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V zimnej sezóne je veľa úrazov na svahoch
Z roka na rok počty občanov ošetrených na oddelení
centrálneho príjmu Nemocnice Poprad stúpajú. Tento fakt
potvrdil primár tohto oddelenia MUDr. Jozef Chlebec (na
foto) pri hodnotení uplynulého roka, ale aj prvých januárových dní. Denne ošetria na
centrálnom príjme približne
60-80 ľudí s úrazmi a ďalších
pacientov s internými a neurologickými ochoreniami či
vyžadujúcimi si chirurgické
zákroky. Ročne ide spolu o
okolo 30 tisíc pacientov.
„Počty pacientov rastú medziročne aj v rámci sezón - väčší počet je v letnej
a potom v zimnej sezóne, hlavne keď sa začína lyžovačka. Približne od 27. decembra, keď
do Tatier prišli cudzinci na dovolenku, stúpol
i počet úrazov, hlavne lyžiarskych a športových. Predpokladáme, že vysoké počty pacientov ošetrených u nás, pretrvajú do polovice

januára, potom očakávame zníženie,“ zhrnul
primár. Najčastejšími úrazmi pri športe sú
vyvrtnutia kolena, členka, špeciálne pri lyžovaní najmä zlomeniny predkolenia, zápästia, chrbtice... Tiež býva veľa poranení hlavy
súvisiacich so zrážkami lyžiarov na predimenzovanom svahu pri vyššom počte ľudí,

než zjazdovka zvládne. MUDr.
Chlebec zdôraznil, že za veľmi
dôležité pokladá používanie
prilieb, hlavne u detí, ktoré
môže veľa zachrániť a zabrániť
vážnejším poraneniam. Momentálne tvoria cudzinci zhruba 20 percent z ošetrených.
Zvyčajne sa na takom percente
držia do februára. Mimo letnej
a zimnej sezóny predstavujú
iba okolo 5 percent zo všetkých
pacientov.
Primár centrálneho príjmu
ďalej doplnil: „Evidujeme aj veľa
mimošportových a pracovných
úrazov. V tomto čase množstvo úrazov starších ľudí - zlomeniny krčka
stehennej kosti, zlomenín zápästia, poranení
hrudníka, zlomeniny rebier, poranení hlavy,
otrasy mozgu. Pri týchto teplotách je šmykľavo, stáva sa veľa pokĺznutí a pádov a starší
ľudia často potom skončia so zlomeninou.“
(Pokračovanie na str. 3)

Štedrý deň bol najteplejší za desiatky rokov

Za 64 rokov pravidelného
sledovania počasia pod Tatrami bol Štedrý deň v roku 2014
doteraz najteplejším. Maximálna denná teplota sa postarala o
rekord, keď bolo 24. decembra
2014 v Poprade plus 9,4 °C.
Klimatológ Pavol Faško zo
Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave zdôraznil, že za éru
dlhodobého merania nikdy
nebol tento sviatočný deň
taký teplý.
„Za zmienku stojí, že podľa
meraní v Poprade sme v roku
2014 nezaznamenali žiadny
tropický deň, teda deň s teplotou
30 a viac stupňov Celzia. Najteplejším dňom bol 10. jún 2014
s 29,9°C. Najnižšia teplota bola v
minulom roku 27. januára mínus
18,7°C. Uplynulý december mínusové teploty neprekonal, hoci
30. decembra 2014 bolo mínus
15°C a 31.
decembra 2014
m í n u s
17,4°C.

Ani do 12. januára 2015 rekordy
pod Tatrami nepadli. Dovtedy bol
najsilnejší mráz 7. januára s mínus 21,4°C. Rekord drží 7. január
z roku 1985 s mínus 25,2°C. No
napríklad v meteorologickej stanici v Podolínci dosiahla 7. januára

teplota mínus 25,4°C, teda bola
oveľa nižšia než v Poprade. Na
tento fakt vplývala hrubšia snehová pokrývka - v Podolínci mala 22
cm, kým v Poprade len 5 cm. Sneh
zabraňuje prenikaniu tepla z pôdy
do ovzdušia, preto vzhľadom na nízku hrúbku snehu, mohla byť teplota
pod Tatrami vyššia. Navyše Podolínec a takisto stanica v Plavči sa nachádzajú v uzavretých kotlinách,
kde sa vzduch veľmi nehýbe, kým
v Poprade na letisku je veternej-

šie a vzduch sa môže otepľovať,“
odborne vysvetlil P. Faško. Cez
víkend bolo v Poprade teplejšie,
ale teplotné rekordy nepadli ani
v plusových teplotách. V sobotu
10. januára teplomer ukázal najviac 8,9°C (rekord tohto dňa je z
roku 2007 s 11,4°C) a v nedeľu 11. januára 2,6°C (rekord
drží 11. január 1993 s 9,7°C).
Najviac bohatým dňom
na zrážky bol v roku 2014
v Poprade 15. máj s 36,9
mm zrážok. V polovici
mája v Tatrách veľa pršalo
a vial i silný vietor. Veľké
zrážky meteorológovia zaznamenali aj 2. júla - 31,8
mm. Najvyšší úhrn zrážok za
64 rokov pravidelného merania
sa vyskytol 28. augusta 1996 79,3 mm. Ako uviedol P. Faško,
podpísalo sa podeň veľa búrok.
Doplnil: „Pre zaujímavosť, Poprad je v zrážkovom tieni, preto tu najmä v zime nebýva veľa
zrážok. Od severozápadu sa totiž
nachádza v tieni Vysokých Tatier
a z juhu Nízkych Tatier a Slovenského Rudohoria.“
(mar)

Tisíce návštevníkov
Podľa vyhodnotenia oddelenia
kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta prilákali podujatia
Popradských Vianoc 2014, ktorých bolo spolu 40, takmer 33 300
divákov. Najviac návštevníkov
prišlo na XII. Tradičný vianočný
jarmok a Príchod Mikuláša.
Tohto roku boli novinkou
programy projektu Zimné radovánky, ktoré sa pridali k mnohým
obľúbeným podujatiam, akými
boli početné koncerty, ale aj živý
betlehem či Vianoce a opustené
psíky a ďalšie.
(ppp)

Chrípka ešte neútočí
Podľa údajov oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Poprade
bola ku koncu minulého týždňa
situácia z hľadiska chorobnosti
v Popradskom okrese priaznivá.
Na stotisíc obyvateľov pripadalo
1049 chorých na akútne respiračné
ochorenia, čo je pod dlhodobým
priemerom. Ako uviedla MUDr.
Mária Pompová, v našom okrese
nezaznamenali žiadny laboratórne
potvrdený prípad chrípky. (ppm)
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Stručne

NOVÝM prednostom Mestského úradu v Poprade sa od začiatku januára 2015 stal Róbert
Bujalka, ktorého vymenoval na
tento post primátor mesta.
REŽIM bezplatného parkovania v Poprade sa skončil 6. januára 2015. Od 7. januára je parkovanie na parkoviskách Správy
mestských komunikácií v Poprade spoplatnené v štandardnom
režime.
POSLANCI Mestského zastupiteľstva v Poprade v decembri na
rokovaní MsZ schválili vecné použitie finančných prostriedkov z
Mestského fondu rozvoja bývania
mesta Poprad v roku 2015 vo výške 39 430 eur na finančné krytie
kapitálovej aktivity Rekonštrukcia bytového domu Xenón.
MESTSKÉ zastupiteľstvo v
Poprade schválilo v decembri aj
vecné použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu
mesta Poprad v roku 2015 vo výške 895 tisíc eur na finančné krytie
kapitálovej aktivity Prestavba areálu futbalového štadióna v Poprade - Veľkej.
EŠTE do konca tohto týždňa je vo výstavných priestoroch
Podtatranskej knižnice v Spišskej
Sobote inštalovaná výstava obrazov Aleny Šalamonovej s názvom
Krajina ako skrytý autoportrét
a v knižnici na sídlisku Západ výstava Zamagurské Vianoce Miloša Semančíka.
(ppš)
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V zimnej sezóne je veľa úrazov ...
(Dokončenie zo str. 1)
O primárových slovách sme
sa presvedčili aj počas návštevy
minulý štvrtok, kedy na ošetrenie prišiel starší muž so synom.
Pošmykol sa na schodíkoch jedálne, keď si šiel pre obed. Ďalší
ubolený Popradčan v sprievode
manželky čakal na pomoc. Spadol z rebríka, keď šiel odložiť vianočný stromček. Treťou pacientkou bola Ukrajinka Marianna.
Povedala: „Tri dni sme sa lyžovali
v Jasnej a nič sa nám nestalo. Prišli sme sa sánkovať na Hrebienok
a už pri prvom raze, ako sme sa
na sánkach spustili s manželom,
sme buchli do múru a odniesol si
to môj členok. Deti šli na druhých
sánkach, tým sa nič nestalo.“ Príjemná návštevníčka s uznaním
kvitovala rýchlu a kvalifikovanú
pomoc a ošetrenie. Vôbec - dovolenku na Slovensku si chválila

ako super, aj napriek tomu, že si
z Tatier odniesla
nohu v sadre.
Sviatky sú neraz
spojené s väčšou
konzumáciou alkoholu.
Primár
konštatoval, že pod
vplyvom alkoholu
sa všeobecne stáva
veľa úrazov, hlavne
v nočných hodinách a cez víkend. Uviedol: „Drvivá väčšina úrazov pod vplyvom
alkoholu vzniká pri konfliktoch,
napadnutiach, ublíženiach na
zdraví, bitkách niekde v reštaurácii alebo potom ako poranenia
pri páde v opilosti. Hlavne na
Silvestra sú také prípady. Silvester nie je o odtrhnutých prstoch
pri manipulácii s pyrotechnikou,
ako si ľudia myslia, hoci sem-

-tam sa stane aj taký prípad, ale
bohužiaľ, je hlavne o opitých,
zbitých, prepadnutých a úrazoch
hlavy pri pádoch. Silvestrovská
služba od 7. rána do 7. rána 1.
januára 2015 bola veľmi ťažká.
Ošetrili sme 70 ľudí.“ Ak sa teda
splní: Ako na Nový rok, tak po
celý rok, budú mať na centrálnom príjme poriadny frmol aj v
roku 2015.
(mar)

V chlapčenských menách viedol Sebastián,
v dievčenských Ema

V pôsobnosti matričného obvodu Poprad, ktorý
kub, Martin a Tomáš, u dievčat Sofia, Nela a Nina.
tvoria Poprad, Gánovce a Spišská Teplica, sa narodiRodičia dávali svojim ratolestiam i zriedkavé mená.
Vlani to boli napríklad Alfréd, Justin, Loránt, Lionel,
lo 1236 detí. Z toho bolo 620 chlapcov a 616 dievčat.
Nathan, Simeon či Zoran alebo Ashley, Augustína,
Dvojčiat sa narodilo 12 párov. Oproti roku 2013 prišBetsabe, Estefania, Flavia, Jasemin, Layla, Salome,
lo na svet v popradskom obvode o 92 bábätiek menej.
Selina, Zara či Zoey. Dve a viac mien sa vyskytlo 14Rodičia vyberali deťom mená skutočne rôznorodé
krát. „Pre zaujímavosť, rodičia dali najviac mien u
a zmenil sa aj rebríček najobľúbenejších mien. Matdievčat na začiatočné písmená A, L, M a S a u chlapcov
rikárka Dagmar Janíčková zhrnula: „V chlapčenských
M, A a T. Žiadne mená sa nevyskytli na písmená C, Ch
menách dostalo v roku 2014 najviac detí - 30 meno Sea U,“ doplnila D. Janíčková.
bastián, za ním 27 Adam, 26 Filip, po 24 Jakub, Michal
Matričný úrad Poprad zaevidoval za minulý rok
a Tomáš, 18 Martin, po 16 Matúš, Tobias a Matej, po 14
240 sobášov, z toho bolo 142 cirkevných a 98 civilLukáš, Patrik a Alex, 13 Samuel a po 12 Dávid a Oliver.
V dievčenských menách viedla Ema. Toto meno dali roných. Oproti roku 2013 bolo o 22 sobášov menej.
Rozvodov bolo zapísaných 108, čo je o 5 menej oproti
dičia
27
dievčatkám,
ďalej
Sofia
24,
Timea
20,
Natália
Plesová sezóna
roku 2013 a sobášov s cudzincom bolo 13. Pochádza- 18, Nela - 17, Laura a Viktória po 15, Kristína - 14,
Plesová sezóna sa už začala a
Katarína, Alexandra, Tamara, Simona a Nina po 13 a
li z Česka, Poľska, Maďarska, ale aj Nového Zélandu,
potrvá do Popolcovej stredy, ktoJasmína a Michaela po 12.“ V hanbe však nezostali ani
Paraguaja, Portugalska a ďalších krajín.
rá tohto roku pripadne na 18. febobvyklé mená ako Mária - toto meno dostalo 11 dievV matričnom obvode Poprad, Gánovce a Spišská
ruára. Medzi prvé plesy v regióne
Teplica zomrelo celkovo 549 ľudí, z toho 274 mužov a
čatnaalebo
Jozef - takto
Príďte
predvádzaciu
jazdupomenovali 10 chlapcov. V roku
bude patriť piatkový XIX. repre- k2013
268 žien. Oproti roku 2013 bolo o 43 úmrtí viac. (mar)
patrili
k najpopulárnejším
menám u chlapcov Javášmu
predajcovi
SEAT,
zentačný ples Spišiakov v Redute
AUTONOVA, s.r.o.
v Spišskej Novej Vsi. V sobotu 24. a získajte svoj LED darček!
januára o 19.30 hod. sa v hoteli
International vo Veľkej Lomnici
uskutoční XIII. reprezentačný
ples LGK, 30. januára o 19. hod.
v Dome kultúry v Matejovciach
Ples optimistov, 6. februára o
19.30 hod. V Grandhoteli Praha
ÓGIE
v Tatranskej Lomnici XVIII. ples
primátora Vysokých Tatier, 7. februára o 19. hod. 20. reprezentačný
ENJOYNEERING
Matejovský ples v spoločenskom
ak ako nikdy predtým. Získajte
s klimatizáciou
TECHNOLOGY TO ENJOY
domesebavedomý
Kaskáda. SEAT
PiatyIbiza
ročník
Uči- a rádiom už od 8 990 ◊, dynačom a multimediálnym vybavením už od 11 890 ◊ alebo sa odvezte domov v crossoveri SEAT Altea
teľského
plesuSEAT
sas Coool
uskutoční
www.seat.sk
0 už od 12 990 ◊. Vyštartujte
po modeloch
výbavou 13.
navyše a užívajte si jazdu v novom aute.
februára o 19.25 hod. v Aréne PoAUTONOVA
s.r.o., Priemyselný ADRESA
areál Východ 3406, 058TEL/WEB
01 Poprad
NÁZEV
prad a 14.
februára o 18.30 hod.
NANCOVANIA PROSTREDNÍCTVOM
ÚVERU:
Tel./fax:
052/773
04
71,
e-mail:
seat@autonova.sk,
www.autonova.sk
PP-7
sa bude konať V. ročník repreAUTONOVA, s.r.o.
Priemyselný areál Východ 3406
zentačného
valentínskeho
plesu
v
nancovanie
Financovanie
1/2 na polovicu
Deň otvorených
dverí - 30.01.2015 - 31.01.2015
tretiny
058 01 Poprad
Tatranskej
galérii.
(ppš)
tel.: 52/7731549
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A SPRACOVANIE

LEON ST KOMBI

Spotreba a emisie CO2: 4,7 – 4,9 l/100 km, 122 – 129 g/km. Trieda energetickej efektivity: A

BEZ NAVÝŠENIA A BEZ POPLATKU
ZA SPRACOVANIE

139 g/km. Spotreba a emisie CO2 Leon: 4,1 – 5,2 l/100 km, 108 – 137 g/km.
155 g/km. Ilustračné foto.

e-mail: seat@autonova.sk
www.autonova.sk
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Daňové povinnosti občanov na rok 2015
Mesto Poprad ako správca dane upozorňuje občanov mesta Poprad na daňové povinnosti, ktoré ich čakajú v roku 2015.
Daň za psa
šlo k zmene vlastníctva nehnuV roku 2015 sa daň za psa
teľnosti alebo k zmene druhu,
platí na základe rozhodnualebo výmery pozemku, účelu
tia, ktoré správca dane zašle
využitia stavby, bytu alebo nedaňovníkovi. V prípade, ak
bytového priestoru, daňovníkoje daňovník aj vlastníkom
vi vzniká povinnosť podať prinehnuteľnosti v meste Poprad,
znanie k dani z nehnuteľností
na Mestskom úrade v Poprade
správca dane zašle spoločné
najneskôr v termíne do 31. jarozhodnutie k dani z nehnuteľnuára 2015. Nakoľko koniec
ností a k dani za psa.
lehoty na podanie priznania
Výška dane sa oproti predpripadne na sobotu, posledchádzajúcemu roku nezmeniným dňom lehoty je najbližší
la, ostáva vo výške 40 € za psa
nasledujúci pracovný deň, t.j.
držaného v bytovom dome a vo
2. februára 2015. K priznaniu
vlastníctve právnických osôb
je potrebné doložiť fotokópie
a 20 € za psa držaného v rodindokladov, ktoré preukazujú
nom dome.
tieto zmeny, napr. rozhodnutie
Rozšírilo sa oslobodenie od
o povolení vkladu z okresného
platenia dane za psa. Od plaúradu - katastrálneho odboru,
tenia dane za psa je po dobu
kolaudačné rozhodnutie, sta12 mesiacov oslobodený pes,
vebné povolenie, osvedčenie
ktorého vlastník alebo držiteľ
o dedičstve a i.
nadobudol z útulku v meste
Ak v priebehu roka 2015 daPoprad. Taktiež je od platenia
ňovník nadobudne nehnuteľdane za psa oslobodený vlastnosť dedením, je povinný podať
ník alebo držiteľ psa, ktorý
priznanie k dani z nehnuteľnoschová psa z dôvodu psychoteratí v lehote do 30 dní od vzniku
peutického účinku pre postihdaňovej povinnosti.
nutého člena rodiny (autizmus,
Stanovila sa lehota na uplatDownov syndróm, onkologické
nenie nároku na zníženie dane
ochorenie a epilepsia).
z nehnuteľností. Daňovník
Daň z nehnuteľností
(fyzická osoba staršia ako 62
Ak v priebehu roka 2014 nerokov, držiteľ preukazu fyzicdošlo k žiadnym zmenám vo
kej osoby s ŤZP alebo s ŤZP so
vlastníctve nehnuteľností, daň
sprievodcom), ktorému vznina rok 2015 správca dane vykol k 1. januáru 2015 nárok na
rubí rozhodnutím podľa údajov
zníženie dane z nehnuteľností
z posledného podaného priznapodľa platného všeobecne zánia k dani z nehnuteľností.
väzného nariadenia, si uplatní
Ak v priebehu roka 2014 dotento nárok v priznaní k dani

Budú zápisy
V základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Poprad sa uskutoční zápis detí
do 1. ročníka pre školský rok
2015/2016 v prvý plný februárový týždeň v súlade so schváleným Všeobecne záväzným
nariadením.
Stanovený termín je od pondelka 2. februára do stredy 4. februára vždy od 13. do 17.30 hod.
Vedenie každej školy si môže tento termín predĺžiť aj o zvyšné dva
dni v týždni. Miesto zápisu v príslušnej základnej škole je zverejnené na webovom sídle školy,
v priestoroch materských škôl,
na dverách hlavného vchodu do
budovy školy a na iných verejne
prístupných miestach.
Viac sa dočítate v ďalšom vydaní novín Poprad.
(ppv)

z nehnuteľností najneskôr v lehote na podanie priznania na
rok 2015, t.j. do 2. februára
2015. Ak si daňovník nárok
na zníženie dane v uvedenej
lehote neuplatní, nárok na
príslušné zdaňovacie obdobie
mu zaniká. V uvedenej lehote
daňovník, okrem fyzickej osoby
staršej ako 62 rokov, predloží
aj doklady preukazujúce nárok
na zníženie dane. Daňovníkovi,
ktorému správca dane poskytol zníženie dane v predchádzajúcom zdaňovacom období
a nenastali u neho zmeny, ktoré
majú vplyv na zánik nároku na
zníženie dane, správca dane automaticky zníži daň v rozhodnutí.
Výška sadzieb dane z nehnuteľností sa oproti roku 2014 nezmenila.

Miestny poplatok
za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na rok 2015 bude vyrubený rozhodnutím. Sadzba
poplatku u fyzických osôb ako aj
u právnických osôb a podnikateľov sa oproti roku 2014 nezmenila. Poplatok u fyzických osôb
do 20 € bude splatný jednorazovo a nad sumu 20 € bude splatný
v dvoch splátkach. U právnických osôb a podnikateľov bude
poplatok do výšky 330 € splatný jednorazovo, nad uvedenú
sumu bude poplatok splatný
v dvoch splátkach.
(pmp)

Popradčanov opäť ubudlo

Podľa údajov oddelenia evidencie obyvateľstva MsÚ v
Poprade dosiahol počet obyvateľov mesta Poprad k 31.
decembru 2014 spolu 51 283
občanov, čo je o 366 menej
oproti koncu roka 2013. Rok
predtým bol pokles o 187 ľudí.
Ako uviedla vedúca tohto oddelenia Eva Ihnačáková, žien
bolo 26 701, mužov 24 582.
K trvalému pobytu sa v Poprade prihlásilo 585 osôb, odhlásilo
940, z toho 115 bolo odhlásených
do cudziny. Narodilo sa 416 malých Popradčanov, zomrelo takisto 416 popradských občanov.
Oproti predchádzajúcemu roku
sa narodilo menej detí a zomrelo
viac osôb.
Podľa vekovej štruktúry tvoria najväčšiu skupinu obyvate-

lia v produktívnom veku od 18
do 60 rokov, ktorých bolo ku
koncu minulého roka 32 473.
Za nimi nasledujú občania v
dôchodkovom veku 60 a viacroční - 10 193. Detí a mládeže
do 18 rokov je spolu 8 617. V
tomto roku by sa malo dožiť 95
rokov 8 obyvateľov Popradu, 4
budú mať rovných sto rokov a
po jednom majú zapísaný rok
narodenia 1913 a 1914.
Najviac občanov býva v centre
mesta a sídliskách - 38 446. Potom v mestskej časti Veľká 4 613,
v Spišskej Sobote 2 882, tesne za
ňou v Matejovciach 2 862, v Strážach 594 a v Kvetnici 196. Počet
ľudí bez domova evidovaných
v meste Poprad opäť stúpol - na
1690, čo je o 178 viac oproti koncu roka 2013.
(mar)

•

Krátke správy

NOVÉ cestovné poriadky pre
Tatranskú elektrickú železnicu
sú platné od polovice decembra
minulého roka. Presný grafikon
odchodov je uverejnený na internetovej stránke železníc.

•

ZÁUJEM Kežmarčanov o
knihy z knižnej búdky v areáli
Gymnázia P. O. Hviezdoslava
je veľký. Postavili ju na jeho nádvorí koncom októbra minulého
roka. Študenti spolu s ďalšími
Kežmarčanmi si zvykli požičiavať si z nej knihy. Zoberú si ich
bez poplatku a po prečítaní ich
môžu vrátiť alebo vymeniť za
iné. Pridať môžu aj odkazy alebo
recenzie. Aktuálne sa v búdke
nachádza 44 kníh. Okrem beletrie aj odborné knihy v slovenskom a českom jazyku.

•

MESTSKÉ kultúrne stredisko Kežmarok a Klub kežmarských výtvarníkov pripravil
výstavu s názvom Naši jubilanti,
ktorá bola verejnosti sprístupnená vo výstavnej sieni Barónka
minulý týždeň v piatok a potrvá
do konca januára.

•

VO Vysokých Tatrách, vo
vyšších polohách nad 2 200
metrov nad morom, je lokálne
tretí stupeň lavínového nebezpečenstva. V nižších polohách
sa v dôsledku dažďa a ochladenia vytvorila zľadovatelá vrstva
snehu, miestami aj čistého ľadu.
HZS žiada turistov o zvýšenú
opatrnosť. Lavínové nebezpečenstvo v Tatrách sa týka najmä
záveterných, prevažne východných, juhovýchodných a južných
svahov, kde sa nový sneh ukladal
do málo stabilných snehových
vankúšov, dosiek a prevejov.

•

POSLEDNÝ januárový víkend na Hrebienku bude patriť
opäť súťaži o najkrajšie ľadové
sochy – Tatry Ice Master, v ktorej sa predstavia najlepší majstri
ľadového umenia z celého sveta.

•

ALIANCIA za rodinu predstavila 9. januára svoju kampaň
pred referendom o ochrane
rodiny, ktoré sa uskutoční 7.
februára. Aliancia za rodinu je
občianska iniciatíva organizácií a jednotlivcov, ktorá vznikla
v decembri 2013 na podporu
hodnôt manželstva a rodiny.

•

VÝJAZDOVÝ odber krvi
Národnej transfúznej služby Poprad sa uskutoční v piatok 16. januára 2015 od 8. hod. v Strednej
odbornej škole elektrotechnickej
(ppš)
v Matejovciach.
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Za celý rok
očakávajú nárast

Počas vianočných a novoročných sviatkov vybavilo Letisko
Poprad-Tatry 1 297 cestujúcich
na charterových letoch z Ruska
a Ukrajiny.
Riaditeľka popradského letiska
Ivana Herkeľová uviedla: „Je to
pokles o 40 percent oproti minulému roku a zaznamenali sme ho
aj na letoch z Moskvy aj na letoch
z Ukrajiny. Obsadenie jednotlivých letov bolo na takmer rovnakej úrovni ako vlani, keďže ide o
charterové dovolenkové lety, avšak
letov bolo menej - o 2 z Ruska a o 1
z Ukrajiny. A boli tiež realizované
lietadlami s menšou kapacitou.“
Riaditeľka skonštatovala, že
celkovo Letisko Poprad-Tatry
zaznamenalo za prvých 11 dní
tohto roka nárast vybavených
cestujúcich o 64 percent oproti
rovnakému obdobiu minulého
roka. Majú na tom zásluhu pasažieri na celoročnej pravidelnej
linke do Londýna a sezónnej pravidelnej linke do Rigy, ktorí nahradili pokles cestujúcich z charterových letov z Ruska a Ukrajiny.
Popradské letisko očakáva, že
začatie prevádzky spomínaných
dvoch pravidelných liniek v jeseni minulého roka, bude mať
dopad na celkový nárast prepravených cestujúcich za rok 2014 o
viac ako 25 percent.
(pmm)

Na linke 159

•

NA NOVÝ rok, tesne pred
treťou hodinou ráno, zasahovala
hliadka na Tomášikovej ulici, kde
v byte na prízemí sa dve osoby nevhodne správali. Susedia tvrdili,
že ide o bitku. Na mieste sa nachádzali dve osoby, pričom bývalý
druh napadol svoju bývalú družku, ktorá bola zranená. Útočníka
mestskí policajti vykázali z bytu,
no poškodená nechcela incident
nahlásiť a odmietla aj ošetrenie.
V DVOCH prípadoch riešila
hladka MsP zabehnuté psy, ktoré
zrejme odbehli od majiteľov pod
vplyvom vybuchujúcej pyrotechniky. V prvom prípade psa našiel
istý pán, ktorý sa ohlásil a majiteľovi psa vrátil. V druhom prípade
sa nezistil majiteľ a osoba, ktorá
psa našla, si ho nechala v záhrade
s tým, že sa môže majiteľ kedykoľvek ohlásiť.
V PIATOK 2. januára o 18.10
hod. ležal na chodníku na Ulici J.
Curie opitý muž. Nebol zranený
a tak k nemu hliadka MsP zavo-

•

•

Blíži sa referendum o rodine

Na základe petície občanov
vyhlásil prezident SR referendum s troma otázkami: Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom
nemohlo nazývať žiadne iné
spolužitie osôb okrem zväzku
medzi jedným mužom a jednou
ženou?, Súhlasíte s tým, aby
párom alebo skupinám osôb
rovnakého pohlavia nebolo
umožnené osvojenie (adopcia)
detí a ich následná výchova?,
Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na
vyučovaní v oblasti sexuálneho
správania či eutanázie, ak ich
rodičia alebo deti samé nesú-

hlasia s obsahom vyučovania?.
Referendum sa uskutoční v sobotu 7. februára 2015. Výsledky
referenda budú platné iba vtedy, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených
voličov a ak bude rozhodnutie
prijaté nadpolovičnou väčšinou
účastníkov referenda.
Mesto Poprad v decembri
spracovalo harmonogram organizačno-technického zabezpečenia referenda. Bolo vytvorených 26 referendových okrskov
a do týchto dní boli oprávneným občanom doručené oznámenia o čase a mieste konania

Stavebné práce na výstavbe Obchodného centra
Forum Poprad pokračujú aj v zime. Veď termín
dokončenia rozsiahleho komplexu je stanovený na
jeseň tohto roku. Na ploche 22 500 m2 sa bude nachádzať viac ako sto obchodov, veľký supermarket a
pohodlné parkovanie pre 450 automobilov. Návštevníkom tiež poslúžia kaviarne a reštaurácie s vonkajlala jeho manželku, ktorá si ho
prišla vyzdvihnúť.
O POL desiatej večer sa našiel
ďalší opitý muž na Ulici Podtatranskej. Nevládal stáť na nohách a bol
premrznutý, preto k nemu hliadka
MsP privolala RZP a bol prevezený
do nemocnice na ošetrenie.
V SOBOTU 3. januára o 18.10
hod. volali na linku 159 z predajne alkoholu, v ktorej neznámy
muž obťažoval obsluhu, žiadal
peniaze od nej aj od iných ľudí.
44-ročného muža z Podolínca
hliadka MsP vyviedla z predajne
a bol riešený napomenutím.
O 19.30 HOD. dostali mestskí policajti oznam, že na Ulici J.
Currie partia mladých ľudí v byte
ruší obyvateľov bytového domu
už tretí deň krikom a hlasnou
hudbou. Na mieste sa zistilo,
že v prípade obyvateľky bytu sa
jedná o maloletú osobu, u ktorej
nebol alkohol zistený. Na miesto
bola privolaná matka maloletej,
aby zjednala nápravu.
PRED 21. hodinou zasahovala hliadka za Slovenkou, kde

•

•
•

•

šími terasami s výhľadom na Vysoké Tatry.
Na decembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva poslanci schválili odkúpenie parkoviska (na
foto vpravo) od spoločnosti Multi Veste Slovakia 2,
ktorá ho dala v tejto lokalite vybudovať pre obyvateľov bloku Centrum. Kúsok miesta zostalo aj pre nové
detské ihrisko.
FOTO - Marta Marová

opitá mládež obťažovala okoloidúcich. Bolo zistené, že išlo
o päťčlennú skupinku mladých
ľudí, ktorí boli z miesta vykázaní
a riešení napomenutím.
V PONDELOK 5. januára
dostali mestskí policajti krátko popoludní oznam od vedúcej predajne potravín. Malo ísť
o 77-ročnú osobu, ktorá ukradla
tovar v hodnote 55 centov. Zistilo
sa, že kradla už aj predtým a vec
musela byť aj napriek veľmi malej
škode odovzdaná policajnému
zboru. Bolo dôvodné podozrenie, že pri opakovaných krádežiach ide o trestný čin.
O 17.20 HOD. našla hliadka
MsP na ceste na Ulici Tomášikovej ležať muža. Išlo o osobu z Popradu pod vplyvom alkoholu,
ktorá po prebudení odišla z miesta preč.
V UTOROK 6. januára v byte
na druhom poschodí na Ulici
Podjavorinskej robila jedna rodina ostatným schválnosti tým, že
púšťala hlasno hudbu a búchala
po stúpačkách radiátora. Zistilo

•

•

•

referenda. Včera 13. januára sa
už uskutočnilo ustanovujúce
zasadnutie členov okrskových
referendových komisií. Do
konca januára 2015 absolvujú
školenie.
Voličovi, ktorý nebude môcť
voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, vydá obec na jeho žiadosť
voličský preukaz a zo zoznamu
voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní voličského preukazu. Hlasovacie preukazy obec
(mesto) vydáva do 5. februára
2015 v oddelení evidencie obyvateľstva.		
(ppm)

sa, že ide o 16-ročného obyvateľa
bytu, ktorý bol riešený napomenutím.
PO POLNOCI kontaktovali mestskú políciu z miestneho
hotela, kde hostia z Estónska
napriek opakovanému upozorneniu pokračovali v rušení nočného kľudu. Hliadka zasiahla na
šiestom poschodí hotela a upozornila občanov Estónska na nevhodné správanie.
V STREDU 7. januára o 14.30
hod. hliadka zasahovala na Ulici
Partizánskej pri kruhovom objazde. Na zemi kľačal zranený
72-ročný muž z Popradu. S poranením hlavy muža odviezla
sanitka na ošetrenie do nemocnice. Bola aj vyhotovená fotodokumentácia zo stavu komunikácie.
O 18.15 HOD. zasahovala
hliadka MsP v miestnej herni na
Ulici Moyzesovej. Obsluha oznámila, že sa do herne opätovne vracia podnapitý muž, ktorý obťažuje hostí. Išlo o muža z Popradu,
ktorý po dohovore z herne odišiel a už sa nevrátil.
(jam)

•

•

•
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Poslanci vstupujú do nového roka s rôznymi želaniami (2.)
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Poprade odpovedajú
na otázku: Čo si najviac želáte, aby sa vám splnilo vo vašej
poslaneckej práci v novom roku?
Arne Kroták: „Bol by som rád, keby sa splnili veci, ktoré som deklaroval, a kvôli ktorým som
vstúpil do zastupiteľstva. Na prvom rokovaní som
videl, že to môže fungovať, bola tam príjemná atmosféra. Všetkým občanom želám veľa pohody,
aby v novom roku vykročili správnou nohou a aby
sa im naplnili predsavzatia.“
Rudolf Kubus: „Prial by som si, aby sa mali ľudia radi. Želám
si, aby sme sa na Poprad pozerali tak, že je to naše
mesto. Aby sme sa začali k nemu správať tak, že sme
naň hrdí. Poprad je vo výbornej kondícii, je krásny a
nachádza sa v malebnom prostredí. Máme tu úžasné deti, úžasných umelcov, či športovcov. Je mojím
snom vidieť v roku 2015 usmiatych a radostných
ľudí, aby prichádzali vždy s dobrými nápadmi.“
Vladimír Lajčák: „Želám si, aby rok 2015 priniesol ďalší rozvoj
nášho nádherného mesta, jasné pravidlá financovania a spolupráce tak, aby sa netrieštili sily a aby
sme ich nemrhali na negatívne veci. Želám si, aby
sme všetci prispeli k tomu, aby bolo mesto ešte výkonnejšie, ešte krajšie a ešte príťažlivejšie.“
Alena Madzinová: „Do nového roku 2015 všetkým prajem, aby to bol úspešný rok, plný zdravia,
lásky, splnených prianí. A pre naše mesto želám,
aby to bol aj rok, kedy sa naplnia predstavy nového vedenia mesta a predstavujem si, že niektoré
naše časti mesta zmenia pekné stavby - práve tie,
ktoré ešte nie sú dokončené, a že sa vyrieši aj križovatka pri Bille.“
Anna Ondrušeková: „V roku 2015 si želám dobrú tvorivú atmosféru na zasadnutiach mestského parlamentu. Potešilo by ma, keby sa pre Popradčanov začal kultivovať kvetnický
les a vytvorila sa príjemná oddychová zóna, ako to
bolo pred niekoľkými rokmi. Budem sa angažovať
pri záchrane immaculát na námestiach jednotlivých mestských častí v Poprade (Matejovce, Veľká,
Stráže), ktoré sú v dezolátnom stave. V neposlednom rade by ma potešilo aj viac profesionálnej kultúry v meste venovanej mladej generácii, ktorú by
sme mali do celkového diania v meste zapojiť.“

Štefan Pčola: „Nový rok by mal priniesť komunikáciu medzi poslancami v zastupiteľstve, aby
sme všetci ťahali za jeden koniec. Práve vtedy
budú výsledky našej práce najciteľnejšie pre celý
Poprad a jeho občanov. Možno to znie otrepane,
ale želám Popradčanom hlavne zdravie, pokoj v
rodine a potom ide všetko samo od seba.“
Pavol Rusnák: „Keby som mal hodnotiť za seba, záver roka bol
dosť hektický, preto by som si prial, aby sa začiatok
roka a celý nový rok niesol v pokoji a pohode, aby
ľudia trávili čas naozaj v kruhu svojich najbližších
a tešili sa z vecí, ktoré majú hodnotu, ako je zdravie.
Čo sa týka poslaneckej práce, som nováčik. Som za
spoluprácu, aby sa nerobili zbytočné rozbroje medzi
poslancami, ale skôr, aby sa našla spoločná cesta.
Myslím si, že v zastupiteľstve sa zišla skupina dobrých ľudí, takže
všetko by malo byť v takom pokojnom duchu a tak sa dá vždy lepšie dohodnúť na všetkom, čo bude treba.“
Anna Schlosserová: „Teším sa, že Popradčania budú aj naďalej
aktívni a svojimi podnetmi budú aj v tomto roku upozorňovať na
záležitosti, ktorým je potrebné venovať pozornosť
nás - poslancov. Teším sa, že naďalej budeme spoločne tvoriť to, čo zlepšuje, skrášľuje a zjednodušuje
okolie, kde bývame, kde pracujeme a trávime voľný
čas s rodinami a priateľmi. Teším sa na spoluprácu
s vami, Popradčania a ďakujem za tú doterajšiu.
Nádherný rok 2015 nám všetkým!“
Beáta Sichrovská: „Rada by som sa venovala sekcii zdravotníctva a sociálnej práce - vylepšovaniu týchto oblastí a tiež všetkému, čo bude súvisieť s financovaním mesta, aby bolo transparentné a hospodárne.
Takisto sa budem usilovať, aby sa stransparentnili
procesy pri financovaní športu. Keď som videla
niektoré položky medzi sociálnou oblasťou a športom, rada by som sa na to detailnejšie pozrela.
Chcem si to prejsť a oboznámiť sa s tým, prípadne navrhnúť nejaké vylepšenia v oblasti sociálnych služieb, také čo počúvame od
našich klientov alebo ich príbuzných.“
Igor Wzoš: „Mám takú najhlavnejšiu prioritu, aby sme dokázali naformulovať dlhodobú a zmysluplnú víziu rozvoja mesta
Poprad. Dať mu isté smerovanie s výhľadom na 10, 15, 20 rokov. Aby sme sa pokúsili odhadnúť, kde by sa mesto malo ocitnúť,
ako by malo vyzerať a na základe tejto vízie začať
rozvíjať všetky hlavné programové dokumenty ako
je program hospodárskeho a sociálneho rozvoja,
územný plán... Keď si dnes povieme, že o 20 rokov by
mal mať Poprad 70 tisíc obyvateľov s určitou skladbou, musíme na tom začať pracovať dnes. Lebo, ak
je dnes zrejmé, že v roku 2020 bude v meste vyše 30
percent ľudí vo veku nad 60 rokov, to znamená, že musíme rozvíjať
sociálne služby. Ale, ak si povieme, že chceme tento trend zvrátiť
a chceme, aby v meste pribudlo niekoľko tisíc detí v určitom časovom horizonte, tak musíme rozvíjať iný sektor. Pre mňa osobne je
víziou opäť toto mesto zaplniť mladými ľuďmi.“
(mar, mav)
FOTO - Richard Gerényi

Výstava fotografií
Ani mrazivý podvečer neodradil 6. januára 2015 priaznivcov klasickej
hudby od účasti na Trojkráľovom koncerte. Prišli si ho vychutnať do
unikátnych, práve pre takúto hudbu vhodných, priestorov Kostola sv.
Egídia. Spevácko-inštrumentálne zoskupenie Ad Libitum, ktoré už v
Poprade v minulosti s úspechom účinkovalo, predviedlo vianočné koledy a vianočné piesne rôznych národov. Účinkujúci zo Slovenska a
Maďarska pripravili Popradčanom i ostatným návštevníkom koncertu
príjemný umelecký zážitok.
FOTO - Marta Marová

Od pondelka 12. januára je vo vestibule Mestského úradu v Poprade sprístupnená putovná výstava veľkorozmerných fotografií, ktoré
mapujú atmosféru Európskeho týždňa mobility (ETM) 2014. Zapojilo sa doň viacero slovenských miest vrátane Popradu.
Séria fotografií na 11 paneloch zoznamuje návštevníkov s
podujatiami, ktoré pripravili slovenské samosprávy v minulom
roku v rámci kampane ETM za čistejšie ovzdušie - na podporu trvalo udržateľnej mobility v mestách na Slovensku. Výstava
potrvá do konca januára 2015.			
(ppg)
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Napísali ste nám

Rúfusova poézia

V decembi sa stretli milovníci poézie v Podtatranskej knižnici v Poprade v Klube Milana
Rúfusa s jeho poéziou v plnosti
významu Detstvo a Vianoce v
rúfusovskej poézii. Túto tému
priblížil a interpretoval Jozef
Janigloš s manželkou.
Detstvo s matkinou piesňou,
modlitbou a rozprávkou pri kolovrátku a zvončekom, ktorý rozozvučal Vianoce - to sú krásne
spomienky. Od Katreny do Vianoc, to bol predovšetkým čas
stíšenia sa, snívania a túžôb, nie
čas hlučných reklám a zneužívaných kolied na výpredaj partiového tovaru.
K atmosfére večera patril aj
ponúknutý mrežovník zo Závažnej Poruby, ktorý priniesli
vzácni hostia Soňa Barániová
a syn Pavol. Práve oni priblížili
ducha Milana Rúfusa - jeho dar
slova a duše a hlbokej pokory.
Soňa Barániová spravuje Dom
Milana Rúfusa v Závažnej Porube a nadáciu, ktorá nesie jeho
meno. Priblížila nám rúfusovský dom s jeho rodinným zázemím a plnosťou hodnôt.
Šesťkilometrovú cestu, ktorú meral každodenne Rúfus zo
Závažnej Poruby do gymnázia v
L. Mikuláši si osvojili deti z tejto
obce a kráčajú po nej do Rázusovej Vrbice, časti L. Mikuláša
a naopak. Takto si sprítomňujú
navzájom dvoch svojich vzácnych rodákov. Rovnako v tomto
čase malí i dospelí recitujú v Porube básnikove verše v literárnej
prehliadke „Štebot z rodného
hniezda“.
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v
Levoči pri tejto príležitosti venovala sprostredkovane správkyni Domu M. Rúfusa knihu
Rúfusových veršov v Braillovom
písme.
Ľudmila Hrehorčáková

Tvorivý ateliér s Petrom Trembáčom
V decembri sa telocvičňa ZŠ
s MŠ v Matejovciach premenila na výtvarný ateliér. Do školy
zavítal akademický maliar Peter Trembáč a s ním aj mamka
žiaka tejto školy, pani Jurčová,
ktorá tiež veľmi pekne maľuje
a svoje práce aj vystavuje. Deti
sa na nich veľmi tešili a boli
zvedaví, čo budú spolu s nimi
maľovať.
Umelci si pripravili pre žiakov
zaujímavé tvorenie. Cez celú telocvičňu im pripravili dva veľké
pásy papiera. Poprosili jedného
chlapca, aby si na pás ľahol a
urobil nejakú pózu
a druhý kamarát ho
obkreslil. Postupne
žiaci vytvorili dvojice a navzájom sa
obkreslili. Následne ich úlohou bolo
ukázať svoju kreativitu a postavy vymaľovať. Vznikli tak
baletky, hokejisti,
plavci...
Žiaci namaľovali
postavy v pohybe, s ktorými majú
bežne na hodinách

výtvarnej výchovy menšie problémy. Odrazu to bolo pre nich
veľmi jednoduché a najmä zábavné.
Umelci a aj autori tohto krásneho spoločného diela boli
spokojní, a tak to zavŕšili vernisážou. Výtvarné práce vystavili
v telocvični školy a spoločne so
žiakmi a učiteľmi otvorili výstavu prác mladých umelcov,
na ktorej nesmeli chýbať pán
Trembáč a pani Jurčová. Vydarené práce sa všetkým páčili a na
záver im žiaci vymysleli názov
Pohoda podľa nás.
(vac)

Severská filmová lekcia
Tatranská galéria otvára Kinoklub Film Europe Poprad. Začína sa festivalom Severská filmová lekcia, ktorý potrvá od 14. do
18. januára v Elektrárni TG na
Hviezdoslavovej ulici, ale zapojené sú doň aj ďalšie slovenské i
české mestá.
Dnes 14. januára o 19. hod. premietnu v Poprade švédsku komédiu Holub sedel na konári a premýšľal o živote, zajtra 15. januára
o 19. hod. uvedú krimikomédiu
v produkcii Nórska a Švédska Boj
snežného pluhu s mafiou. V nedeľu 18. januára o 15. hod. je pripravené premietanie nórskeho fantasy
filmu Magické striebro - hľadanie
kúzelného rohu a o 19. hod. hororovej dánskej drámy Keď zvieratá
snívajú. Vstupné na každé premietanie sú 3 eurá.
(ppp)

Divadelné fašiangy
Aj tohto roku sa v sále kultúrneho
domu v Spišskej Sobote budú konať Divadelné fašiangy 2015. Prvé
predstavenie sa uskutoční už túto
nedeľu 18. januára o 18. hod. Divákom sa predstaví domáce divadlo
Commedia s hrou Jozef a Mária od
P. Turriniho.
(ppš)

Učitelia sa učia, ako učiť s tabletmi

Moderné technológie hýbu
svetom. Nielen svetom, ale aj
nami, učiteľmi a žiakmi v Gymnáziu na Kukučínovej ulici v
Poprade. Už v minulom školskom roku sme sa zapojili do
projektu Škola na dotyk a ako
jedna z desiatich škôl na Slovensku sme sa tešili z novej modernej učebne plne vybavenej
dotykovými technológiami.
Tablety veru nie sú len na hranie,
ale začali sme ich využívať najmä na
vyučovanie. Aj v tomto školskom
roku pokračujeme sériou prakticky
orientovaných školení. Naše skúsenosti s tabletom a dotykovými technológiami poskytujeme aj učiteľom
z iných škôl, ktorí tak získavajú

Sobota 17. január / 18. hod. divadelná sála
Domu kultúry v Poprade

TATRAS TALENT CUP
GALASHOW
POD ZÁŠTITOU
PRIMÁTORA MESTA POPRAD
JOZEFA ŠVAGERKA
Výber slovenských finalistov Tatras Talent Cup
2015 bol realizovaný z účastníkov STF 2014
a VTF 2014 výhercov zlatých miest s najväčším počtom bodov v kategórii spev, hudba,
tanec a divadlo.		
Vstup: voľný

nové informácie o možnostiach
využitia tabletov vo vzdelávaní, na
vyučovacích hodinách, ale aj pri
mimoškolskej činnosti. Školenia
sú realizované neziskovou organizáciou EDULAB s podporou spoločnosti SAMSUNG v spolupráci
s 25 lektormi v desiatich školách na
celom Slovensku.
Za uplynulé dva mesiace sme v
našej škole realizovali štyri školenia, na ktorých sa zúčastnilo 65
učiteľov. Pedagógovia si prakticky
vyskúšajú prácu s tabletom a získavajú tak nové zručnosti s tabletovými aplikáciami, napríklad
S-poznámka, myšlienkové mapy
Mindomo, tvorba testových úloh
prostredníctvom aplikácie Socra-

Nedeľa 18. január / 10. hod. divadelná sála
Domu kultúry v Poprade
O ZLATEJ RYBKE
Clipperton – Banská Bystrica
Novodobá adaptácia rozprávky o Zlatej rybke od A. S. Puškina.
Vstupné: 1,50 €
Nedeľa 25. január/ 10. hod. divadelná sála
Domu kultúry v Poprade
DUBKÁČIK A BUDKÁČIK
Divadlo Maska - Zvolen
Rozprávka s nezabudnuteľnými prasiatkami
Dubkáčikom a Budkáčikom a s naším známym gašparkom.
Vstupné: 1,50 €

tive, prácu s Video editorom, Foto
editorom a ďalšie.
Z pohľadu nás, lektorov, využitie
týchto nových možností vzdelávania posunie našu prácu do novej
roviny edukácie. Predpokladáme,
že už v blízkej budúcnosti v rámci
vzdelávania budeme pracovať nielen s tabuľou a kriedou, ale využijeme aj technológie, ktoré sú našim
deťom určite bližšie a rozvíjajú nielen ich hravosť, ale aj vedomostnú
tvorivosť a v nemalej miere aj zvedavosť. Po ročnej práci s využitím tabletov vo vyučovaní môžeme povedať, že žiaci sa na tabletové hodiny
tešia a dokážu využiť túto technickú novinku v oveľa širšej miere ako
my - učitelia. Daniela Kopinská

Utorok 27. január/ 8. a 10. hod. divadelná sála
Domu kultúry v Poprade
PETER A LUCIA
Stredná zdravotnícka škola v Poprade a mesto
Poprad pozývajú všetkých na hudobno-dramatický program pri príležitosti 100. výročia začatitia 1. svetovej vojny.		
Vstupné: 2 €
Streda 28. január/9. hod. Podtatranská knižnica, Poprad-Západ
ŠALIANSKY MAŤKO
22. ročník súťaže v prednese slovenskej povesti
pre žiakov 2. - 7. ročníka ZŠ a žiakov reálnych
gymnázií. Bližšie infromácie: 0910 590 323

14. 1. 2015
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Občianske združenie Nádej
na pomoc ľuďom s mentálnym
postihnutím v Poprade na Francisciho ulici ďakuje Ministerstvu kultúry v SR za poskytnutie
dotácie prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR
na podporu realizácie projektu
s názvom Svetielko nádeje, zameraného na prípravu a realizáciu kultúrnych aktivít pre ľudí so
zdravotným postihnutím a na
realizáciu tvorivej umeleckej
dielne pre túto skupinu obyvateľstva.
Vďaka tejto dotácii si mladí
ľudia s MP, ktorí navštevujú denný stacionár, rozvíjali sociálne
zručnosti pri nácviku na kultúrne vystúpenie na Benefičnom
koncerte a príprave programu na
MISS a Mister sociálnych služieb
a manuálne zručnosti pri práci
s hlinou a výrobe darčekových
predmetov.
V poradí už štvrtý Benefičný
koncert sa konal 16.októbra 2014
v divadelnej sále Domu kultúry
v Poprade a aj tento rok sa stretol
s uznanlivým ohlasom širšej verejnosti. MISS a Mister sociálnych
služieb sa tradične uskutočnili vo
vyzdobených priestoroch denného
stacionára dňa 6. novembra 2014.
Vďaka projektu Svetielko
nádeje, ktorý bol realizovaný
s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, sa darilo skrášlovať
život mladých ľudí s mentálnym
postihnutím a rozvíjaním schopností a zručností v tvorivých dielňach u takto postihnutých ľudí
vytvárať podmienky na zlepšenie
ich života a tiež ich plnú integráciu do spoločnosti.
(aze)
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Tatranci hodnotia sviatky
na jednotku s hviezdičkou

Naše veľhory sa na návštevnosť počas vianočných sviatkov a na Silvestra nemôžu sťažovať.
Silvestrovské pobyty vyťažili kapacity na viac
ako 90%. Toto obdobie hodnotia väčšie hotely
s komplexnými službami ako aj menšie penzióny a priváty na výbornú. 60 - 70% klientov
predstavovali domáci Slováci a zvyšok boli zahraniční klienti. Medziročný nárast obsadenosti
väčších hotelov počas
sviatkov a Silvestra predstavoval viac ako 15%.
Počasie tentokrát vyčarilo dovolenkárom a aj
poskytovateľom služieb
cestovného ruchu úsmev
na tvári. Dostatok technického snehu v lyžiarskych strediskách, kvalitne a dôsledne upravené všetky zjazdovky, ktoré
vydržali aj oteplenie okolo Vianoc si užila väčšina
dovolenkárov. Záujem sa okrem toho sústredil aj
na bežky, prechádzky ku vysokohorským chatám,
nákupy, aquapark a kultúrny program. Hitom sa

opäť stal Tatranský ľadový dóm. Návštevníkov
potešili aj bezplatné vystúpenia hercov z Divadla Nová scéna, ktoré sa tam konajú každú nedeľu.
Obrovský záujem bol u rodín s deťmi aj o animačné programy v hoteloch či na svahoch.
„Počas Silvestra bolo v Tatrách počuť okrem
slovenčiny aj poľštinu či češtinu. 60 – 75% klientov v ubytovacích zariadeniach bolo domácich
a zvyšok tvorili zahraniční
návštevníci. Zo zahraničných hostí boli v rozhodujúcej miere zastúpení
Poliaci, Česi, Maďari a Litovčania. Dovolenkárov
z Ukrajiny, Ruska a Bieloruska bolo v porovnaní
s minulým rokom menej
o cca 3%. Katastrofické
scenáre, ktoré sa predpokladali sa našťastie nenaplnili. Väčšina týchto hostí prišla autom a hotel si
rezervovali sami, bez cestovnej kancelárie,“ povedala Lenka Maťašovská, výkonná riaditeľka OO
CR Región Vysoké Tatry.		
(mša)

Ak napadne viac snehu, pribudnú ďalšie sochy

Aj tohto roku postavil Peter Petras za pomoci svojho syna pri Rainerovej útulni snehový betlehem, ktorý si na sviatok Zjavenia Pána
- Troch kráľov prišlo na Starolesniansku poľanu pozrieť množstvo turistov. O dobrú náladu sa postarali koledníci z Lendaku. Tohto
roku je betlehem o čosi menší ako po iné roky,
pretože bol nedostatok snehu. Napriek tomu
sa všetkým návštevníkom páčil. „Aj my sme
sa prišli pozrieť na Tatranský ľadový dóm na
Hrebienku a na betlehem a veľmi sa nám páči,“
povedali nám deti z Ružomberka (na foto).
Pokiaľ bude priaznivé počasie, tak k betlehemu by mali pribudnúť aj ďalšie snehové sochy
- goral, či veľkonočné vajce.
(ppš)

Termín podania daňového priznania na daň z motorových vozidiel
Počas roka 2014 poslala finančná správa na účty vyšších
územných celkov desiatky
miliónov eur, ktoré vybrala
na dani z motorových vozidiel. Od januára 2015 už platia nové pravidlá, dane za rok
2014 sa ale ešte platia po starom. Preto je dôležité, v ktorom kraji majú podnikatelia
automobil prihlásený. Tam totiž treba podať daňové priznanie, aj daň zaplatiť. Termín na
podanie daňového priznania
je do 31. januára 2015.
V praxi to môže napríklad
znamenať, že hoci firma sídli
v Poprade (daňové priznanie na
daň z príjmu podáva v Poprade) - služobné autá môže mať

prihlásené v Spišskej Novej Vsi,
a teda daňové priznanie na daň
z motorových vozidiel bude podávať v Spišskej Novej Vsi. Ak
má firma viac motorových vozidiel prihlásených vo viacerých
krajoch - podáva viac daňových
priznaní a platí daň v každom
kraji osobitne. Daň z motorových vozidiel je príjmom
rozpočtu jednotlivých vyšších
územných celkov a finančná
správa túto daň len vyberá a následne posiela do rozpočtov jednotlivých žúp. Sadzbu dane tiež
určujú jednotlivé VÚC.
Daňové priznanie je možné
podať v papierovej a elektronickej forme. Elektronicky ho musia podať podnikatelia (alebo ich

zástupcovia), ktorí sú platcami
DPH. Daňové priznania aj na
daň z motorových vozidiel môžu
podať prostredníctvom nového
portálu finančnej správy https://

www.financnasprava.sk/sk/titulna-stranka. Vytlačené formuláre
sú už k dispozícii na všetkých
daňových úradoch, pobočkách
a kontaktných miestach. (mac)

Prevod dane z motorových vozidiel na účty VUC za rok 2014
Názov VUC
Bratislavský samosprávny kraj
Trnavský samosprávny kraj
Nitriansky samosprávny kraj
Žilinský samosprávny kraj
Banskobystrický samosprávny kraj
Košický samosprávny kraj
Prešovský samosprávny kraj
Trenčiansky samosprávny kraj
Spolu

SPOLU
38 095 229,44
16 808 651,88
20 761 257,43
17 449 195,80
15 179 654,32
13 464 759,42
15 593 180,85
13 820 298,97
151 172 228,11

14. 1. 2015
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Spoločenská kronika
POVEDALI SLÁVNI
Nahnevaný človek otvára ústa a zatvára oči.

Cato st.

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 14. januára má meniny Radovan, zajtra 15.januára - Dobroslav, v piatok 16. januára - Kristína, v sobotu 17. januára - Nataša,
v nedeľu 18. januára - Bohdana, v pondelok 19. januára - Drahomíra, Mário a v utorok 20. januára - Dalibor.

MANŽELSTVO UZAVRELI
29. decembra 2014 - Martina Kubičková a Marek Jačisko.

NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI
V pondelok 5. januára 2015
vo Veľkej s

Bernardom Jambrichom,
81-ročným

V stredu 7. januára 2015
vo Veľkej s

Helenou Bazíkovou,
73-ročnou

V stredu 7. januára 2015
vo Veľkej s

Michalom Brejkom,
88-ročným

V stredu 7.januára 2015
v Gánovciach s

Izidorom Jannom,
75-ročným

V piatok 9. januára 2015
vo Veľkej s

Jozefom Gonsorčíkom,
82-ročným

V piatok 9. januára 2015
v Novom Smokovci s

Irenou Pappovou,
84-ročnou

V pondelok 12. januára 2015
vo Veľkej s
V utorok 13. januára 2015
vo Veľkej

Róbertom Paraňom,
51-ročným
Jánom Korheľom,
64-ročným

NAVŽDY SA ROZLÚČIME
V stredu 14. januára 2015
o 13. hod. vo Veľkej s

Jitkou Spišiakovou,
73-ročnou

V stredu 14. januára 2015
v Matejovciach o 14. hod. s

Katarínou Lešundákovou,
90-ročnou

V stredu 14. januára 2015
o 14.30 hod. vo Veľkej s

Michalom Šoltysom,
72-ročným

Program kina CINEMAX Poprad
Od 15. januára do 21. januára

EXODUS: Bohovia a králi 3D - o 13.20 hod.
(hrá sa len cez víkend), Siedmy syn
3D - o 16.10 hod.,
Dokonalý svedok o 18.20 hod., Hacker
- o 20.30 hod., Detské kino - Tučniaky z Madagascaru
2D - o 14.20 hod. (hrá sa len
cez víkend), Hodinový man-

žel - o 16.30 hod. a o 18.50
hod. (nehrá sa 20.1.), ARTMAX FILMY - Whiplash
- o 18.50 hod. (hrá sa len
20.1.), 96 hodín:
Zúčtovanie - o 21.
hod.,
Paddington
- o 13.50 hod. (hrá
sa len cez víkend),
Rukojemník - o 16.
hod., Sex v Paríži o 18.10 hod., E.A.
Poe: Archa bláznov - o 20.40 hod. Viac na
www.cine-max.sk
(ppš)

Pozor na zdaňovanie výhier
Nie každá výhra podlieha
zdaneniu. Na druhej strane
netreba zabúdať, že niektoré
výhry sa zdaňujú a výhercom
po ich nadobudnutí plynú
isté povinnosti. Šťastlivci,
ktorí sa dočkajú výhry v silvestrovskej tombole, by si to
mali preveriť.
Zdaňovať sa nemusia výhry
v lotériách a podobných hrách,
ktoré sú prevádzkované na
základe povolenia vydaného
podľa zákona o hazardných
hrách (individuálnej licencie ministerstva financií alebo obce). Sú to napríklad hry
Loto, Joker, Keno, hazardné
hry v kasínach či dostihové
stávky. Rovnako sa nezdaňujú
obdobné výhry zo zahraničia.
Za ustanovených podmienok
sa nezdaňujú ani prijaté ceny a
výhry, ktoré neprevyšujú hranicu 350 eur, ak získaná cena

alebo výhra tento zákonom
stanovený limit prevýši, zdaní
sa len príjem presahujúci danú
sumu. Platí to vtedy, ak cenou
a výhrou je cena z verejnej súťaže, cena zo súťaže, v ktorej je
okruh súťažiacich obmedzený
podmienkami súťaže, alebo
ak ide o súťažiacich vybratých
usporiadateľom súťaže, výhra
z reklamnej súťaže alebo zo
žrebovania a cena zo športovej
súťaže (neplatí to u profesionálnych športovcov).
Ak nie sú splnené hore uvedené podmienky, ide o zdaniteľný príjem. Ak cena alebo
výhra nesúvisí s výkonom závislej činnosti daňovníka, s jeho
podnikaním alebo s inou samostatnou zárobkovou činnosťou, s príjmom z kapitálového
majetku, potom sa táto výhra
alebo cena považuje za „ostatný
príjem“.		
(mac)

Pohotovosť v lekárňach
Dnes 14. januára - Corrib,
zajtra 15. januára - Lekáreň Nemocnice Poprad, v piatok 16.
januára - Styrax, v sobotu
17. januára - Sunpharma, v
nedeľu 18. januára - Tília, v
pondelok 19. januára - Včela, v
utorok 20. januára - Medovka.
Corrib: Levočská 26A, Lekáreň Nemocnice Poprad: Baníc-

ka 28, Styrax: L. Svobodu, Sunpharma: Kaufland, Moyzesova
3, Tília: Banícka 28, Včela:
Tatranské námestie 1, Medovka: Tatranské nám.
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.

Horoskop od stredy do stredy
Nejaká záležitosť je na dobrej ceste. Budete sa tešiť z úspechu a
dobrých správ.

Narábajte
opatrne s peniazmi, pretože ich môžete čoskoro
potrebovať na dôležitejšie veci.

Pre vás sa roztrhne vrece s
priaznivými okolnosťami v práci aj
v rodine. Využite to.

Netrápte sa
nad tým, čo
už nemôžete ovplyvniť. Nakoniec
sa všetko obráti vo váš prospech.

V nejakej situácii sa zachováte ako človek na svojom mieste.
Získate tak ocenenie a uznanie od
širokého okolia.

Veľmi
príjemný týždeň
bude naklonený najmä láske a ľúbostným vzťahom.

Veľmi priaznivý týždeň
využite na realizáciu svojich dlhodobých zámerov.

Ste zvyknutí
na množstvo
práce, ale január bude málo pracovný. Skôr si viac oddýchnete, než
budete pracovať.

Dávajte si pozor na jazyk a
neprezraďte nevedomky svoje plány. Mohli by ste si uškodiť.

Dôverujte len
sami
sebe,
lebo ľudia vo vašej blízkosti vám
nemusia povedať všetko.

Začína sa pre
vás obdobie
zmien. Budú sa týkať predovšetkým práce a najbližších kolegov.

Dlhšie vám
trvá, kým sa
po sviatkoch rozhýbete. Až v tomto
týždni začnete viac myslieť na prácu.

14. 1. 2015
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Prvý mesiac zbraňovej amnestie
Za prvý mesiac zbraňovej
amnestie počas decembra odovzdali občania na útvaroch
Policajného zboru 360 nelegálne držaných strelných zbraní
a 5 835 kusov streliva. Cieľom
v poradí tretej zbraňovej amnestie je znížiť počet nelegálne držaných zbraní a streliva,
a tým aj riziko, že sa nimi bude
páchať trestná činnosť.
Najviac zbraní bolo odovzdaných v Bratislavskom kraji (70),
na treťom mieste je Prešovský
kraj (51). Najviac streliva odovzdali občania v Nitrianskom
kraji (1 657 kusov), Prešovský
kraj (424 kusov) je až na siedmom mieste.
Amnestia začala platiť 1. de-

cembra 2014 a potrvá do 31.
mája 2015. Počas šiestich mesiacov môžu občania beztrestne
odovzdať svoje nelegálne držané zbrane a strelivo na ktoromkoľvek útvare Policajného
zboru.
Už prvé dve zbraňové amnestie sa ukázali ako účinný nástroj v snahe znížiť počet nelegálne držaných zbraní. Pomohli
znížiť kriminalitu páchanú so
strelnou zbraňou o polovicu.
Konkrétne zo 440 takýchto
skutkov v roku 2004 na 214
v roku 2013. Vďaka amnestii
môžu byť tiež identifikované
zbrane, ktoré mohli byť použité
v súvislosti s páchaním trestnej činnosti.
(krp)

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

Redakciu novín POPRAD nájdete na sídlisku Západ,
Podtatranská ul. 7,
www.noviny-poprad.sk

Inzercia

•

P r e da j

Predám 1-izb. byt, 33 m2 na starom Juhu v Poprade po kompletnej
rekonštrukcii, na prízemí, bez balkóna, cena 31 000 € + dohoda. Inf.:
č. t. 0911 677 920.
1/15-P

•

Rôzne

NEMČINA do zahraničia.
Jazyková škola SONNENSCHEIN ponúka darčekové poukazy na
januárový kurz nemčiny pre opatrovateľky, kuchárov, čašníkov, šoférov, chyžné, maturantov. Tel. 0944
450 381, Inf.: www.nemcina-poprad-sk.webnode.sk
1/15-R

•
•

Restart Burger vo Veľkej príjme do zamestnania čašníka/-čku.
Inf.: č. t. 0948 486 333.
2/15-R
Hľadám prenájom 1 alebo 2-izb.
nezariadeného bytu v Poprade do
290 € aj s energiami od 1.2.2015.
Inf.: č. t. 0944 967 656.
3/15-R
Dáme do prenájmu kancelárske priestory na Ul. hraničnej v Poprade. Inf.č.t.: 0903 905 070. 4/15-R
Spol. RIVESTA, s.r.o. prijme
väčší počet brigádnikov na sezónne práce v poľnohospodárstve. Začíname na jar prácami v chmeľnici.
Inf.: č. t. 0908 081 182. 5/15-R
Dám do prenájmu na dobrom mieste skladové alebo predajné priestory vo Veľkej. Inf.: č. t.
0944 132 234.
6/15-R

•
•
•

STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA V POPRADE
O R G A N I Z U J E

PLES ABSOLVENTOV, RODIČOV A PRIATEĽOV SZŠ

31. januára 2015 o 18. hod. v hoteli Satel
5 €/osoba
Vstupné - 2

(v cene je zahrnutý prípitok, večera, káva, zákusok, minerálka, hudba, tombola)
Rezervácia lístkov do 18. januára 2015 na skola@szspp.sk.
Predpredaj lístkov na sekretariáte SZŠ v Poprade, tel.: 052/772 27 04,
bližšie informácie - Ľuboslava Lopuchová, tel.: 0948 524 488.
PP-8

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 predpisov 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 Spojenej školy,
Letná ulica 3453/34, Poprad.
Kvalifikačné predpoklady:
odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
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 kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné
požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov
a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
absolvovanie prvej atestácie (I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhradnej formy),
najmenej päť rokov pedagogickej činnosti.
Iné požiadavky:
ovládanie štátneho jazyka,
znalosť príslušnej legislatívy,
práca s PC,
iné vzdelanie s umeleckým zameraním,
bezúhonnosť,
osobnostné a morálne predpoklady pre výkon riadiacej funkcie,
riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť.
Požadované doklady k prihláške do výberového konania:
prihláška do výberového konania,
štruktúrovaný profesijný životopis,
overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov,
* kópiu dokladu o absolvovaní umeleckého vzdelania,
potvrdenie o pedagogickej činnosti,
písomné referencie z predchádzajúcej praxe,
výpis 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 výberového konania podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Uzávierka prihlášok: 6. február 2015.
Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo na pečiatke
podateľne MsÚ Poprad.
Prihlášky s označením „Výberové konanie + názov školy“
posielajte na adresu:
Mestský úrad Poprad
oddelenie 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-6
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Mikropôžičky
sa ujali
Riaditeľ Regionálneho poradenského a informačného centra v
Poprade Peter Litavec uviedol, že
v rámci činnosti RPIC vzbudzuje
veľkú pozornosť mikropôžičkový
program Ministerstva hospodárstva SR. Popradskému RPIC podliehajú regióny Tatier, celého Spiša
a Gemera a celého Žilinského kraja.
Uviedol: „Mikropôžičkový program
MH SR bol pôvodne realizovaný
cez Národnú agentúru SR pre rozvoj malého a stredného podnikania,
neskôr premenovanú na Slovak Business Agency v spolupráci so 7 inštitúciami, vrátane RPIC Poprad. Od
otvorenia nového mikropôžičkového
programu MH SR v marci 2013,
dosiahlo naše centrum od mája
2013 do decembra 2014 úspešné
výsledky. Z 28 podaných žiadostí o
mikropôžičku bolo schválených 25 a
poskytnutých 17, z toho po 6 v oblasti
výroby a služieb, 2 pre obchod a rovnaký počet pre poľnohospodárstvo a
1 v oblasti cestovného ruchu. Objem
poskytnutých a schválených mikropôžičiek v rámci nášho RPIC do konca roka 2014 dosiahol milión eur.“
Mikropôžičku dostala napr. biofarma v Štrbe či práčovňa v Kežmarku.
Mikropôžičky pre malých a stredných podnikateľov sa ujali a RPIC
Poprad patrí k najúspešnejším centrám v tomto smere s priemernou
výškou poskytnutej mikropôžičky
viac ako 33 tisíc eur.
(mar)

Sobota 24. január / 18. hod.
Dom kultúry Poprad
- koncertná sála ZUŠ

COUNTRY SALÓN
KENTUCKY

Country tancovačka s hudobnou skupinou POUTNICI, s
tanečnou skupinou SMOKIE
MOUNTAINS DANCERS a
výborná nálada. To všetko čaká
publikum na 19. narodeninách
tanečnej skupiny Kentucky z
Popradu. Vstupné: 5 €

Krátko zo športu

•

FUTSALISTI FC K_Corp
Poprad odohrali v sobotu 3.
januára na domácej pôde šláger 2. Open ligy v podobe
dohrávky 4. kola o priebežné
prvé miesto proti FK Dragons
Podolie. V zaujímavom zápase
zvíťazili 6:5. V 10. kole privítajú popradskí futsalisti v sobotu
17. januára o 20. hod. v Aréne
Poprad FSC Prievidza.

•

Stolní tenisti O cenu Popradu

V nedeľu sa v telocvični ZŠ v Matejovciach stretli stolní tenisti od
Bratislavy až po Šarišské Michaľany v rámci 16. ročníka stolnotenisového turnaja O cenu Popradu, ktorý organizuje ŠK Veterán Poprad
v spolupráci s referátom školstva, mládeže a športu MsÚ v Poprade.
Kvalitne obsadeného turnaja sa zúčastnilo 50 hráčov, ktorí boli rozdelení do 12 skupín. Do finálového pavúka postúpilo 24 najlepších.
Tu sa najviac darilo Matejovi Hrabínovi z 1. PPC Fortuna Kežmarok. Vo štvorhre dominovala dvojica Lukáš Kellner z ŠKST Sp. Vlachy a Richard Jánoš z OŠK Šarišské Michaľany.		
(ppv)

Svitská Iskra zatiaľ nežiari

Basketbalisti BK Iskra Svit
neodštartovali nový rok v najvyššej slovenskej súťaži dobre.
Odohrali tri zápasy a vo všetkých ťahali za kratší koniec.
V klube panuje kríza, ale hráči
i vedenie robia všetko preto, aby
sa najtradičnejší šport vo Svite
postavil čo najskôr na nohy. Už
stredajšia prehra s poslednou
Nitrou bola zlým znamením
a na zápas v sobotu sa v Iskre
Aréne postavili proti
rivalovi zo Spišskej
Novej Vsi len „siedmi
statoční“. Tí vzdorovali dlho, ale márne.
„Pripravili sme sa na
to, že ideme po dlhej dobe
vyhrať. Cítili sme veľkú
šancu, ale došli nám na
konci sily. Zomkli sme sa
ako tím a robili sme, čo
sme mohli. Musíme na
sebe ďalej pracovať a odraziť sa k lepším výsledkom nejakou výhrou,“
povedal po zápase hráč
BK Iskra Svit Filip Drat-

va (na foto s loptou).
Výsledky: v sobotu 3. januára Iskra Svit - MBK Handlová
77:86, v stredu 7. januára MBK
SPU Nitra - Iskra Svit 78:69,
v sobotu 10. januára Iskra Svit BK 04 AC LB Sp. N. Ves 75:82.
Program: v stredu 14. januára
o 18. hod. MBK Komárno - Iskra Svit, v sobotu 17. januára
o 18. hod. Iskra Svit - Levickí Patrioti.
(mav)

CEZ víkend sa v športovom
areáli na Štrbskom Plese podarilo úspešne ukončiť 42. ročník Tatanského pohára bežeckými pretekmi. V pôvodnom termíne sa
preteky FIS Slavic Cup nemohli
uskutočniť pre zlé poveternostné
podmienky. Na štart sa napokon
postavili pretekári zo Slovenska,
Poľska a Maďarska, ktorí si spolu
s organizátormi vyskúšali trate a
zrekonštruovaný športový areál
pred blížiacou sa Svetovou zimnou univerziádou. V ženskom
šprinte zvíťazila slovenská reprezentantka Barbora Klementová,
medzi mužmi sa najviac darilo
slovenskému pretekárovi Andrejovi Segečovi. V nedeľu zvíťazila
v pretekoch klasickou technikou
na 5 km žien Magdaléna Kozielská z Poľska. V mužských pretekoch na 10 km sa víťazom stal
opäť Andrej Segeč pred Michalom Polačkom. Obaja sú nominovaní aj na Univerziádu, ktorá
štartuje 24. januára.

•

HOKEJISTKY ŽHK Poprad
privítajú v 15. kole 1. ligy žien
HC Petržalka 2010 Bratislava
v sobotu 17. januára o 18. hod.
na Zimnom štadióne mesta
Poprad.

•

BASKETBALISTKY BAM
Poprad odohrajú ďalší dvojzápas odvetnej časti 1. ligy žien
Východ v Košiciach. V sobotu
17. januára sa stretnú s TYDAM
UPJŠ Košice a v nedeľu 18. januára na nich čaká ŠŠK Union
Press Košice.

•

Najlepší kulturisti v Poprade

V ĽUBOVNIANSKYCH Kúpeľoch sa cez víkend 17. a 18. januára uskutočnia Medzinárodné
majstrovstvá Slovenska v pretekoch psích záprahov. Podujatie
je zaradené do Svetového dňa
snehu pod patronátom Svetovej
lyžiarskej federácie FIS.

Vyhodnotenie najlepších kulturistov, fitness a bodyfitness SR
sa uskutoční v sobotu 17. januára o 17. hod. vo veľkej zasadačke
MsÚ v Poprade.
Podujatie, ktoré organizuje Slovenská asociácia kulturistiky, fitness
a silového trojboja, sa koná pod záštitou primátora mesta Poprad Jozefa Švagerka. Vyhodnotené budú kolektívy, ako aj jednotlivci. Nebude chýbať zaujímavý kultúrny program. Vstup je voľný.
(ppp)

LYŽIARSKE stredisko Kubašok v Spišskom Bystrom sa
stane v nedeľu 18. januára dejiskom ľudových pretekov v slalome pre deti od najmenších až
po starších žiakov pod názvom
Deň snehu.
(ppv)

•
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Popradskí futbalisti na snehu
Futbalisti FK Poprad začali po
zaberačke v posilňovni a v telocvičniach už aj vonku. Po prvýkrát
sa stretli v pondelok 5. januára na
futbalovom ihrisku vo Veľkej.
„Mali by sme trénovať prevažne
v domácich podmienkach s tým,
že koncom februára by sme mali
absolvovať sústredenie v Maďarsku. Budeme hrať každý týždeň
priemerne dva zápasy s mužstvami
z našej kategórie, prípadne s mužstvami s nižších súťaží. Máme dohodnutý aj jeden prípravný zápas
s Košicami, čo by mala byť súperova generálka na prvú ligu. Naša
generálka bude 28. februára v NTC
proti Prešovu. Zameriame sa na
udržanie súčasného kádra. Očakávame príchod možno dvoch hráčov,
ktorých zatiaľ nechcem menovať.
Do prípravy nastúpilo zhruba 30
chlapcov a na konci januára by
sme káder mali zúžiť asi na 20 tých,
ktorí budú hrať DOXXbet ligu na
jar,“ uviedol manažér FK Poprad
Roman Pazúr.
(mav)

Priebežné termíny a súperi
FK Poprad počas prípravy:
16. januára - výber hráčov Srbska
a Macedónska v Spišskej Belej.
17. januára - Svit v Spišskej Belej
20. januára - Bardejov v Spišskej Belej
24. januára - Spišská Nová Ves (vonku)
28. januára - Prešov (vonku)
31. januára - Martin (vonku)
1. februára - Ružomberok B (vonku)
4. februára - Vysoké Tatry v Spišskej
Belej
7. februára - Rožňava v Spišskej Belej
10. februára - Lipany (vonku)
14. februára - v NTC (súper zatiaľ
neurčený)
18. februára - Lokomotíva Košice
v Spišskej Belej
21. februára - MFK Košice v NTC
22. - 26. februára - sústredenie v maďarskom Lipóte (zápasy so Šamorínom a Gabčíkovom)
28. februára - Tatran Prešov v NTC
(Súperi ako aj termíny sa môžu počas
prípravy meniť. Avizovaný je ešte jeden zápas proti tímu z Poľska.).

V Matejovciach spomínali na Laskoviča
Už 15. ročník Trojkráľového
volejbalového turnaja, ktorý je
zároveň memoriálom Ladislava Laskoviča, sa konal v sobotu 10. januára v tenisovej hale
Zámoček v Matejovciach. Pod
sieťou sa zišlo päť zmiešaných
družstiev a nechýbali ani bývalí
spoluhráči niekdajšieho vynikajúceho športovca.
„Klub Matejovčanov v spolupráci so ZŠ s MŠ v Matejovciach
udržuje tradíciu tohto turnaja už
15 rokov. Už to nie je len turnaj
tímov z matejovských ulíc,
pozvali sme aj družstvá
z Kežmarku a Popradu.
Víťaz si vďaka sponzorom
a mestu Poprad odniesol vecné ceny,“ zhrnul
15. ročník turnaja Peter
Jadamec z Klubu Matejovčanov. „Laco Laskovič
mi robil nahrávača. Tento
hráč držal volejbal v Matejovciach po každej stránke.
Je pekné, že sa na neho spo-

mína,“ dodal jeden z najstarších
účastníkov turnaja Jozef Veselý.
„Je to pre mňa skúsenosť a motivácia. Som rád, že som si mohol zahrať s bývalými skvelými hráčmi,“
doplnil jeden z najmladších účastníkov turnaja Samuel Brndiar.
Z turnajového víťazstva sa po
vyrovnanom priebehu tešili hráči
tímu Tatramat z Popradu. Za sebou nechali domáci tím Mexiko,
družstvo Jarná z Popradu, Evolution z Kežmarku a Jadamec team
z Matejoviec.
(mav)

Novoročné výhry i prehry
Hokejoví kamzíci odohrali
od začiatku roka štyri zápasy
Tipsport Extraligy. Porazili
Nitru i Žilinu, no vo Zvolene
im na body nestačil ani kvalitný
výkon a doma s Trenčínom im
nevyšlo takmer nič. Práve v poslednom zápase sa po prvýkrát
v sezóne dostal do brány večný
náhradník Juraj Sedlačko, ktorý
naskočil do hry namiesto Matúša Kostúra za nelichotivého stavu 0:4 pre vojakov.
Výsledky: 37. kolo v nedeľu 4.
januára HK Poprad - HK Nitra
2:1 (1:0, 0:1, 1:0), góly Popradu:
10. Peter Boltun, 54. Štefan Fabian (S. Takáč, A. Kroták).
38. kolo v utorok 6. januára HK
Poprad - MsHK Žilina 3:1 (0:0,
0:1, 3:0), góly Popradu: 47. Samuel
Takáč (J. Makovský), 58. Matúš
Paločko (A. Kroták), 59. Arne
Kroták (M. Paločko, S. Takáč).
39. kolo v piatok 9. januára
HKM Zvolen - HK Poprad 3:2
(1:0, 1:2, 1:0), góly Popradu: 22.
Arne Kroták (M. Paločko), 38.
Tomáš Sýkora (R. Suchý).

40. kolo v nedeľu 11. januára
HK Poprad - Dukla Trenčín
2:5 (0:1, 1:3, 1:1), góly Popradu:
36. Matúš Paločko (Š. Fabian, A.
Kroták), 42. Peter Boltun (M. Paločko, Ľ. Malina).
Program: 41. kolo v piatok 16.
januára o 17.30 hod. MHC Martin - HK Poprad, 42. kolo v nedeľu 18. januára o 17. hod. HK Poprad - ŠHK 37 Piešťany. (ppv)

Tabuľka Tipsport Extraligy
1. Košice

42

24 5

6 7

113:81 88

2. B. Bystrica 42

23 5

5 9

149:105 84

3. Nitra

42

22 5

5 10 148:107 81

4. Poprad

42 22 5

1 14 133:91 77

5. Zvolen

42

22 3

4 13 139:126 76

6. Trenčín

42

16 9

3 14 99:79

7. Martin

42

12 6

8 16 104:118 56

8. Piešťany

42

10 4

5 23 114:158 43

9. Žilina

42

11 2

4 25 98:127 41

10. Skalica
SR 20

69

42

10 1

6 25 103:169 38

20

1

0 17 29:68

2

7

GY-TA najlepšia na Slovensku
Majstrovstvá Slovenska v športovej gymnastike „C“ kategórie sa
uskutočnili v Trenčíne. Popradské dievčatá milo prekvapili. V kategórii prípravka stáli na stupienku víťazov dve pretekárky.
Majsterkou Slovenska sa stala Karolína Kromková (na foto vľavo, 3.
miesto si vybojovala Rebeka Handulová (na foto vpravo).
V kategórii mladšie žiačky sa na 3. mieste umiestnila Terka Kremmerová, v kategórii staršie žiačky sa na 2. mieste umiestnila Paula
Čongvová. V celkovom hodnotení klubov za rok 2014 v rámci Slovenska obsadil klub GY-TA Poprad fantastické 1. miesto!
(jum)
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Počasie v minulom týždni prekvapilo mnohých,
no
pracovníci
Správy mestských
komunikácií boli
na tento stav pripravení. Od prvej
snehovej nádielky
nasadili do ulíc
techniku, ktorá
čistila chodníky
i cesty od napadaného snehu.

Sieť informačných centier
ED existuje už desať rokov
Informačné centrum Európskej únie Europe Direct v
Poprade hodnotilo v decembri svoju celoročnú činnosť.
Patrí medzi 12 takýchto centier v informačnej sieti EÚ na
Slovensku, ktorá v SR pôsobí
už desať rokov. V Poprade je
hostiteľskou štruktúrou centra
ED Regionálne poradenské a
informačné centrum.
Okrem poskytovania trvalého
informačného servisu realizovalo popradské ED viacero aktivít. Medzi najznámejšie patrí
regionálne kolo vedomostnej
súťaže pre študentov stredných
škôl Mladý Európan, vlani sa
zároveň v jeho pôsobnosti konalo i národné kolo vo Vysokých
Tatrách. ED tiež usporiadalo
Európsky deň jazykov v ZŠ Dostojevského, výtvarnú súťaž pre
žiakov ZŠ a ZUŠ v okrese Poprad na tému 10 rokov môjho
života v EÚ, seminár pre študen-

tov popradskej obchodnej akadémie, rozdávanie žltých ruží v
Poprade pri príležitosti 10. výročia členstva SR v EÚ, informačný deň pre stredoškolskú mládež
v Starej Ľubovni a ďalšie. Ako
uviedol riaditeľ RPIC v Poprade
Peter Litavec, v roku 2015 plánujú zorganizovať pracovný seminár Stratégia Európa 2020 pre
rast pre stredoškolákov, takisto
pre túto kategóriu Ako si založím svoj vlastný podnik? a Ako
si nájdem zaujímavé zamestnanie? ED zaradilo do svojich aktivít aj Európsky deň pre mladých
Agenda pre zamestnanosť, rast,
spravodlivosť a demokratickú
zmenu, jej priority a tiež propagáciu programu Erasmus, podujatie k Európskemu dňu jazykov,
vedomostnú súťaž Mladý Európan, výtvarnú súťaž pre žiakov
ZŠ a ZUŠ Obnoviteľné zdroje
energie - energetická budúcnosť
EÚ a ďalšie.
(mar)

Leteckí záchranári vlani

V minulom roku vzlietli posádky Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby
AIR - TRANSPORT EUROPE
zo strediska Poprad 220-krát.
V porovnaní s rokom 2013 evidujú mierny nárast počtu zásahov v tomto stredisku.
Vo väčšine prípadov leteli vrtuľníky za pacientmi priamo do terénu, zvyšok tvorili medzinemocničné prevozy. V teréne pomáhali
záchranárske tímy prevažne turistom, horolezcom a lyžiarom, spolu ošetrili v Tatrách presne 90 zranených. Takmer polovica z nich
boli zahraniční návštevníci, najmä z Českej republiky a Poľska.
Rýchly prevoz vrtuľníkom do
nemocnice bol potrebný nielen
v horách, ale aj pri dopravných
nehodách a ťažkých pracovných
úrazoch. Okrem strediska v Poprade prevádzkuje spoločnosť ATE
ďalších šesť stredísk po celom
Slovensku: v Bratislave, Nitre,
Trenčíne, Žiline, Banskej Bystrici a v Košiciach. VZZS je sú-

časťou integrovaného záchranného systému, v prípade núdze
je možné ju privolať prostredníctvom tiesňových liniek 112
alebo 155.

V roku 2014 rozšírila spoločnosť AIR - TRANSPORT EUROPE portfólium svojich služieb
v letectve o leteckú školu. Špecializované výcvikové kurzy poskytuje
pilotom aj leteckým mechanikom.
V prvých mesiacoch prevádzky
leteckej školy prešli školskými lavicami ATE piloti zo Švajčiarska,
Turecka aj Veľkej Británie. V najbližších mesiacoch sa očakáva
príchod študentov z Ruska. (zut)

Zranený lyžiar na zjazdovke Generál
K pádu lyžiara na zjazdovke Generál pod Skalnatým Plesom
bola vo štvrtok popoludní privolaná posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby ATE z Popradu.
45-ročný ruský lyžiar si pri páde poranil dolnú končatinu, lekára k nemu spustili z vrtuľníka pomocou palubného navijaka.
Na svahu mu poskytol prednemocničné ošetrenie a pripravil ho
na transport vrtuľníkom. Pacient s poranením kolena bol z Vysokých Tatier prevezený do popradskej nemocnice.
(zut)
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O celodenné vstupenky

do AquaCity Poprad
Redakcia novín Poprad aj
tohto roku plánuje uverejňovať rôzne čitateľské súťaže
o zaujímavé ceny. Ako prvú
uverejňuje súťaž o vstupenky
do popradského aquaparku.
Ak máte záujem vyhrať celodenné vstupenky AQUA pac-

Ku p ó n

ket, ktoré oprávňujú k vstupu do
vonkajších termálnych bazénov,
na celoročné tobogány, do krytých relaxačných bazénov Blue
Sapphire a termálnych bazénov
Blue Diamond, do 50 m plaveckého bazénu a do vnútorného
detského sveta Treasure Island Ostrov pokladov, stačí vystrihnúť
kupón, ktorý je súčasťou súťaže
a zaslať ho do redakcie (Podtatranská 149/7, Poprad) do 16. januára 2015. Mená dvoch vyžrebovaných čitateľov, ktorí získajú
po dve vstupenky, budú uverejnené v novinách Poprad v stredu
21. januára 2015.
(ppš)

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