 
ale jeden z nich pre porane-
nie nohy nedokázal zostúpiť 
samostatne ďalej. Po evakuá-
cii z terénu ho vrtuľník pre-
viezol do Popradu, kde bol 
odovzdaný privolanej rýchlej 
zdravotnej pomoci.

Popoludní 30. decembra 
pomáhala HZS v spolupráci 
s VZZS z Popradu 49-ročné-
mu Slovákovi, ktorý si pri 200 
metrovom páde z Bystrej láv-
ky poranil hlavu. 1. januára 
2018 hodinu po polnoci po-
žiadali záchranárov z Oblast-
ného strediska HZS Vysoké 
Tatry o pomoc pre Slovenku, 
pod ktorou sa počas spúšťa-

nia po zjazdovke zo Štartu 
zlomili sane a spôsobili jej 
tržné poranenie v hornej časti 
stehna. Ošetrili ju a transpor-
tovali do T. Lomnice k sanit-
ke RLP. 3. januára pomáhali 
23-ročnému turistovi, ktorí sa 
pošmykol na zľadovatenom 
chodníku nad Rainerovou 
chatou a zlomil si nohu. 4. 
januára HZS večer požiadala 
o pomoc dvojica turistov z 
Bangladéša a Pakistanu. Na-
chádzali sa na Tatranskej ma-
gistrále neďaleko Skalnatého 
plesa, boli vyčerpaní a neboli 
adekvátne vystrojení na tat-
ranské podmienky. HZS ich 
pomocou snežného pásové-
ho vozidla spoločnosti TMR 
dopravila pod Skalnaté pleso 
a následne ich odprevadila do 
Starého Smokovca. 

Ďalším tragickým dňom 
v horách bol 6. január 2018. 
VZZS bola predpoludním pri-
volaná na lyžiarsky svah do 
Bachledovej doliny na pomoc 
30-ročnej lyžiarke. Tá sa bez 
lyží pošmykla a padala dole 
dlhým zľadovateným svahom. 
Narazila do stĺpu lanovky a 
napriek okamžitej resuscitácii 
prítomných svedkov a členov 
privolaného Dobrovoľného 
zboru Tatranskej horskej služ-
by a následne lekárky VZZS 
rozsiahlym poraneniam vnú-
torných orgánov napokon 
podľahla.              (hzs, vzzs)

Mestská polícia opätovne do-
hliadala zvýšeným počtom hlia-
dok počas osláv Silvestra a Nového 
roka na verejný poriadok, s dôra-
zom na Námestie Sv. Egídia, ako aj 
na ostatné mestské časti. 

Mestskí policajti už počas dňa riešili 
niekoľko prípadov vybuchujúcich pe-
tárd a delobuchov, kde išlo prevažne 
o maloleté a mladistvé osoby, ktoré 
hliadky mestskej polície riešili na-
pomenutím. Ku konfliktu osôb pod 
vplyvom alkoholu došlo už pred pol-
nocou, kedy hliadka mestskej polície 
riešila napadnutie taxikára mladíkom 
pod vplyvom alkoholu, ktorý sa doža-
doval odvozu aj napriek tomu, že ta-
xikára volali na miesto iní zákazníci. 
Konflikt sa zaobišiel bez zranení. Iba 
deväť minút po privítaní Nového roka 
hliadka mestskej polície preverovala 
údajný požiar v byte, kde našťastie 
k ničomu nedošlo a oznamovateľka 
pravdepodobne videla záblesky zo 
silvestrovských ohňostrojov. O 1.40 
hod. bolo na mestskú políciu ozná-
mené, že pri nákupnom centre na 
Ul. Francisciho došlo k napadnutiu 

dvoch skupín mladíkov kameňmi 
a palicami. Na mieste a v jeho okolí 
bolo hliadkami mestskej polície zadr-
žaných 7 osôb, ktoré sa snažili z miesta 
ujsť a policajti na ich zadržanie museli 
použiť aj donucovacie prostriedky. Na 
mestskú políciu boli predvedené tri 
osoby z obce Veľká Lomnica, z kto-
rých každý bol pod vplyvom alkoholu 
a prípad je v riešení mestskou polí-
ciou. Nadránom MsP riešila ešte dva 
prípady rušenia nočného pokoja oso-
bami, ktoré sa pravdepodobne vrátili 
domov z osláv a správali sa hlučne a 
v jednom prípade hliadka napome-
nula skupinu mladých ľudí, ktorá sa v 
jednom z popradských bytov hlučne 
zabávala v skorých ranných hodinách 
aj s hlasno pustenou hudbou.  

Aj napriek vyťaženosti hliadok 
mestskej polície môžeme konštato-
vať, že oslavy Silvestra a Nového roka 
2018 sa uskutočnili bez vážnejších 
problémov a ublížení na zdraví. To 
dokazuje, že prijaté opatrenia zo stra-
ny mestskej polície splnili svoj účel.

Štefan Šipula,
náčelník mestskej polície

Oslavy Silvestra a Nového roka Týždeň s mestskou políciou
• V STREDU 3. januára večer obyva-
teľka bytového domu na ulici Murgašo-
vej upozornila mestskú políciu na sku-
točnosť, že vodič vozidla s ukrajinským 
evidenčným číslom sa pokúša násilným 
spôsobom zložiť z kolesa blokovacie za-
riadenie, ktoré tam umiestnila hliadka 
MsP Poprad. Mestskí policajti zistili, že 
38-ročný Ukrajinec blokovacie zaria-
denie poškodil a snažil sa ho ukryť za 
neďalekou garážou. Vodičovi boli na 

mieste uložené blokové pokuty za to, že 
s vozidlom vošiel do zákazu vjazdu a za 
poškodenie blokovacieho zariadenia.• VO ŠTVRTOK 4. a  v  piatok 5. ja-
nuára prijala MsP Poprad štyri nájde-
né mobilné telefóny, ktoré na úradovni 
MsP Poprad odovzdali poctiví obča-
nia. Príslušníkom mestskej polície sa 
podarilo zistiť majiteľov všetkých náj-
dených telefónov, následne ich vyrozu-
mieť o náleze.   (msp)

začína sa Tatry Ice Master
Ľadová krása už má svoje miesto, od 12. do 14. ja-

nuára 2018 ním bude Hrebienok, a to vďaka 6. roční-
ku už tradičného podujatia TATRy ICE MASTER. Po-
čas troch dní ľadoví sochári z desiatich krajín vdýchnu 
život 50-tim tonám ľadu a premenia ich na 40 unikát-
nych ľadových sôch.

Podujatie obohatí hneď v piatok 12. januára koncert 
speváčky  Jany Kirschner, ktorá vystúpi o  17.15 hod. V 
sobotu, 13. januára doplní atmosféru Tatry Ice Master vystúpenie  King Shaolin  a 
neskôr ľadovo - ohňová šou, ktorú budú môcť návštevníci zažiť aj v posledný deň 
podujatia. Počas podujatia budú šikovní sochári a umelci pracovať s 50-timi tona-
mi ľadu na rôznych motívoch a témach, ktoré vdýchnu do impozantných sôch. V 
prvý deň budú mať sochári voľný štýl. V druhom a treťom dni podujatia sa budú 
držať témy - krajina, odkiaľ pochádzam a svetová fauna a flóra.  (ppš)
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Primátor mesta Poprad podľa § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred-
pisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo 
verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa základnej školy

s materskou školou,
Vagonárska ulica 1600/4, Poprad - Spišská Sobota.

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: • odborná a 
pedagogická spôsobilosť pre daný druh školy podľa záko-
na č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a od-
borných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky 
MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikač-
né predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre 
jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a od-
borných zamestnancov v znení neskorších predpisov
• absolvovanie prvej atestácie (I. kvalifikačnej skúšky ale-
bo jej náhradnej formy) • najmenej päť rokov pedagogic-
kej činnosti.

Iné požiadavky: • ovládanie štátneho jazyka • znalosť prí-
slušnej legislatívy • bezúhonnosť • osobnostné a morálne 
predpoklady pre výkon riadiacej funkcie • riadiace, komu-
nikačné a organizačné schopnosti • flexibilita, zodpoved-
nosť, spoľahlivosť,
• práca s PC.

Požadované doklady k prihláške do výberového konania:
• prihláška do výberového konania • štruktúrovaný profe-
sijný životopis • overené kópie dokladov o splnení kvalifi-
kačných predpokladov • potvrdenie o dĺžke pedagogickej 
praxe • písomné referencie z predchádzajúcej praxe • vý-
pis z registra trestov nie starší ako tri mesiace • písomný 
návrh koncepcie rozvoja školy • preukázanie zdravotnej 
spôsobilosti • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých 
údajov uvádzaných v predložených dokladoch • súhlas 
uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby vý-
berového konania podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o 
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších predpisov.

Uzávierka prihlášok: 2. február 2018. Rozhodujúci je dá-
tum podania na poštovej pečiatke alebo na pečiatke poda-
teľne MsÚ Poprad.

Prihlášky s označením „Výberové konanie + názov školy“ 
posielajte na adresu:
Mestský úrad Poprad
odbor školstva, mládeže a športu
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad

O termíne a mieste výberového konania budú prihlásení 
uchádzači písomne informovaní najmenej 7 dní pred jeho 
konaním.     PP-2

InzercIa
• Dám do prenájmu 1-izb. 
byt v Poprade pri nemocnici 
(5 min. od centra). Inf.: č. t. 
0948 007 776.  1/18-R
• Prijmeme vyučeného au-
tomechanika do autosalónu 
Renault v Poprade. Inf. č. t. 

0905 316 883.  2/18-R
• Kúpim pozemok vo Veľ-
kej, v Spišskej Sobote alebo 
v Strážach vhodný na vý-
stavbu rodinného domu, 
výmera pozemku max. do 
450 m2, cena do 45  000 €. 
Platba v hotovosti. Inf.: č. t. 
0903 626 055.  1/18-K

Poslankyňa Anna Schlosse-
rová interpelovala k zmluve 
o zabezpečení údržbárskych 
služieb vianočnej výzdoby, 
prečo bola ukončená a za-
krátko opäť podpísaná s tou 
istou firmou. Takisto pred-
niesla otázku, aké dôvody 
vedú vedenie mesta k uzatvá-
raniu zmlúv s konkrétnymi 
advokátskymi kanceláriami, 
keď mesto má svoje právne 
oddelenie. Požiadala o pred-
loženie prehľadného zozna-
mu súdnych sporov a ich 
úspešnosti v prospech mesta 
za roky 2016 a 2017, ako aj 
finančný rozpis.

Ďalej interpelovala vo veci 

mandátnej zmluvy s jednou 
popradskou personálnou 
agentúrou, ktorej podľa jej 
informácií platí mesto ne-
malé finančné prostriedky  
za zabezpečovanie zamest-
nancov a zverejňovanie inze-
rátov na uvoľnené pracovné 
pozície na mestskom úrade, 
pričom mesto má na to vlast-
né oddelenie.

Poslanec Vladimír lajčák 
v interpelácii požiadal o infor-
mácie, aké sú pravidlá výberu 
a zaraďovania udalostí zo živo-
ta mesta do programu mest-
ského televízneho nakrúcania 
a vysielania, kto o tom rozho-
duje a aké sú kritériá.

Poslanec Miroslav Gle-
vaňák interpeloval za oby-

vateľov vnútrobloku na 
Uherovej ul. Už v júni žiadal 
o osadenie zvislých doprav-
ných značiek pri vjazde a 
výjazde z tohto vnútroblo-
ku do Záborského ul., ale 
nestalo sa tak. Keď napadne 
sneh, tak nie je vidieť vo-
dorovné dopravné značenie 
a tak je vjazd k bezbariéro-
vému prístupu do bytových 
domov nemožný, lebo tam 
parkujú autá. Vnútroblok 
špatia aj vyschnuté stromy, 
ktoré treba odstrániť a na-
hradiť novou výsadbou. Na 
podnet občanov sídliska 
Juh III dal návrh, aby bola 
z viacerých strán osadená 
informačná značka označu-
júca toto sídlisko.  (ppm)

z interpelácií

Obyvatelia bloku Ondava dali niekoľko podnetov
Na decembrovom zasadaní volebného 

obvodu č. 2 (sídliská Juh a Kvetnica), ktoré 
viedol predseda VO Peter Brenišin, poslanci 
prediskutovali vybavené písomné podnety 
občanov. Poslankyňa Alena Madzinová in-
formovala o mailom zaslanom podnete ano-
nymného občana k rekonštrukcii neznámej 
cesty. Na pozvanie na zasadanie však nepri-
šiel, takže poslanci nedostali viac informácií 
k jeho problému.

Písomný podnet doručil na zasadanie VO č. 2 
občan z Dostojevského ulice. Navrhuje priestor 
za obchodným centrom Výkrik, resp. priestran-
stvo za Výkrikom a Admirálom, vyhlásiť za 
námestie pomenované po známej osobnosti 
Popradu. Tiež navrhuje vylúčiť parkovanie pred 
týmto komplexom, pretože ide o nadmerne ex-
ponovaný priestor kvôli prechodu chodcov  do 
obchodov a detí do škôl. 

Poslanec Bohumil Košický predložil písomné 
podnety vlastníkov bytov bytového domu On-
dava na Ul. L. Svobodu, ktorí žiadajú vybudo-
vať prístupový chodník k novovybudovanému 
miestu pre kontajnery. Nachádza sa na okraji 
parkoviska pred blokom Latorica. Obyvatelia 

Ondavy odpady do kontajnerov odnášajú cez 
trávnik, v zime po snehu, v lete po blate. Je to ne-
príjemné aj z dôvodu bezpečnosti, ako aj ochrany 
prírody. V ďalšom podnete občania z bytového 
domu Ondava žiadajú zamedziť neustálemu po-
škodzovaniu trávnika parkujúcimi autami pred 
ich bytovým domom. V jednej časti dopravnej 
komunikácie vedenej z hlavnej cesty sú obrub-
níky dosť hlboko na úrovni cesty a ani ich nie 
je vidieť. Autá potom často prechádzajú po tráv-
niku, robia hlboké jamy a parkujú tam. Občania 
navrhujú, aby mesto na tieto miesta postavilo 
betónové kvetináče, kvety si už posadia sami a 
aj sa o ne budú starať. Ďalší podnet obyvateľov z 
Ondavy sa týkal rekonštrukcie potrubného sys-
tému na rozvod teplej vody z kotolne do okoli-
tých domov. Okolie domu bolo po rekonštrukcii 
upravené pekne, ale v mieste vstupu potrubí do 
tohto činžiaku zostala nedosypaná kamenná dr-
vina. Jeden z obyvateľov Ondavy kúpil na vlastné 
náklady 20 kg drviny, ale je to málo. Bolo by jej 
treba ešte raz toľko. 

Poslanci na poslednom minuloročnom stretnu-
tí diskutovali i o investíciách, ktoré by mali byť 
zrealizované na sídliskách Juh v roku 2018. (jwd)

Decembrovú výročnú 
členskú schôdzu Klubu Po-
pradčanov otvorila a viedla 
predsedníčka KP Júlia Wat-
ter Domaratzká. Uskutoč-
nila sa za prítomnosti hos-
tí primátora mesta Jozefa 
Švagerka, ktorý zastupoval 
aj Klub Veličanov a Mareka 
Dragošeka, predsedu Klubu 
Matejovčanov. 

Chvíľkou ticha si členovia KP 
uctili pamiatku svojho člena 
Ľubomíra Grigera, ktorý tra-
gicky zahynul v októbri 2017. 
Primátor mesta ocenil aktivity 
KP a informoval aj o akciách v 
roku 2018, pri ktorých očakáva 
tiež spoluprácu s KP. 

Predsedníčka J. Watter Do-

maratzká predniesla správu 
o činnosti klubu. Patrilo do 
nej stretnutie KP s ostatnými 
mestskými klubmi, ktoré sa 
uskutočnilo 30. septembra. V 
snahe oživiť spoluprácu so su-
sediacimi krajinami pod zášti-
tou KP v spolupráci s ďalšími 
mestskými klubmi sa 17. no-
vembra uskutočnila návšteva 
mesta Starý Sącz i miesta, kde 
je už osem rokov umiestnená 
pamätná tabuľa slovensko-
-poľskej spolupráce. 

KP tiež pracuje na príprave 
a realizácii vytvorenia mode-
lu (makety) mesta Poprad a 
mestských častí. Táto akcia je 
rozdelená na viac etáp. Mo-
mentálne prebieha I. etapa 

realizácie, a to 
spracovanie gra-
fických a technických pod-
kladov a príprava pre reali-
záciu modelu mesta Poprad. 

KP má vytvorenú aj svoju 
stránku na webe: Klub-PO-
PRADCANOV.6F.SK a na 
Facebooku, ktorú zabezpe-
čuje Marián Barilla. 

Predsedníčka KP obozná-
mila členov i s pripravovaný-
mi podujatiami v roku 2018. 
Správu kontrolnej komisie o 
hospodárení klubu prednies-
la členka komisie Júlia Mik-
šovská. V diskusii členovia 
KP navrhli ďalšie aktivity na 
rok 2018, o ktorých budú ve-
rejnosť informovať.  (ppm)

Aktivity Klubu Popradčanov narastajú
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V roku 2018 sa ešte 
zlepší vaša dobrá 

povesť. Ľudia ocenia váš zmysel pre spra-
vodlivosť a čestnosť. Budete si rozširovať 
vedomosti, učiť sa niečo nové, stretávať sa 
s rodinou a priateľmi. Dosiahnete úspechy 
v zamestnaní a finančne budete zabezpe-
čení, hoci nedosiahnete závratné zisky.

V nadchádzajúcom 
roku neočakávaj-

te priveľa. Buďte spokojní aj s menšími 
úspechmi. Radšej viac oddychujte, lebo sa 
môžu prejaviť zdravotné problémy súvisiace 
so stresmi a zhonom. Nehnevajte sa, keď vás 
budú iní kritizovať. Posunie vás to dopredu 
a nakoniec svojich protivníkov predstihnete.

V budúcom roku 
budete riešiť doteraz 

nevyriešené záležitosti. Vyčistíte si svoj 
osobný aj pracovný život. Sú možné rôzne 
zmeny, ktoré nebudete môcť ovplyvniť, iba 
prijať. Pokoj a bezpečie nájdete u svojich 
najbližších, ktorí budú po celý rok stáť ne-
ochvejne po vašom boku a podporia vás.

V nadchádzajúcom 
roku 2018 nebudete 

mať núdzu o úspechy, ale budú založené 
na väčšej námahe ako obvykle. Snažte 
sa vyhnúť konfrontáciám. Je pre vás ťaž-
ké zahryznúť si do jazyka, ale myslite na 
to, že to bude pre vás prospešnejšie. Veľa 
radosti a dobré zázemie vám bude posky-
tovať rodina.

V roku 2018 sa vám 
črtajú rôzne dob-

ré príležitosti. Dozrel čas na realizáciu 
nových nápadov, získavanie skúseností 
v zahraničí alebo na cestách mimo do-
mova. Rok vám prinesie veľa zodpoved-
nosti nielen za seba, ale aj za iných. Do-
stanete za to však hmotné zisky a dobré 
investície.

Všetky záležitosti z 
minulosti uzavriete 
v pokoji a bez extré-

mov. Môžu však mať dopad na dôveru va-
šich blízkych. Vôbec v tomto roku budete 
čeliť spravodlivosti. Ak budete konať čest-
ne a zodpovedne, dočkáte sa odmeny. Ak 
sa dáte strhnúť k nerozvážnostiam a spo-

rom, hrozia straty.
Budete mať nad se-

bou ochrannú ruku vplyvných ľudí alebo 
šťastných náhod. Dajte na rady iných a 
podarí sa vám dobre investovať. Radosť 
vám bude prinášať rodina, rozvíjať sa 
budú partnerské a priateľské zväzky.

V roku 2018 spozná-
te pravých priateľov 

a tých, ktorí sa iba tak tvárili a využívali 
vás. Našťastie vám do života prídu aj noví 
ľudia a prinesú vám zlepšenie životnej si-
tuácie. Nemali by ste však nikomu poži-
čiavať peniaze, nemuseli by sa vám vrátiť. 
Prípadné problémy ako prišli, tak odídu.

To, čo vám minulé 
roky vzali, teraz vám 

mnohonásobne vrátia. Môžete naspäť zís-
kať stratené postavenie, zlepšiť si situáciu 
v rodine alebo v partnerskom zväzku. Vo 
výhľade máte i veľa cestovania a zábavy. 
Do osobného života vám však môže za-
siahnuť aj smútok alebo nečakaná uda-
losť, ktorá situáciu prevráti naruby.

Čakajú vás dobré 
časy. Neobávajte 

sa nijakých komplikácií, život bude 
plynúť bez prekážok a protivníkov. 
Očakávajte viacej cestovania, zmien v 
rodine, ale aj radostných okamihov. V 
práci môžete postúpiť, ak v kritických 
situáciách nestratíte hlavu a prejavíte 
svoju zodpovednosť.

Tešte sa na priazni-
vý rok, ktorý vám 

prinesie zisky a hmotné zabezpečenie. 
Niekedy sa môžete cítiť osamotení a 
opustení, ale bude to len chvíľkové. 
Šťastie vám bude naklonené najmä pri 
kúpe nehnuteľností a zakladaní nového 
domova.

Rok 2018 prináša 
úspechy v pracov-

nej oblasti, stabilitu rodiny a domova, 
spravodlivé riešenia problémov. Vo vý-
hľade máte bezproblémový rok. Nado-
budnete peniaze a urovnáte problémy z 
minulosti. Nájdete si čas aj na oddych a 
nebudú vás kváriť žiadne rodinné tram-
poty. Zažijete veľa radosti a harmónie.

SpoločenSká kronIka

V piatok 22. decembra 2017
vo Veľkej s

V piatok 22. decembra 2017
vo Veľkej s

V stredu 27. decembra 2017
vo Veľkej s

V stredu 27. decembra 2017
vo Veľkej s

Vo štvrtok 28. decembra 2017
vo Veľkej s

Vo štvrtok 28. decembra 2017
vo Veľkej s

Vo štvrtok 28. decembra 2017
vo Veľkom Slavkove s

V piatok 29. decembra 2017
vo Veľkej s

V piatok 29. decembra 2017
v Matejovciach so

V piatok 29. decembra 2017
v Spišskej Sobote s

V sobotu 30. decembra 2017
vo Veľkej s

V sobotu 30. decembra 2017
v Spišskej Teplici s

Pavlom Skokanom,
43-ročným

Teréziou Stančíkovou,
88-ročnou

Boženou Krolákovou,
73-ročnou

Milanom Kršjakom,
65-ročným

Máriou Mačákovou,
79-ročnou

Jozefom Borzíkom,
87-ročným

Máriou Gavurovou,
93-ročnou

Jozefom Čubom,
83-ročným

zuzanou Stopkovou,
99-ročnou

Jozefom Martinkom,
82-ročným

Katarínou Vitkovou,
78-ročnou

Milanom Kolodzejom,
60-ročným

naVŽDY Sme Sa rozlÚčIlI

V stredu 10. januára 2018
o 11.30 hod. vo Veľkej s

V stredu 10. januára 2018
o 13. hod. vo Veľkej s

 stredu 10. januára 2018
o 14. hod. vo Veľkej s

Jánom Rehákom,
69-ročným

Viliamom Štrbkom,
66-ročným

Rozáliou Neupauerovou,
90-ročnou

naVŽDY Sa rozlÚčIme

HoroSkop na rok 2018

V nedeľu 31. decembra 2017
v Spišskej Teplici so

V utorok 2. januára 2018
vo Veľkej s

V utorok 2. januára 2018
vo Veľkej s

V utorok 2. januára 2018
vo Veľkej s

V utorok 2. januára 2018
v Matejovciach s

V stredu 3. januára 2018
vo Veľkej s

Vo štvrtok 4. januára 2018
vo Veľkej s

Vo štvrtok 4. januára 2018
vo Veľkej s

Vo štvrtok 4. januára 2018
vo Veľkej s

Vo štvrtok 4. januára 2018
vo Veľkom Slavkove s

V piatok 5. januára 2018
vo Veľkej s

V piatok 5. januára 2018
vo Veľkej s

V pondelok 8. januára 2018
vo Veľkej s

V pondelok 8. januára 2018
vo Veľkej s

V utorok 9. januára 2018
vo Veľkej s

Žofiou Šebestovou,
73-ročnou

JUDr. Jánom Krajňákom,
88-ročným

Annou Marcinkovou,
76-ročnou

Ivom Kalom,
58-ročným

Ing. Dagmarou lexovou,
79-ročnou

Tatianou Hozzovou,
29-ročnou

Ing. Soňou Šoltisovou,
55-ročnou

Máriou Rušinovou,
64-ročnou

Ing. Cyrilom Šuhajom,
67-ročným

Petrom Rothom,
53-ročným

Antonom lojdom,
86-ročným

Evou Pitoňákovou,
76-ročnou

Michalom Kurucom,
78-ročným

Irenou Balážovou,
83-ročnou

Darinou Sendeckou,
83-ročnou

V stredu 10. januára - Včela, 
vo štvrtok 11. januára - Adus, 
v piatok 12. januára - Ekoleká-
reň, v sobotu 13. januára - le-
káreň na autobusovej stanici, 
v nedeľu 14. januára - Diecéz-
na lekáreň sv. Lukáša, v ponde-
lok 15. januára - lekáreň Ne-
mocnice Poprad, v  utorok 16. 
januára -  Tília.
Včela: Tatranské nám. 1, Adus: 
Mnoheľova ul. 2, Ekolekáreň: 
Nám. sv. Egídia, OC Forum, le-
káreň na autobusovej stanici: 
Wolkerova 466, Diecézna leká-
reň sv. lukáša: Alžbetina ul., 
lekáreň Nemocnice Poprad: 
Banícka 28, Tília: Banícka 28.
lekárne s  pohotovostnou 
službou sú otvorené od pon-
delka do piatka od 18. hod. do 
22. hod., počas sobôt, nedieľ 
a sviatkov od 8. hod. do 22. hod.

poHotoVoSť 
V lekárňacH

Coco + Ľadové kráľovstvo: Via-
noce s  Olafom 3D: o  13. hod. 
(hrá sa len cez víkend), Coco 2D: 
o  15.40 hod., Jumanji: Vitajte 
v Džungli 2D: o 18. hod.. Najtem-
nejšia hodina: o 20.30 hod., Čer-
toviny: o  13.40 hod. (hrá sa len 
cez víkend), o 16. hod. a o 18.20 
hod., Insidious: Posledný kľúč: 
o  20.40 hod., DETSKÉ KINO - 
My little Pony vo filme: o 13.10 
hod. (hrá sa len cez víkend), Fer-
dinand 2D: o 15.30 hod., Bastar-
di: o 17.50 hod. (nehrá sa 11.1.), 
Molly a jej hra: o 20.20 hod. (ne-
hrá sa 11.1.), ARTMAX KON-
CERT - Motorhead - o 19. hod. 
(hrá sa len 11.1.) Viac na www.
cine-max.sk  (ppp)

Kina cInemaX
Od 11. do 17. januára
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11. a 12. januára
o 19. hod.
NAJTEMNEJŠIA
HODINA
USA, dráma / historický / vojnový, 114 
min., titulky, MP12
G. Oldman ako jedna z najväčších 
osobností 20. storočia- Winston Chur-
chill na začiatku 2. svetovej vojny. Pod 
hrozbou nemeckej invázie musí v tem-
nej hodine zjednotiť národ a zmeniť 
dejiny. Vstupné: 5 €, Vstupné zľavnené 
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €

13. a 14. januára o 16. hod.
ČERTOVINy
CZ, rozprávka 100 min., česká verzia, 
MP12
Dvaja nešikovní čerti sú vládcom pekiel 
poslaní za trest do sveta, aby priviedli 
každý jednu hriešnu dušu. Úlohu sa 
im nedarí splniť a namiesto zvádzania 
k hriechom ľuďom neúmyselne pomá-
hajú. Vstupné: 5 €, Vstupné zľavnené 
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €

13. a 14. januára o 19. hod.
MOlly A JEJ HRA
USA, dráma, 140 min., titulky, MP15
Molly Bloomovú poznali ľudia ako ta-
lentovanú lyžiarku. Športovú kariéru 
vymenila za niečo lukratívnejšie- ha-
zardné hry. Niekoľko rokov prevádz-
kovala sieť tajných herní.
Vstupné: 5 €, Vstupné zľavnené (deti, 
študenti, seniori, ŤZP): 4 €

15. januára o 19. hod.
SVADBA
FR / BE / PK / LU, dráma, 98 min., ti-
tulky, MP15, FK
Belgická Pakistanka si je blízka so svo-
jou rodinou až do dňa, keď ju začnú 
nútiť do tradičného sobáša. Rozpolte-
ná medzi požiadavkami rodičov, svoj-
im “západným” štýlom života a túžbou 
po slobode spolieha na svojho brata.
Vstupné: 5 €, Vstupné FK, ŤZP: 3 €

KINO TATRAN

- týždenník občanov mesta. Vydáva Redakcia Poprad - noviny občanov. Šéfredaktorka: PhDr. 
Marta Marová. Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: Noviny POPRAD, Podtatranská ul. 149/7, 

Poprad. Telefón 052/788 64 71. E-mail: noviny-poprad@pp.sknet.sk, sefredaktor@stonline.sk. Nevyžiadané príspev-
ky nevraciame. Uzávierka vo štvrtok. Noviny vychádzajú každú stredu. Rozširuje Slov. pošta, Mediapress, objednáv-
ky na predplatné prijíma každá pošta a doručovateľ. IČO vydavateľa: 00 619 515. Tlač: Popradská tlačiareň, vydava-
teľstvo, s.r.o., Popradskej brigády 749/13, Poprad. ISSN 1339-2417. Evidenčné číslo 3142/09. Člen siete Media Box.

popraD

• DNES 10. januára vystúpi v Dome 
kultúry v Poprade skupina Ščamba. 
K vstupenke dostanú účastníci CD. 
Vstupné je 10 eur.
• V POPRADE prebieha po štvrtý-
krát Tatras Talent Cup - multižánro-
vý festival detí a mládeže v umeleckej 
tvorivosti vo veku od 6 do 26 rokov. 
Súťažný festival v žánroch hudba, 
spev, tanec a divadlo vyvrcholí ga-
lavečerom v sobotu 13. januára o 
17. hod. v divadelnej sále Dome 
kultúry v Poprade. Vstup je voľný, 
hosťom programu bude Peter Cmo-
rík. Poprad bude mať zastúpenie v 
žánri tanec súborom GY-TA.  (ppp)

POZVáNKy

VÝSTAVy
Elektráreň TG
Millefleur - Eva Končeková a Michae-
la Bednárová - výstava je koncipovaná 
ako retrospektívny pohľad na rozsiahlu 
tvorbu akademickej maliarky a pedago-
gičky Evy Končekovej za účasti jej dcéry 
Michaely Bednárovej a jej študentov Eji 
Devečkovej, Mareka Jarottu,  Kamila 
Kozuba a Adely Piatnikovej.

VIlA FlÓRA STARÝ SMOKOVEC
Od 5. januára 
UMElCI TATRÁM
- výstava významných predstaviteľov sú-
časnej slovenskej a českej výtvarnej scény, 
účastníkov výtvarného sympózia UMEL-
CI TATRÁM 2017 v  Kúpeľoch Nový 
Smokovec - Bohumír GEMMROT (CZ), 
Juraj ČUTEK (SK), Andrej AUGUSTÍN 
(SK), Viťo BOJŇANSKÝ (SK).
Viac na www.tatragaleria.sk

Od 10. januára 
Môj farebný svet - výstava Jozefa Ujčí-
ka.
10. január o 17. hod. - vernisáž výstavy.

Celý január
S knihou ma baví svet - 3. ročník
výstava výtvarných prác žiakov základ-
ných škôl.
17. január o 9. hod. - 25. ročník súťaže 
v prednese povestí Šaliansky Maťko.
18. január o  16.30 hod. - Ján Peťko 
o svojej prvotine Démon chlast I.
- stretnutie s autorom knihy.

Oddelenie umenia Spišská Sobota
Do 19. januára - Výtvarný salón klubu 
popradských výtvarníkov.

Od 18. januára 2018
POÉZIA ĽUDSKEJ DUŠE
Fotografická výstava autora Vojtecha 
Rušina, významného slovenského as-
tronóma z Astronomického ústavu SAV, 
ktorý počas svojich ciest nahliadol do 
viacerých exotických končín sveta, kam 
cestoval za zatmením Slnka. Vernisáž 
výstavy bude 18. januára o 17. hod.

Stála expozícia 
Zo starej Veľkej - výber z diel akademic-
kého maliara Ondreja Ivana z Veľkej. 

Otvorené: pondelok, utorok, štvrtok od 
8. do 12. a od 13. do 15. hod., streda od 
8. do 12. a od 13. do 16.30 hod., piatok 
od 8. do 13. hod.

Tatranská galéria

Podtatranská knižnica

GAlÉRIA
SCHERFElOV DOM

Kultúrny program mesta Poprad



Strana 910. 1. 2018

Hľadá sa tisíc statočných

Psíky v útulku dostali od Popradčanov
stovky kilogramov darčekov

Je vaše auto na zozname vozidiel 
s  manipulovaným emisným softvé-
rom? Neviete sa zmieriť s tým, že eu-
rópski majitelia týchto áut sa zatiaľ 
nedočkali odškodnenia, hoci nao-
pak americkí majitelia áut kompen-
zovaní boli? Ak ste svoje auto kúpili 
v období od 1. Januára 2009 do 18. 
Septembra 2015, zaregistrujte sa na 
spotrebiteľskej platforme http://sk.
myright.com/ a pridajte sa k tisícom 
Európanov, ktorí sa rozhodli svojich 
práv dovolať spoločne. 

V  septembri 2017 americká práv-
nická kancelária Hausfeld oznámila 
spoluprácu s členmi Európskej spot-
rebiteľskej organizácie BEUC pri za-
stupovaní majiteľov áut dotknutých 
tzv. Dieselgate škandálom zo Sloven-
ska, Slovinska, Švajčiarska, Litvy a Ne-
mecka. Začiatkom novembra podal 
Hausfeld v  mene 15 000 nemeckých 
majiteľov áut hromadnú žalobu na 
nemeckom súde. Ak chcete zabojo-
vať o vrátenie kúpnej ceny vášho auta 
spolu s ďalšími Európanmi aj vy, zare-
gistrujte sa na http://sk.myright.com/. 

Spotrebiteľská online platforma 

http://sk.myright.com/ je už aj v  slo-
venčine a nájdete tam všetky potreb-
né informácie. Stačí   sa zaregistrovať, 
vyplniť potrebné formuláre, priložiť 
relevantné dokumenty a ste v hre. Cie-
ľom tejto pilotnej výzvy je v prvej fáze 
do 14. januára 2018 nájsť a registrovať 
minimálne 1000 majiteľov áut zo Slo-
venska, aby sa aj Slováci mohli pridať 
k medzinárodnej kolektívnej akcii.

„Väčšine členských krajín   EÚ, tak 
ako Slovensku, stále chýbajú mechaniz-
my kolektívnej ochrany práv. Je preto 
pre spotrebiteľov ťažšie spojiť sily a ko-
nať spoločne najmä voči medzinárod-
ným spoločnostiam. Preto sme sa spolu 
s kolegami z Litvy, Slovinska a Švajčiar-
ska rozhodli spolupracovať s myRight a 
Hausfeld  a pokúsiť sa dosiahnuť  kom-
penzáciu pre majiteľov áut aj vo svojich 
krajinách,“ uviedla Petra Čakovská 
zo Spoločnosti ochrany spotrebiteľov 
(S.O.S.) Poprad, ktoré pilotný projekt 
na Slovensku zastrešuje. Slovenským 
majiteľom automobilov je počas pra-
covných dní v čase od 12. do 15. hod. 
k  dispozícii aj bezplatná telefonická 
linka s  číslom 0800 123 163.   (sos)

Materská škola Poprad - Veľká 
sa snaží u detí prehĺbiť poznávanie 
tradičnej ľudovej kultúry. Ambí-
ciou je podať deťom komplexný 
obraz o  ľudových tradíciách, pies-
ňach a tancoch. 

Deti majú možnosť v ročnom  kolo-
behu ľudových tradícií uplatniť ľudovú 
slovesnosť, hlavne pranostiky. Takýmto 
spôsobom pani učiteľ-
ky vytvorili hudobno-
-dramatický projekt 
Vianoce idú, v  ktorom 
spojením hudby, spe-
vu, pohybu, obrazu, 
priestoru deti precí-
tili pranostiky Šimon 
a  Judy vyháňajú baču 
z búdy a Na Luciu každá 
noc má svoju moc. 

Týmto projektom 

deti potešili rodičov a známych v kine 
Máj. Špecifikom vystúpenia bolo nie-
len oblečenie vystupujúcich, ale aj 
rekvizity približujúce ľudovú kultúru. 
Vystupujúci za mimoriadny umelec-
ký prejav boli odmenení obrovským 
potleskom a vďakou divákov.

Bibiána Repašská,
zástupkyňa pre MŠ vo Veľkej

Projekt o poznávaní tradícií

Vianoce sú pre-
dovšetkým časom, 
ktorý sa všetci 
snažíme stráviť doma, v rodinnom 
kruhu. Nie vždy sa to ale dá. Najväč-
šiu radosť z Vianoc majú deti. Nie 
všetky ich však mohli stráviť bezsta-
rostne doma. Niektoré deti strávili 
Štedrý večer v 
nemocnici. Pri 
slove nemocnica 
asi takmer kaž-
dému z nás na-
skočí husia koža. 
Predstava, že by 
sme tam mali 
stráviť viac ako 
len pár hodín, je 
desivá. V  pred-
vianočný čas sa  
žiaci z 3. A triedy 
zo ZŠ v  Spišskej 
Sobote rozhodli 
obdarovať ma-

lých pacientov na 
Detskom odde-
lení v  Nemocnici 

Poprad vyzbieranými plyšovými 
hračkami. Už len pohľad na detský 
úsmev na tvári bol úžasný. Aspoň 
malým činom spríjemnili pobyt 
deťom v nemocnici.  (sip)

Veľký detský čin malých tretiakov
Dali ste nám vedieťTradičné podujatie Vianoce a opus-

tené psíky, ktoré sa konalo 27. de-
cembra 2017 v  priestoroch Mest-
ského útulku pre túlavé a  opustené 
psy v  Poprade, prilákalo do areálu 
spolu 220 návštevníkov. Tí neprišli 
s  prázdnymi rukami. „Pod náš via-
nočný stromček nám ľudia priniesli 
spolu 331 kg granúl, 37 mäsových 
konzerv, 6 tašiek rôznych maškŕt, 
množstvo hračiek, obojkov, 10 misiek 
a ďalších maličkostí,“ uviedol vedúci 
útulku Peter Greňa. Počasie, ktoré 
ukázalo počas troch popoludňajších 
hodín všetky svoje tváre, neodradi-
lo veľkých a  malých návštevníkov 
útulku od toho, aby urobili radosť 
psíkom na dlhých prechádzkach. 
Pre deti boli pripravené aj rôzne 

súťaže a  hry, pri ktorých preukázali 
svoju šikovnosť a vedomosti o  sta-
rostlivosti o  psíkov. Momentálne 
sa v  útulku nachádza 22 psíkov, 
v dočasných opaterách je umiestne-
ných ďalších 13 psíkov.  (mag)

PP-1
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Hľadanie s  úspešným zavŕšením. 
Aj takto by sa dal charakterizovať v 
minulom roku vznik klubu v Popra-
de v rámci Slovensko-ruskej spoloč-
nosti. Na začiatku bolo prekonanie 
prahu konzumného čítania spravo-
dajstiev o  udalostiach za našou vý-
chodnou hranicou a posun k uvedo-
meniu si, že je potrebné pozdvihnúť 
hlas na verejnosti, dať najavo postoj 
a odsúdiť nezodpovedné konanie 
niektorých politikov, smerujúce 
k  vyostrovaniu situácie a   k  ďalšej 
eskalácii vojnového konfliktu tento-
krát v rámci slovanského sveta.

Platformou opory týchto myšlie-
nok sa stala Slovensko-ruská spoloč-
nosť, ktorá aj formou orientácie na 
ruskú kultúru a   históriu má verej-
nosti pripomínať, že svet sa po roku 
1989 natoľko zmenil, že napriek 
začleneniu našej krajiny do európ-
skych štruktúr, nie je možné stavať 
jeho budúcnosť na princípe  uni-

polárneho fungovania a je potrebné 
budovať vzťahy aj s našimi susedmi 
mimo EÚ.

Na stretnutí klubov vo Zvolene, 
v septembri minulého roku bol po-
pradský klub prijatý do spolku ako 
desiaty klub v rámci Slovenska. Mi-
nulý rok bol v rámci klubu bohatý na 
vzájomné stretávania sa a rozvíjanie 
klubovej činnosti formou debatných 
večerov aj s  účastníkmi niektorých 
významných podujatí a  misií, ako 
aj návštevou viacerých kultúrnych 
podujatí a  výročí vzťahujúcich sa 
k Ruskej federácii. Nemalou mierou 
nás obohatilo aj pozvanie na spoloč-
ný večer na pôde  klubu  v Spišskej 
Novej Vsi.

 Rok 2017 sme zavŕšili klubovým 
večerom a posedením pri kapustni-
ci, kde sme si navzájom, ale aj na-
šim hosťom z  OZ Kalinka, zaželali 
šťastný rok 2018 tak v súkromí, ako 
vospolok.   (ckj)

Športový klub Veterán Poprad 
v  spolupráci s  mestom Poprad 
zorganizoval v nedeľu 7. janu-
ára v telocvični ZŠ s MŠ v Ma-
tejovciach už 19. ročník stol-
notenisového turnaja O  cenu 
Popradu, ktorý je tradične za-
radený aj do bodovacej súťaže 
O pohár Podtatranského stol-
notenisového zväzu. V konku-
rencii takmer 50 hráčov z  vý-
chodného a stredného Slovenska 
sa medzi jednotlivcami najviac darilo Dávidovi Gašparovičovi (na foto), vo štvor-
hre zvíťazila dvojica Kamil Kovalčík - Matej Harabin.      FOTO - Marek Vaščura

Prešovský samosprávny kraj pri-
pravuje vyhlásenie najúspešnejších 
športovcov kraja za rok 2017. Oce-
nených jednotlivcov a  kolektívy, 
ktorí dosiahli v tomto roku najvý-
raznejšie výsledky, vyberie odbor-
ná komisia na  základe určených 
kritérií.

Už tradične budú ocenené ka-
tegórie najúspešnejší športovec 
PSK, najúspešnejší športovci PSK 
bez určenia poradia, najúspešnejšie 
kolektívy dospelých, najúspešnejšie 
kolektívy mládeže, najúspešnejší 
študenti stredných škôl v pôsobnosti 
PSK a najúspešnejšia stredná škola 
v pôsobnosti PSK.

Návrhy na  ocenenia úspešných 

športovcov a  športových kolektívov 
môže posielať aj široká verejnosť 
a  športové kluby. Základnou pod-
mienkou nominácie je pôsobnosť 
športovca alebo klubu na území Pre-
šovského samosprávneho kraja.  No-
minácie aj s potrebnými údajmi o do-
siahnutých výsledkoch je potrebné 
poslať najneskôr do 15. januára 2018 
elektronicky na  email:  sportovec@
vucpo.sk, prípadne poštou na adresu: 
Úrad PSK, Športovec 2017, Námestie 
mieru 2, 080 01 Prešov.

Nominácie budú zverejnené na 
webovej stránke samosprávneho 
kraja a verejnosť bude môcť rozhod-
núť aj o víťazovi internetového hla-
sovania.    (daj)

Basketbalisti BK Iskra Svit 
odohrali počas medzisvia-
točného obdobia päť zápa-
sov extraligy SBl.

Vo štvrtok 21. decembra podľahli 
domácim Leviciam 71:79, v  stredu 
27. decembra zvíťazili v  Prievidzi 

68:67, v  sobotu 30. decembra pod-
ľahli v Bratislave Interu 87:107, nový 
rok odštartovali víťazstvom 98:89 
v stredu 3. januára v Karlovke a v so-
botu 6. januára porazili na domácej 
palubovke Komárno 87:69. Už dnes 
privítajú medvede v  Iskra Aréne 
o 18. hodine Handlovú a v sobotu 13. 
januára pocestujú do Žiliny.  (ppp)

Iskra Svit

Športovec PSK 2017

Napísali ste nám Našli sme sa

V závere minulého roka prijal v ob-
radnej sieni mesta Poprad primátor 
Jozef Švagerko mladého nádejného 
cyklistu z  Popradu Adriána Babiča, 
ktorý bol v  lete súčasťou historicky 
najúspešnejšej slovenskej výpravy na 
23. Letnej Deaflympiáde v  tureckom 
Samsune. Získal tri medaily. Tou naj-
cennejšou je zlatá medaila z  horskej 
cyklistiky. Úspech dosiahol aj na Maj-
strovstvách Európy v  Dánsku. Pri-
mátor vo svojom príhovore uviedol: 
„Vaše úspechy sú výsledkom cesty, ktorá 
možno nebola vždy ľahká. Vyskytli sa 
prekážky, problémy, no tie ste dokázali 
zvládnuť. A  to aj vďaka ľuďom, ktorí 
pri vás stále a  aj dnes sú vašou opo-
rou. Ľudia, ktorí vás k športu priviedli, 
ktorí vám s ním pomáhajú. Ďakujem 
aj im za to, čo pre vás robia. Prajem 
si zároveň, aby ste boli inšpiráciou 
pre iných, ktorým nie je dopriate tešiť 

Divadelný súbor Ozvena z Popradu - Stráží uvedie v sobotu 13. januá-
ra o 18. hod. na radnici v Strážach obnovenú premiéru hry Starý zaľúbe-
nec. Ako uviedol režisér Rudolf Kubus, túto veselohru Janka Chalupku už 
mali zaradenú vo svojom divadelnom repertoári pred pätnástimi rokmi. 
Hlavnú postavu stvárni Ján Majzel, účinkovať bude ďalších sedem ochot-
níckych hercov. Diváci, ktorí nestihnú sobotňajšiu premiéru, môžu prísť 
na reprízu v nedeľu 14. januára takisto o 18. hod.   (pmm)

Trojkráľová zima tohto roku ne-
prišla. Naopak, namiesto mrazov 
boli teploty nezvyčajne vysoko nad 
nulou.

V Poprade dokonca v sobotu 6. 
januára padol dlhodobý rekord (od 
roku 1951), keď dosiahla najvyššia 
teplota vzduchu 10,2°C. Naposledy 
bola 6. januára 7,4°C v roku 2001. 
Je to skutočne rozdiel, keď minulé-

Teplo ako na jar
ho roku bola v tento deň minimálna 
teplota -22°C a maximálna -11,4°C, 
čo meteorológovia označujú ako ark-
tický deň. 

Klimatológ SHMÚ Pavol Faško 
konštatoval, že v najbližších dňoch 
výraznejšie zmeny neočakávajú. 
Studený vzduch zo severu zeme-
gule tentoraz prúdi do Kanady 
a severnej Ameriky.  (mar)

Ozvena zahrá Starého zaľúbenca

Rotary Klub Poprad zastúpený prezidenom  Miroslavom Katialom  spolu 
so zástupcami  popradských skautov  odovzdal 18. decembra Územnému 
spolku Slovenského Červeného kríža zastúpenému riaditeľkou Denisou 
Kučkovskou výťažok zo spoločnej zbierky počas vianočných trhov 2017 vo 
výške 1605,83 € pre potreby Domu Slovenského Červeného kríža v Spišskej 
Sobote, ktorý sa stará o bezvládnych ľudí z Popradu a okolia.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli.

sa plnému zdraviu. Im prajem, aby si 
zobrali príklad z vás, ktorý ste sa roz-
hodli bojovať s osudom a žiť život na-
plno, rovnocenne s ostatnými“.    (šif)

Primátor prijal úspešného cyklistu
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Popradčanky si poistili štvrtú priečku

Kamzíci v nedeľu ukončili bodové sviatočné hody

   z  V  Vp Pp P Skóre B

1. Trenčín 37 22 5 2 8 111:73  78

2. B. Bystrica 37 22 3 5 7 147:84  77

3. Zvolen 37 20 6 4 7 128:100  76

4. Nitra 37 19 6 2 10 134:103  71

5. Košice 37 20 3 3 11 120:88  69

6. HK Poprad 37 17 5 3 12 103:95 64

7. Žilina 37 13 2 3 19 92:108  46

8. N. Zámky 37 8 5 3 21 86:125  37

9. L. Mikuláš 37 7 3 8 19 80:102  35

10. Detva 37 5 0 3 29 66:140  18

11. SR 20 20 3 1 3 13 38:87  14

Tabuľka Tipsport ligy

z kuchyne HK Poprad
Juniori: vo štvrtok 21. decem-
bra Košice - Poprad 4:5sn, 
v  sobotu 6. januára Poprad 
- Slovan BA 5:3 a v nedeľu 7. 
januára Poprad - Skalica 4:5. 
Dorast: zČ: vo štvrtok 21. 
decembra Poprad - L. Mikuláš 
3:0 a v piatok 22. decembra L. 
Mikuláš - Poprad 2:1, Nad-
stavba A: v sobotu 6. januára 
B. Bystrica - Poprad 2:1pp 
a  v  nedeľu 7. januára Zvolen 
- Poprad 3:4. Kadeti (Ko-
nečné 4. miesto v  TOP12): 
v stredu 20. decembra Poprad 
- Slovan BA 2:2 a v sobotu 6. 
januára Púchov - Poprad 5:2. 
St. žiaci 8. roč.: v  piatok 5. 
januára Poprad - Košice 4:5. 
St. žiaci 7. roč.: v  piatok 5. 
januára Poprad - Košice 2:2. 
Ml. žiaci 6. roč.: v  sobotu 6. 
januára Košice - Poprad 2:3. 
Ml. žiaci 5. roč.: v  sobotu 6. 
januára Košice - Poprad 5:11.

Počas sviatočného 
obdobia odohrali 
popradskí hoke-
jisti osem zápasov 
v  Tipsport lige, 

v  ktorých zaznamenali šesť 
víťazstiev a dve tesné prehry. 
Bez bodu ostali len v  po-
slednom dueli v  nedeľu na 
domácom ľade proti Nitre.

Pre diváka atraktívny bol 
sviatočný zápas s  Košicami 
v  Druhý sviatok vianočný, 
ktorý bol v skutku rozprávko-
vý. Hneď v úvode bola priamo 
na ľade pokrstená životopisná 
kniha Arneho Krotáka, pa-
mätný dres s číslom 400 si pre-
vzal Patrik Svitana, ktorému 
bude pripomínať takýto počet 
zápasov v najvyššej slovenskej 
súťaži a  vianočnú atmosféru 
umocnil aj záver, kedy si všet-
ci spoločne zaspievali Tichú 
noc. Pamiatku na 500. zápas 
v  najvyššej slovenskej súťaži 
v podobe dresu získal od ve-
denia klubu aj obranca Daniel 
Brejčák v sobotňajšom zápase 
proti Liptovskému Mikulášu. 
Od stredy 20. decembra pre-
hrali Popradčania v  riadnom 
hracom čase jediný zápas a to 
až túto nedeľu doma s Nitrou.

Výsledky Tipsport ligy: 
28. kolo v stredu 20. decem-
bra HK Poprad - MsHK 
DOXXbet Žilina 2:0 (0:0, 
2:0, 0:0), góly Popradu: 32. 
Andreas Štrauch (P. Svitana, 
S. Mlynarovič), 36. Radomír 
Heizer (P. König, M. Petran). 
29. kolo v piatok 22. decem-
bra HK Dukla Trenčín - HK 
Poprad 0:2 (0:0, 0:1, 0:1), góly 
Popradu: 23. Ľubomír Dinda 
(D. Bondra, L. Vartovník), 
60. Samuel Mlynarovič (A. 
Štrauch). 30. kolo v  utorok 
26. decembra HK Poprad - 
HC Košice 4:2 (1:0, 1:0, 2:2), 
góly Popradu: 16. Dávid 
Buc (P. Svitana, D. Brejčák), 

31. Andreas Štrauch (Ľ. Din-
da), 48. Radomír Heizer (J. 
McDowell, D. Brejčák), 57. 
Jindřich Abdul (D. Bondra, 
Ľ. Dinda). 31. kolo vo štvr-
tok 28. decembra HC Nové 
zámky - HK Poprad 2:3 (0:2, 
0:1, 2:0), góly Popradu: 17. 
Patrik Svitana (A. Štrauch), 
18. Dávid Buc (J. McDowell, 
P. Svitana), 30. Jindřich Abdul 
(D. Bondra, L. Vartovník). 32. 
kolo v  sobotu 30. decembra 
HK Poprad - HKM zvolen 
2:3sn (2:0, 0:1, 0:1 - 0:0, 0:1), 
góly Popradu: 7. Samuel 
Mlynarovič (A. Štrauch, P. 
Svitana), 16. Samuel Mlyna-
rovič (M. Petran). 33. kolo 

v  stredu 3. januára 2018 HC 
07 Orin Detva - HK Poprad 
1:3 (1:1, 0:2, 0:0), góly Popra-
du: 20. Andreas Štrauch (D. 
Brejčák), 24. Matúš Paločko 
(J. McDowell, A. Štrauch), 35. 
Radomír Heizer (P. König). 
34. kolo v  sobotu 6. januá-
ra HK Poprad - MHK 32 l. 
Mikuláš 3:2 (2:0, 0:1, 1:1), 
góly Popradu: 2. Dávid Buc 
(J. Abdul), 15. Patrik Svitana 
(Matej Paločko), 53. Samuel 
Mlynarovič (A. Štrauch). 35. 
kolo v nedeľu 7. januára HK 
Poprad - HK Nitra 3:4 (0:1, 
0:0, 3:3), góly Popradu: 47. 
Patrik Svitana (J. McDowell, 
D. Brejčák), 59. Radomír Hei-
zer (J. McDowell, D. Buc), 59. 

Andreas Štrauch (P. Svitana).
Program Tipsport ligy: 

36. kolo v  piatok 12. januára 
o  17.30 hod. HC ´05 iClinic 
Banská Bystrica - HK Poprad, 
37. kolo v nedeľu 14. januára 
o  17. hod. MsHK DOXXbet 
Žilina - HK Poprad.   (ppv)

Futbalisti FK 
Poprad si v čase 
sviatkov užívali 
zaslúžené voľ-

no. Od štvrtka 4. januára 
však už naplno zarezávajú 
v zimnej príprave na jarnú 
časť sezóny II. ligy.

Hneď na prvom tréningu 
sa podľa oficiálneho webu 
FK Poprad hlásila prvá po-
sila, 30-ročný univerzál Lu-
káš Horváth, ktorý prišiel 
pod Tatry z  konkurenčného 
tímu FC Lokomotíva Košice. 
S  Popradom sa dohodol na 
dva a polročnom kontrakte.

Vedenie FK Poprad v pon-
delok ulovilo aj veľkú rybu 
v podobe skúseného 33-roč-
ného stredopoliara Štefana 
Zošáka. S  Popradom sa ro-
dák z Prešova a bývalý mlá-
dežnícky reprezentant do-
hodol na trojročnej zmluve. 
Klub zároveň rozšíril rady 
realizačného tímu o kondič-
ného trénera a káder opusti-
la trojica hráčov. Mariánovi 
Ferencovi vypršala zmluva, 
na polročné hosťovanie do 

Žiaru nad Hronom odišiel 
Marko Lukáč a  profesionál-
nu kariéru futbalistu vyme-
nil za vysokoškolské štú-
dium Daniel Dubec.

V  hľadáčiku FK Poprad 
sú ďalšie mená, ktoré by ho 
mohli na jar posilniť, ale 
klub chce dať príležitosť aj 
mladým hráčov z  dorastu. 
Zaujímavou novinkou bude 
aj nový klubový autobus.

Druholigový FK Poprad 
má v  predbežnom progra-
me zimnej prípravy dosta-
tok zápasových previerok 
opäť aj počas Zimnej Tip-
sport ligy v  Čechách, či na 
sústredení v  Turecku. Už 
v  sobotu 13. januára o  13. 
hodine nastúpia zverenci 
Jaroslava Belejčáka v  rámci 
skupiny D Zimnej Tipsort 
ligy vo Frýdku - Místku pro-
ti domácemu MFK. O  deň 
neskôr v nedeľu 14. januára 
bude ich súperom o 11. ho-
dine tím TJ Valašské Meziří-
čí, ktorý na poslednú chvíľu 
v súťaži nahradil poľský 
Widzew Lodž.  (ppv)

FK Poprad hlási novinky
B a s k e tb a l i s t k y 
BAM Poprad mali 
v  posledný svia-
točný deň pred se-

bou veľkú výzvu. V  sobotu 
6. januára privítali v  pred-
poslednom kole základnej 
časti extraligy rivala z Ban-
skej Bystrice, s ktorým pria-
mo bojovali o štvrté miesto 
v  tabuľke a  tým pádom o 
hornú skupinu nadstavby.

S  výnimkou tretej štvrti-
ny hrali Popradčanky jed-
noznačne na víťazstvo a v bo-
jovnom zápase dokázali 
Banskú Bystricu zdolať 61:42. 
„Slušne sme uhrali prvý polčas 
a potom súper pritvrdil hru. 
Bol to škaredší basketbal, ale 
slúži ku cti našim dievčatám, 
že bojovali až do konca. Fun-
govala nám obrana a sme radi, 
že sme v hornej štvorke,“ hod-
notil duel tréner BAM Poprad 
Milan Černický. V  zápase sa 
rozstrieľala nová posila z Ma-
cedónska Ivana Kmetovska 
(na foto v bielom), ktorá mala 
premiéru v Poprade pred Via-
nocami v zápase s Nitrou, ale 
jej príchod bol vtedy ešte čer-

stvý. V sobotu už zaťažila kon-
to súpera 12 bodmi. „Tento 
zápas bol dôležitý pre oba tímy. 
Rozhodovali maličkosti, mu-
seli sme do tohto vložiť veľmi 
veľa úsilia, ale sme radi, že sa 
napokon tešíme z  víťazstva,“ 
komentovala priebeh zápa-
su proti Banskej Bystrici 190 
centimetrov vysoká rodáčka 
zo Skopje. Pod Tatrami sa cíti 
dobre. „Spoluhráčky sú skvelé 
a tréneri tiež. Som spokojná so 
zázemím, ale aj so starostlivos-
ťou od rodičov mojich spolu-
hráčok,“ dodala I. Kmetovska.

Výsledok extraligy žien: 
13. kolo v sobotu 6. januára 
BAM Poprad - BK ŠKP 08 

B. Bystrica 61:42 (38:23), 
najviac bodov BAMP: Lucia 
Hadačová - 13.

Program extraligy žien: 
14. kolo v sobotu 13. januára 
o  18. hod. ŠBK Šamorín - 
BAM Poprad. (mav)

 z  V  P B

1. GA Košice 13 13 0 26

2. Piešťany 13 12 1 25

3. Ružomberok 13 9 4 22

4. BAM Poprad 13 6 7 19

5. B. Bystrica 13 4 9 17

6. Nitra 13 4 9 17

7. Šamorín 13 3 10 16

8. Slovan BA 13 1 12 14

Tabuľka Extraligy žien
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V nedeľu 7. januára 2018 
sa v  Tatranskej galérii ko-
nal Trojkráľový benefičný 
koncert. Program naplni-
li malí aj väčší popradskí 
umelci. Vystúpili: Poprad-
čatá, Tereza a  jej deti (na 
foto dole), Gitarový orches-
ter, prítomní videli aj ta-
nečné choreografie a rôzne 
hudobné vystúpenia učite-
ľov a žiakov zUŠ na Štefá-
nikovej ulici. 

Koncert bol spojený s auk-
ciou dresu s podpisom Petra 
Bondru (predaný za 210 €) 
a  maľby od  Mariána Čižmá-
rika (na foto hore). Výťažok 
zo  vstupného a  aukcie bude 
venovaný mladej rodine Ba-
lážovej-Venckovej (na foto 
vpravo dole), ktorej vyhorel 
nový rodinný dom v Hrabu-
šiciach.

Ján Baláž zaspomínal na 
nepríjemnú udalosť: „Man-
želkin otec mi zavolal, že 
mu niekto z  dediny povedal, 
že nám horí dom. Bol krát-
ko pred dokončením a  stále 
sa na to ťažko zabúda. Veľa 
som na ňom spravil vlastný-
mi rukami, ale mali sme tam 
aj šikovnú partiu robotníkov. 

Odkedy sa to stalo, nám ľudia 
posielajú finančnú aj morálnu 
pomoc. Ľudia, ktorým sme 
niekedy poskytli len maličkú, 
obyčajnú pomoc, sa nám teraz 
ozývajú a  chcú nám pomôcť. 
Vôbec sme nečakali takéto 
reakcie.“ Balážovci sú veľmi 
pozitívne naladení a veria, že 
to, čo človek zo seba vyžaruje, 
to v živote aj dostáva, aj keď 
stále nevedia, prečo sa im 
niečo také stalo. Podľa nich 
to môže byť nejaká škola pre 
nich i pre okolie. Aj keď sa im 
stalo (materiálne) nešťastie, 
prijali ho s pokorou. Udalosť, 
prijatá pokorne, môže nie-
len ich, ale aj veľa iných ľudí 
niečo naučiť - zvládať životné 
udalosti s nádejou, s pokorou 
a s pokojom. 

Katka Balážová dodala: „Ak 
by sa našiel páchateľ, ak to 
bolo úmyselné, je nám veľmi 
ľúto, čo sa stalo, ale voči tomu 
človeku necítime hnev ani 
nenávisť.“ Nie sú si vedomí, 
že k  tomu pristupujú nejako 
zvláštne, takto je to pre nich 
prirodzené. 

Každé teleso prispelo ku 
koncertu niekoľkominúto-
vým programom.

Jedna z  účinkujúcich Te-
reza Novotná uviedla: „Na 
našom turné po Mexiku sme 
z 10-tich koncertov odohrali aj 
jeden benefičný. Hrať a  záro-
veň pomáhať je veľmi príjem-
ný pocit.“

Na koncerte sa vyzbieralo 
3320 € (zo vstupného 650 € 
a z aukcie 2670 €).  (kpa)

Primátor mesta Poprad už po 15. 
krát podával štedrovečerné, ale aj sil-
vestrovské menu. Sociálni pracovníci 
oslovili sponzorov, ktorí nezištne a dá 
sa povedať, tradične pomohli. Jedáleň 
Centra sociálnych služieb v Popra-
de na Baníckej ulici, ktorej vedenie 
so zamestnancami vytvorilo pre ľudí 
bez domova príjemný, pohostinný 
priestor s tradičným vianočným me-
dovníčkom pre každého. Oblátky s 
medom, kapustnica, zemiakový šalát, 
vyprážaná ryba, koláče, chlieb, via-
nočka, ovocie..., nič z toho na svia-
točne prestretom stole nechýbalo. Ku 
krásnej vianočnej atmosfére prispela 
aj Bratská jednota baptistov, cirkevný 
zbor Poprad, pod vedením kazateľa 

zboru Mgr. Pála. Nádherný vianoč-
ný program v podobe spevu, ale aj 
úprimného slova boli balzamom pre 
duše všetkých prítomných. A nielen 
to... Počas predvianočného obdobia 
uskutočnili materiálnu, ale aj finanč-
nú zbierku pre klientov Zariadenia 
sociálnych služieb pre občanov bez 
prístrešia, ktorú v tento štedrovečer-
ný deň odovzdali. Nechýbali dar-
čeky, obdarovaní neskrývali radosť. 
Ponožky, spodná bielizeň, hygienic-
ké potreby, zimné bundy, konzervy, 
káva, čaj, sladkosti, polievky a pod., to 
všetko si našli pod vianočným strom-
čekom. Mesto Poprad a klienti chcú 
touto cestou poďakovať tým, ktorí 
prispeli a pomohli zrealizovať túto 

myšlienku - Bratská jednota baptis-
tov, cirkevný zbor Poprad, Centrum 
sociálnych služieb Poprad, OZ Ko-
rene Poprad, Územný spolok SČK 
Poprad, FEGA FROST - Kežmarok, 
Podtatranská hydina, MVDr. Hana 

Konkoľová - Kežmarok, Reštaurácia 
Zimný štadión Poprad, LUNYS - Po-
prad, Perkins Poprad, Denné centrum 
Veľká, Kvety Victor Poprad, Baliarne 
obchodu Poprad, Sintra - Poprad, Tat-
rakon - Poprad, Tol - Poprad.  (ppp)

S pokorou prijali nešťastnú udalosť

Aj ľudia bez domova
zažili pekné Vianoce

Prezentácia kvarteta je zalo-
žená na cirkevnej báze, hrávajú 
v kostoloch, v chrámoch a pri 
rôznych náboženských príle-
žitostiach. Organizujú dva fes-
tivaly - Malá vianočná hudba, 
ktorý sa uskutočnil aj v  Ma-
tejovciach, druhým je Dies 
magni (Veľké dni), ktoré sa 
konajú počas Veľkého týždňa 
pred Veľkou nocou. Repertoár, 
s ktorým chodia po Slovensku 
je zvukovo priaznivý pre laické 
publikum. Majú hosťujúcich 
spevákov - na koncertoch po 
západnom Slovensku spievali 
Juraj Adamuštin a  Katarína 
Ofúkaná. Na východe a  aj 
v Matejovciach spievali Tomáš 

Šelc a Michaela Pušteková. 
Gregor Regeš umelecký 

vedúci súboru objasnil ich 
začiatky: „So Symfonickým 
orchestrom Slovenského roz-
hlasu sme boli na 42-dňovom 
zájazde v Japonsku a tam sme 
sa štyria rozhodli, že založíme 
sláčikové kvarteto. Takto fun-
gujeme už 7 rokov.“

Po Matejovciach nasle-
dovalo ešte v  ten večer vy-
stúpenie v  Huncovciach, na 
druhý deň v  Starej Ľubovni 
a v  Kežmarku. Majú za se-
bou vianočné koncerty v 
Dežericiach, v Piešťanoch, 
v Nitre, vo Veľkom Klíži pri 
Topoľčanoch, v Sabinove, a v 
v Ľuboticiach.  (kpa)

V Matejovciach opäť znela...
(Dokončenie zo str. 1)

Novoročný koncert s láskou a o 
láske sa uskutočnil minulú sobo-
tu v Kostole sv. Egídia v Popra-
de. Skladby v podaní speváčky a 
hudobníčky Adrieny Bartošovej, 
poézia a vinše prednesené jej 
manželom Štefanom Bučkom a 
gitarový spievod P. Berezu ocenilo 
početné popradské publikum po-
tleskom. S osobitným uznaním sa 
stretli koledy, Sládkovičova Ma-
rína i piesne z ostatného CD A. 
Bartošovej Mimo priestor a čas.


