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Návštevnosť informačnej kancelárie stúpla

Ako hodnotia 
rok hasiči,
leteckí aj horskí
záchranári?

Najviac
pasažierov za 
posledných 
pätnásť rokov

Šliapali do 
pedálov pre 
dobrú vec

Viac na str. 7. Viac na str. 3. Viac na str. 11.

V  roku 2015 rozbehla 
Mestská informačná kan-
celária v  Poprade viace-
ro projektov na podporu 
turizmu v  našom meste 
a  jeho okolí. V  porovnaní 
s rokom 2014 zaznamenala 
MIK nárast návštevníkov. 
Dominantnými mesiacmi 
boli júl a august, kedy počet 
návštevníkov vzrástol o viac 
ako sto percent. Pomohlo aj 
presťahovanie kancelárie na 
Námestie sv. Egídia.

Mestská informačná kan-
celária spustila na jar 2015 
svoju web stránku a  zmo-
dernizovala tak služby v ob-
lasti komunikácie. „Stránka 
je orientovaná na turistov 
a  návštevníkov mesta. Oby-
vateľom mesta poskytuje aj 
unikátny prehľad podujatí. 
Okrem toho prevádzkuje-
me aj facebookovú stránku 
a vždy pred víkendom suma-
rizujeme podujatia na pia-
tok, sobotu a  nedeľu samo-
statne. V minulom roku sme 
zaviedli poštovú službu pre 
turistov a stali sme sa zmluv-
ným predajným miestom 
poštových známok. Stali sme 
sa tiež predajným miestom 
tzv. wander book vizitiek 
a pred letom sme vytvorili 
novú líniu Made in Poprad. 
Sú to darčekové predmety, 
ktoré sa vyrábajú priamo 
v meste a sú balené v  luxus-
nejšom obale. Do predaja 
sme zaviedli aj knihy o  Po-
prade, ktoré je ťažké zohnať, 
pretože sú staršieho dáta. Zá-
ujemcom stále poslúžime aj 
ako úschovňa batožín,“ zhr-
nula niektoré aktivity riadi-
teľka MIK Lucia Pitoňáková.

Informačná kancelária vo 
veľkej miere spolupracuje 
s  organizátormi rôznych 
podujatí aj mimo tradičnej 
služby, ktorou je predpred-
aj vstupeniek. „V  priebehu 
roka 2015 sme spolupraco-
vali napríklad s  organizá-
tormi Primátorskej desiatky 
alebo stretnutia mládeže 
P15, kedy sme mali aj ve-
rejnú zbierku. Organizáto-
ri podujatí v  dome kultúry 
môžu tiež využívať rezer-
vačný systém priamo u  nás 

a  tak si nemusia ani tlačiť 
lístky. Je to platená, elektro-
nická služba,“ vysvetľovala 
L. Pitoňáková.

Úspech vlani zaznamena-
li aj viaceré novinky, kto-
ré vzbudzovali pozornosť. 
„Veľmi úspešné boli šliapacie 
retro autíčka. Vypožičané 
boli spolu 182-krát. Ich se-
kundárnym efektom bolo, 
že mimoriadne pútali po-
zornosť na našu informačnú 
kanceláriu a lákalo to k nám 
veľa ľudí. Novinkou, ktorá 

bola zavedená na 
jeseň 2015 boli 
sprievodcovské 
služby. Momen-
tálne ponúkame 
sprevádzania po 
kostoloch na ná-
mestí, ale berie-
me skupiny aj do 
Spišskej Soboty,“ 
dodala riaditeľka 
MIK a  pokračo-
vala: „Spoločne 
s  kolegami sme 
vymysleli aj ne-
komerčnú líniu, 
ktorou sú motívy 
žiakov základ-
ných umeleckých 
škôl v Poprade na 
rôznych propa-

gačných predmetoch. Takto 
sa predáva vonná svieč-
ka, pohľadnica, magnetka 
a tričko.“

V  novembri reprezento-
vala Mestská informačná 
kancelária mesto Poprad na 
veľtrhu v  Lipsku. „Je to roz-
siahly veľtrh s dlhoročnou tra-
díciou. Návštevníci boli milo 
prekvapení i keď mnohí Tatry 
a Poprad poznajú z mladosti. 
Málokto však vie, aký pokrok 
Poprad zaznamenal. Navyše 
som bola oslovená redaktor-
kou najpočúvanejšieho rádia 
v  Sasku, ktorá vytvára tzv. 
Reisen tipps. Na základe roz-
hovoru sa rozhodla vytvoriť 
dva príspevky, jeden pre zimu 
a  jeden pre leto,“ pochválila 
sa L. Pitoňáková.

Pracovníci MIK v  súčas-
nosti intenzívne pracujú na 
spustení kina Tatran, ktoré 
bude ich súčasťou.

(Pokračovanie na str. 12)

Ani v roku 2015 sa pokles 
počtu obyvateľov v Poprade 
nezastavil. Ako uviedla ve-
dúca referátu evidencie oby-
vateľstva MsÚ Eva Ihnačá-
ková, k 31. decembru 2015 
dosiahol počet Popradčanov 
50 968. 

Oproti roku 2014 ide o po-
kles o 315 obyvateľov. „Celkovo 
sa k trvalému pobytu v Poprade 
prihlásilo 621 ľudí, narodilo sa 
497 detí, čo spolu predstavuje 
prírastok 1118. Odhlásilo sa 
1014 obyvateľov, z toho 123 do 
cudziny, zomrelo 419 občanov 
Popradu, čo je spolu úbytok 
1433 ľudí,“ zhrnula vedúca. 
Avšak v prvých januárových 
dňoch sa začalo prihlasovať 
k trvalému pobytu v Poprade 
viac občanov a počet obyvate-
ľov mesta sa zvýšil na 51 017. 

Čo sa týka vekovej štruktú-
ry, najväčší podiel majú obča-
nia v produktívnom veku od 
18 rokov do dôchodkového 
veku, ktorých je takmer 32 
tisíc. Občanov nad 65 rokov 
bolo ku koncu minulého roka 
takmer 7 tisíc a počet starších 
obyvateľov stúpa. V roku 2016 
by sa mala v Poprade dožiť 
jedna občianky stovky, traja 
sú nad sto rokov a 15 bude 
mať 95 rokov. Detí do 6 rokov 
je spolu takmer 3 tisíc, od 6 do 
15 vyše 4 tisíc a od 15 do 18 
rokov takmer 1500. Celkovo 
prevažujú ženy, ktorých je o 
2012 viac. Najviac občanov 
býva v centre mesta a na síd-
liskách - vyše 38 tisíc, nasledu-
je Veľká so 4633 občanmi, Ma-
tejovce 2862, Spišská Sobota 
2833, Stráže 592 a Kvetnica 
201. Počet ľudí bez domova 
evidovaných v meste Poprad 
dosiahol 1842 osôb.  (mar)

Popradčanov
ubudlo
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Najčastejšími menami boli u dievčat Nina, u chlapcov FilipStručne

Sviatky boli mrazivé, padli dva rekordy

• DAŇ z nehnuteľností na rok 
2016 sa vyrubuje na základe 
daňového priznania, ktoré je 
daňovník povinný podať do 
konca januára 2016. Tlačivo 
priznania na daň z nehnuteľ-
nosti v roku 2016 je odlišné pre 
fyzické a pre právnické osoby, 
pričom obsahuje aj údaje k ďal-
ším typom daní. Daň z nehnu-
teľností zahŕňa daň z pozem-
kov, daň zo stavieb, daň z bytov 
a nebytových priestorov. Platí 
sa na základe rozhodnutia obce 
v priebehu roka 2016.

• CEstoVNý poriadok MHD 
v Poprade sa zmení od 17. 
januára 2016. Viac na www.
poprad.sk a v budúcom čísle 
našich novín. • oZNÁMENIE o strate-
gickom dokumente Program 
rozvoja mesta Poprad na roky 
2016 - 2022 s  výhľadom na 
roky 2016 - 2022 s  výhľadom 
do roku 2040 (aktualizácia 
Programu hospodárskeho roz-
voja a sociálneho rozvoja mesta 
do roku 2015) je zverejnený na 
internetovej stránke mesta Po-
prad - www.poprad.sk.• V  PoNDELoK nastúpili 
po vianočných prázdninách 
do škôl aj popradskí školáci. 
Najbližšie budú mať polročné 
prázdniny 1. februára. Jarné 
prázdniny budú v  našom a  v 
Košickom kraji od 15. do 19. 
februára. • RELIKVIE jednej z najväč-
ších svätíc dnešnej doby - svätej 
Terezky prichádzajú na Sloven-
sku. V  Poprade si ich veriaci 
môžu uctiť v  pondelok 18. ja-
nuára od  13. hod. v  Konka-
tedrále Sedembolestnej Panny 
Márie. V našom meste sa dnes 
13. januára o 19.15 hod. v Kos-
tole sv. Cyrila a Metoda usku-
toční prednáška o sv. Terézii z 
Lisieux. • 13. RoČNÍK Študentské-
ho plesu, ktorý organizuje 
Popradský mládežnícky par-
lament sa uskutoční už tento 
piatok 15. januára v reštaurácii 
Kaskáda v Matejovciach. V so-
botu 16. januára sa môžu záu-
jemcovia zúčastniť na prvom 
ročníku Plesu športovcov vo 
Švábovciach, na Plese primáto-
ra mesta Svit v Spolcentre a na 
jubilejnom 20. Plese Spišiakov.• V nedeľu 17. januára o 9. 
hod. sa v areáli Ski Kubašok 
Sp. Bystré uskutoční Me-
moriál Ondreja Fábryho Ski 
Bandy Cup - verejné preteky 
v obrovskom slalome pre všet-
ky vekové kategórie. Viac na 
www.ssdm.sk.  (ppš)

Na sviatky pravoslávnych kresťanov 
bývala v minulosti najkrutejšia zima. 
Hoci aj tohto roku bolo na troch krá-
ľov chladno, mrazy sa až tak veľmi ne-
priblížili k rekordom zaznamenaným 
za dlhé desaťročia meraní pod tatra-
mi. 6. januára bolo doteraz najchlad-
nejšie v roku 1955, kedy ortuť v tep-
lomere klesla až na mínus 25,2°C. 
Pre piaty januárový deň doteraz platí 
rekord z roku 1985 s mínus 21,1°C.

Tohtoročný 6. január mal najnižšiu tep-
lotu v Poprade -11,5°C, cez deň dosiahla 
maximálna teplota -1,7°C. Deň predtým 
bolo -12,3°C a cez deň len -5,6°C. Zo šes-
tice prvých januárových dní roka 2016 
bolo najmrazivejšie 4. -18,2°C, 2. bolo 

-16,4°C, 3. -15,8°C a 1. -14,2°C. 
Ako nás informoval klimatológ Slo-

venského hydrometeorologického 
ústavu v  Bratislave Pavol Faško, kým 
novoročné a  trojkráľové sviatky boli 
studené, na Štedrý deň vládli počas 
dňa plusové hodnoty až do 29. decem-
bra, hoci už od 27. decembra sa začalo 
postupne ochladzovať. Známy odbor-
ník na počasie nazrel do dlhoročných 
záznamov a  povedal: „V Poprade padli 
dva rekordy maximálnej teploty daného 
dňa. 26. decembra dosiahla teplota 12°C, 
čím prekonala rekord 10,6°C z roku 1983 
a 28. decembra bolo 10,9°C, čím pokori-
la rekord 10,2°C z  roku 2013. Postupne 
sa však ochladzovalo a  na Silvestra bol 

už celodenný mráz s  najnižšou teplotou 
-14,6°C a maximálnou teplotou -3,3°C.“ 
Ani jeden zo sviatočných dní pod Tatra-
mi však nebol arktický, teda počas dňa 
nenamerali ani raz pod mínus 10°C. 

„Možno by aj boli padli denné rekor-
dy, keby bola snehová pokrývka. Vzduch, 
ktorý prúdil do Popradskej kotliny bol 
dosť studený. Pri vyjasnení a  vďaka 
snehu by sa mohol cez noc ochladzo-
vať, ale to sa práve pre chýbajúci sneh 
nestalo. Rozdiel by mohol byť až päť 
stupňov do mínusu,“ objasnil P. Faško. 
Nuž, trochu snehu, ktorý by zahalil 
podtatranskú krajinu do bielej periny, 
by nezaškodilo. Stačí primerane, aby 
si príroda oddýchla.  (mar)

Podľa údajov Matričného 
úradu v Poprade sa v poprad-
skej nemocnici v minulom 
roku narodilo 1239 detí, z 
toho 654 dievčat a 585 chlap-
cov. Je to o tri deti viac ako v 
roku 2014. Z novorodenia-
tok bolo 13 párov dvojičiek, 
z nich párov chlapec-
-dievča bolo 6, chlapci 4 
a dievčatá 3. trvalý pobyt 
v Poprade mali 3 páry 
dvojčiat. trojčatá sa ne-
narodili žiadne.

V pôsobnosti matričné-
ho obvodu Poprad, ktorý 
tvoria mesto Poprad a 
obce Gánovce a Spišská 
Teplica, rodičia dávali bá-
bätkám rozmanité mená, 
ale predsa len niektoré 
boli častejšie. Kým v roku 
2014 obsadzovali prvé tri 
miesta Ema, Sofia a Timea, 
tohto roku sa úplne vymenili. 
Matrikárka Silvia Hurajtová 
uviedla: „Najčastejším diev-
čenským menom za rok 2015 
bola Nina. Takto pomenova-
li 24 dievčatiek. Nasledovala 

Laura - 19, Sofia a Kristína 18 
a ďalej Alexandra, Ema, Ti-
mea, Viktória a Karolína.“ Aj 
u chlapcov sa desaťmiestna ta-
buľka najobľúbenejších mien 
premiešala. V roku 2014 ju 
viedol Sebastián, Adam a Filip. 
V roku 2015 sa na prvé miesto 

prebojoval Filip. Toto meno 
dali rodičia 25 chlapcom. Za 
ním nasledoval Matúš - 22, 
Jakub 21, potom Peter, s rov-
nakým počtom novorodenia-
tok Lukáš a Samuel, Tomáš, 
Martin a Tobias, Adam a Ján.  

Matrikárka dodala: „Zazna-
menali sme aj netradičné mená 
ako boli u dievčat Cynthia, Ca-
taleya, Jadranka, Nensi, Kylie, 
Kayla či Megan a u chlapcov 
Áron, Eneko Peru, Nathan, 
Noel, Wilson, Wieslaw...“. V 
rámci Slovenska si posledné 

roky držia prvé priečky naj-
obľúbenejších mien stále Ema, 
Sofia, Nina a u chlapcov Jakub, 
Adam a Michal. Rodičia neraz 
popustia uzdu fantázii a dajú 
svojim ratolestiam exotické 
mená, ktoré nie sú na Sloven-

sku bežné. Tak dostali niekto-
ré dievčatká mená ako Boglár-
ka, Virág, Chimamanda alebo 
Anouk a chlapci Bendegúz, 
Rock, Bálint a dokonca Rolex. 

Mohlo by sa zdať, že rodičia 
si nezvyčajné mená vymyslia, 
ale nie je to tak. Matrikárky 

si meno musia overiť pri-
najmenšom na internete, 
aby mohlo byť pravopisne 
správne zapísané. Ak ne-
obvyklé meno v zozname 
alebo na internete nenáj-
du, musia rodičia hodno-
verne dokázať, že existuje 
a má pôvod v nejakej inej 
krajine. „Napríklad pri 
mene Eneko Peru doniesli 
rodičia potvrdenie zo špa-
nielskeho zastupiteľského 
úradu,“ podotkla S. Hu-
rajtová. 

Jedni sa narodia, iní zase 
navždy odchádzajú. V roku 
2015 zomrelo v matričnom 
obvode Poprad 609 obča-
nov, z toho 323 mužov a 286 
žien. Je to o 60 viac ako v 
roku 2014.  (mar)

V uplynulom roku sa roz-
hodlo pre manželský zväzok 
256 párov, čo je o dvadsať 
viac ako v roku 2014. také 
sú údaje v matričnom ob-
vode Poprad, ktorý 
tvorí mesto Poprad a 
obce Gánovce a spiš-
ská teplica.  Z tohto počtu 
sobášov uzatvorili snúbenci 
manželstvo v 144 prípadoch 
pri cirkevnom obrade, v 112 
si zvolili civilný spôsob. V 
24 manželstvách bol nie-
ktorý z mladomanželov cu-
dzincom. 

Matrikárka Silvia Huraj-

tová doplnila: „Pochádzali z 
Thajska, Talianska, Nemecka, 
Ukrajiny, Anglicka, Srbska či 
z Čiech.“ Okrem tradičného 
miesta v niektorom kostole 

si nevesty a ženísi v Poprade 
vyberali často možnosť pove-
dať si svoje áno v dvoch hote-
lových a reštauračných zaria-
deniach v Spišskej Sobote a 
čoraz zaujímavejším miestom 
sa stávajú tiež priestory Tat-
ranskej galérie na Hviezdo-
slavovej ulici. „Sobášili sme aj 

pod holým nebom na námestí 
v Spišskej Sobote,“ podotkla S. 
Hurajtová. 

V knihách manželstiev 
zaznamenávajú takisto roz-

vody. V roku 2015 ich bolo 
86. Nejde o rozvody man-
želstiev uzavretých v uply-
nulom roku, ale o ukonče-
nie manželských zväzkov 
uzavretých v minulosti, len 
rozvedených vlani. Stále pre-
trváva trend, že najviac sa 
rozvádzajú páry zopár rokov 

po svadbe alebo potom páry 
po dvadsiatich i viac rokoch 
manželstva.  

V roku 2014 bolo 108 roz-
vodov, teda počet rozvodov 

v posledných rokoch 
klesá. Môže to byť 
priaznivý ukazovateľ, 

ktorý potvrdzuje, že mladí 
ľudia vstupujú do spoločné-
ho súžitia po zrelej úvahe. 
Avšak veľa párov žije bez 
„papiera“, iba ako partneri a 
rozchádzajú sa podľa svojej 
ľubovôle. Nuž, často to zná-
me: Až kým nás smrť neroz-
delí... už neplatí.  (mar)

Až kým nás smrť nerozdelí...
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Popradským letiskom prešlo najviac cestujúcich
za posledných pätnásť rokov

Líšky, podnapití aj nesprávne parkovanie

Krátke správy
• DNEs 13. januára sa 
uskutoční slávnostné otvo-
renie výstavných priestorov 
vo Vile Flóra v Starom Smo-
kovci. Pre verejnosť budú 
sprístupnené výstavy Tatry 
v  umení zo zbierok Tatran-
skej galérie, Kabinet kuriozít 
- výstava s témou Tatier zo 
zbierok súkromných zbera-
teľov a výstava Roba Kočana 
a Jozefa Česla s názvom Tat-
ry inak. • VERNIsÁŽ výstavy ma-
liarky Táne Rackovej z Tat-
ranskej Štrby sa uskutoční 
vo štvrtok 14. januára o 16. 
hod. vo výstavnej sieni Ba-
rónka v  Kežmarku. Výstava 
s  názvom Krajina v  mojich 
obrazoch potrvá do 5. febru-
ára 2016.• V tAtRANsKoM ľado-
vom dóme na Hrebienku si 
návštevníci môžu v  nedeľu 
17. januára o 16. hod. vypo-
čuť najkrajšie východniarske 
pesničky v podaní folklóris-
tov zo Šariša. Spievať bude 
Vierka Horňáková, na husle 
zahrá Radovan Klein a  na 
akordeón Peter Sabol.• V UtoRoK  19. januá-
ra o  19.  hod. vo  veľkej sále 
Mestského kultúrneho stre-
diska  v Kežmarku vystúpia 
sólisti Donského kozáckeho 
chóru Volnij Don z ruského 
mesta Rostov na Done. Ich 
hosťom bude ženská spe-
vácka skupina Kačurienky z 
Brezna.• EŠtE do 22. januára si 
môžu záujemcovia pozrieť 
vystavené diela Klubu kež-
marských výtvarníkov na ich 
tradičnej výstave s názvom 
Vianočný salón, ktorú po-
núka výstavná sieň Múzea v 
Kežmarku.• LYŽIARoM vo Vyso-
kých i Nízkych Tatrách od 
začiatku roka slúži mobilná 
aplikácia Gopass, ktorou 
môžu vybaviť svoje smartfóny 
či tablety. Uľahčuje orientá-
ciu v lyžiarskom stredisku, 
poskytuje informácie o ak-
tuálnom stave zjazdoviek, 
lanoviek, počasí, ale aj pre-
nosy živých webkamier a 
podobne.• VýJAZDoVý odber 
Národnej transfúznej služ-
by z  Popradu sa uskutoční 
v  utorok 19. januára od 10. 
do 14.30 hod v  priestoroch 
Hasičskej zbrojnice v  Ba-
tizovciach.  (ppš)

Letisko Poprad - tatry sa 
rozlúčilo s minulým rokom 
veľmi úspešne. Podľa údajov 
tejto akciovej spoločnosti, 
popradským letiskom prešlo 
v roku 2015 najviac cestujú-
cich za posledných 15 rokov. 
služby letiska pod tatrami 
využilo v uplynulom roku 
viac ako 85 tisíc cestujúcich, 
čo je  približne o 54 tisíc viac 
ako v roku 2014 a takmer o 
60 tisíc viac ako v roku 2013. 

Letecké spoločnosti lieta-
júce z popradského letiska v 
minulom roku prevádzkovali 
celoročnú pravidelnú linku 
Londýn-Poprad-Londýn, 
sezónne pravidelné linky Ri-
ga-Poprad-Riga a Riga-Var-
šava-Poprad-Varšava-Riga a 
charterové lety Moskva, Ky-
jev, Dnepropetrovsk a Burgas 
a Antalya. 

„Zimná sezóna 2015/16 má 
na popradskom letisku úplne 
iný charakter ako v minulosti. 
Charterové lety z Ukrajiny a 
Ruska, ktoré v minulých ro-
koch ako jediné zabezpečovali 
leteckú dopravu turistov do 
nášho  regiónu počas krátke-
ho obdobia tzv. zlatého týžd-
ňa nahradili v minulom roku 

čiastočne a v tomto už úplne 
pravidelné lety počas celej zim-
nej sezóny. Ako odpoveď na 
trvalý pokles počtu chartero-
vých letov z Ruska a Ukrajiny 
v minulých rokoch, ktorý je 
zrejme spôsobený ekonomic-
kou a politickou situáciou v 
týchto krajinách, pripravilo 

popradské letisko spolu so svo-
jimi partnermi sezónnu pravi-
delnú linku Riga-Poprad-Riga. 
Na rozdiel od minulého roku, 
keď bola prevádzkovaná raz 
týždenne v sobotu, pribudol k 
sobotnému letu ďalší let v  uto-
rok, ktorý má medzipristátie 
vo Varšave. Vďaka tomu má 
Poprad dvakrát týždenne spo-

jenie s Rigou a raz  s Varšavou. 
Letový poriadok je prispôsobe-
ný potrebám turistov smerujú-
cim do nášho regiónu nielen z 
Rigy a Varšavy ale, vzhľadom 
na nadväzujúce lety z Rigy, aj 
z ďalších miest ako sú Talin, 
Helsinky, Moskva, Petrohrad 
a iné,“ zhrnula riaditeľka ak-

ciovej spoločnosti Letisko 
Poprad - Tatry Ivana Her-
keľová. Napríklad spojenie s 
Moskvou je nastavené tak,  že 
je možný každú sobotu odlet 
z Moskvy o 11. hod. a prílet 
do Popradu 13.15 hod., cesta 
spať je možná rovnako každú 
sobotu s odletom z Popra-
du 14.45 hod. a príletom do 

Moskvy o 21.10 hod. Toto 
výhodné spojenie sa preja-
vilo v počte ruských turistov 
smerujúcich pod Tatry, kto-
rí tvoria viac ako 15 percent 
všetkých cestujúcich tejto 
pravidelnej linky. 

Celkovo Letisko Poprad-
-Tatry očakáva že počas 
zimnej sezóny 2015/16  vyu-
žije jeho služby približne 200 
turistov charterových letov z 
Ukrajiny a 4000 turistov na 
pravidelných letoch z Varša-
vy a Rigy. V sezóne 2014/15 
to bolo viac ako 2600 tu-
ristov na letoch z Ukrajiny, 
Moskvy a Rigy.

Okrem charterových a pravi-
delných letov prioritne zame-
raných na turistov pokračuje 
počas zimnej sezóny štyrikrát 
týždenne prevádzka pravidel-
nej linky Londýn-Poprad-Lon-
dýn. Potešujúce je, že aj táto  
pravidelná linka je v čoraz väč-
šej miere  využívaná turistami  
smerujúcimi pod Tatry. 

V roku 2016 pribudnú k  
letom prevádzkovaným v 
minulom roku aj  letné do-
volenkové charterové lety do 
albánskej Tirany a gréckeho 
Araxsosu.  (ppm)

Koniec roka a prvé januárové dni 
boli vcelku pokojné. Mestská polícia 
v Poprade zaznamenala len niekoľko 
drobných, nezávažných prípadov. 

Ako konštatoval nový náčelník MP 
Štefan Šipula, boli to skutočne pokojné 
sviatky: „Na Silvestra mestskí policajti 
preverovali bežné oznámenia, akurát 
podvečer pomáhali hľadať psa majiteľke 
z bytovky na Moyzesovej ulici. Zrejme 
ho vystrašili výbuchy petárd. Po dvoch 
hodinách sa našiel. Okolo druhej hodiny 
v noci oznámila občianka, že podgurá-
žení opilci prechádzajúci po Vajanského 
ulici pred jedným domom porozhadzo-
vali kamene po chodníku. Po príchode 
hliadky sa už na mieste nikto nenachá-
dzal. Noc bola pokojná, nezistili sme 
žiadne narušenie verejného poriadku 
ani právnych predpisov v súvislosti s pe-
tardami. Takisto ani na Troch kráľov sa 
neudialo nič závažné.“ 

Treba však dodať, že mestskí policajti 
viackrát zasahovali v súvislosti s ob-
čanmi v podnapitom stave, ktorí zostali 
ležať na chodníkoch alebo lavičkách. V 
silných mrazoch by pravdepodobne noc 
neprežili, alebo by im prinajmenšom zo-
stali následky na zdraví. Tak na základe 
oznámenia našli na chodníku na Ulici 

MPČĽ ležiaceho podchladeného muža. 
Privolaná sanitka ho odviezla do poprad-
skej nemocnice. V ďalší deň ležal na 
zemi podnapitý muž pri bloku Sasanka. 
Aj toho po preverení MP odviezla sanit-
ka. 5. januára ležal na zemi takisto muž 
pod vplyvom alkoholu. Mestská polícia 
ho zobudila a nakoniec odišiel po vlast-
ných. Našťastie, niekedy polícia zasiah-

nuť nemusí. 4. januára privolali MP na 
Komenského ul. do parku pri Zariadení 
pre seniorov, kde sa mala podľa oznáme-
nia nachádzať na lavičke nejaká osoba. 
Išlo však len o zabudnutú bundu. 

„Počas celých sviatkov boli denno-
-denne oznámenia a preverovali sme 
zvýšený pohyb líšok. Pohybujú sa najmä 
v parku pri obchodnej akadémii a na 

sídlisku v Matejovciach. Majú posunutý 
prah plachosti, neboja sa ľudí. Budeme 
prijímať opatrenia, aby bol zabezpeče-
ný odchyt líšok,“ zdôraznil náčelník. V 
centre mesta prispieva k výskytu líšok 
pravdepodobne areál bývalého pivova-
ru, kam sa nasťahovali a neprekáža im 
ani veľký pohyb ľudí po frekventovanej 
trase na sídliská Juh. 

MP preveruje tiež veľa oznámení tý-
kajúcich sa nesprávneho parkovania 
resp. parkovania na miestach, kde je to 
zakázané príslušnou dopravnou znač-
kou. „Chceme upozorniť vodičov, že zo 
strany mestskej polície bude vykonávaná 
častejšia kontrola a prijímané razant-
nejšie opatrenia voči porušovateľom do-
pravných predpisov,“ dodal Š. Šipula. 

Mestská v spolupráci so štátnou polí-
ciou sa po skončení prázdnin zamerala 
v pondelok na bezpečnosť detí prechá-
dzajúcich cez priechody pre chodcov 
do škôl. Boli to najmä lokality v Spišskej 
Sobote, na Vajanského ul. smerom k 
obchodnej akadémii, pri OC Forum a 
na Hlavnej ulici v Matejovciach. Keďže 
pred rokom sa v januári vyskytla i sne-
hová kalamita, mestskí policajti sú pri-
pravení zabezpečovať úlohy, ktoré by im 
z takejto situácie vyplynuli.  (mar)
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Bilingvalisti mali Deň divadla

Malá vianočná hudba je festival 
zložený zo skladieb klasickej hudby, 
ale aj z kolied z úst mladých sloven-
ských umelcov. V Poprade - Matejov-
ciach mal takýto koncert 6. januára 
jednu zo svojich zastávok. Domini-
ka Križalkovičková - flauta, Michal 
Vozník - klarinet, Juraj Adamuščin 
- spev, Marek Kamenický - gitara, 
Jozef ostrolúcky - husle, Jana Vozní-
ková - husle, Gregor Regeš - violon-
čelo predviedli diela svetoznámych 
skladateľov: Mozarta, Pachelbela, 
Dvořáka, Bacha, Webera a  tiež tra-
dičné slovenské koledy. 

Členovia kvarteta Ad gloriam Dei 
pochádzajú z rôznych kútov Sloven-
ska. Pracujú v Štátnom divadle Ko-
šice, v  Symfonickom orchestri Slo-
venského rozhlasu a  v  Slovenskom 
národnom divadle. Vedúci tohto 
telesa Gregor Regeš o  jeho vzniku 
povedal: „So Symfonickým orches-
trom sme boli na zájazde v Japonsku 
a  štyria hráči sme sa tam rozhodli, 
že založíme kvarteto, ktoré bude hrať 
duchovnú hudbu. S touto myšlienkou 

sme založili dva festivaly Dies magni 
a Malá vianočná hudba.“

Dies magni prebieha v  rôznych 
mestách a obciach na Slovensku po-
čas „Veľkého týždňa“ pred Veľkou 
nocou a druhý festival pred Viano-
cami aj počas Vianoc. Počas roka sú 
títo umelci zaneprázdnení, sú radi, 
že sa ich kvarteto aspoň dvakrát 
v  roku stretne na jednom pódiu. 
Zároveň chcú priniesť kultúru do ta-
kých častí miest a obcí, kde to počas 

roka nie je bežné. Aj pre ľudí je svia-
tok, že prídu cez Vianoce do kostola, 
oddýchnu si na hodinku a  kultúra 
príde za nimi. 

Ak hrajú koledy, tak tie najznámej-
šie slovenské, nie americké, anglické. 
Na záver je to vždy Tichá noc, s tým, 
že sa k nim pridáva obecenstvo. Na 
prvom ročníku festivalu hrali Mo-
zartovu Malú nočnú hudbu, napadlo 
im dať podľa toho názov ich vianoč-
nému koncertovaniu. 

Flautistka Dominika Križalkovi-
čová uviedla: „Repertoár, ktorý sme 
vyberali nemá (okrem kolied) priamu 
súvislosť s  Vianocami. Snažili sme 
sa vybrať melódie, ktoré budú blízke 
širšiemu publiku, aby sa to páčilo aj 
tým, ktorí sa nezaujímajú o  vážnu 
hudbu. K  hudbe, ktorá sa aj nám  
páči, sa častokrát cez rok nedostane-
me. Celý rok je uponáhľaný, každý 
za niečím behá. Od nás zneli také 
skladby, aby ľudia cez sviatky trošku 
spomalili, pozastavili sa - aj cez túto 
našu hudbu“.  

Skončili sa sviatočné dni, ale správ-
ca farnosti Matejovce Metod Frival-
ský by nerád dával za niečím bodku, 
pretože tá bodka by znamenala ko-
niec. „My nechceme končiť, chceme 
stále kráčať a ísť v ústrety Božej radosti 
a milosti,“ dodal M. Frivalský.

Podľa člena klubu Matejovčanov 
Edmonda Dragošeka tento koncert 
dobre naladil. Nebol to hudobný ste-
reotyp, ktorý môže človek počuť bež-
ne a dookola, ale bola to hudba pre 
obohatenie tých, ktorí prišli.  (kpa)

Malá vianočná hudba znela z kostola v Matejovciach

Už štvrtý rok si študenti bi-
lingválnej sekcie Gymnázia 
na Ulici Dominika tatarku 
v  Poprade môžu vyskúšať, 
ako vzniká „divadlo“. Žiaci 
v  rámci hodín slovenské-
ho jazyka a  literatúry aj vo 
svojom voľnom čase tvoria 
vlastné inscenácie dramatic-
kých diel, ktoré sú predpísa-
né ako „povinné čítanie“. Bi-
lingvalisti sa tak zmenia na 
dramaturgov, režisérov, her-
cov, scénografov, kostymér-
ky, maskérky, inšpicientov...

V predchádzajúcich rokoch 
sa študenti predstavili v úpra-
vách hier Hamlet, Antigona 
a  Statky - zmätky. Tohtoroč-
ní druháci sa popasovali s 
veselohrou Zmierenie alebo 
Dobrodružstvo pri obžinkoch 
od Jána Palárika. Výsledok 
predstavili v decembri v rám-
ci Dňa divadla v  priestoroch 

Tatranskej galérie v  Poprade, 
ktorá svoje priestory pre toto 
podujatie neposkytla prvý raz.

Diváci, ktorými neboli 
len spolužiaci, ale aj rodičia 
a  starí rodičia študentov, vi-
deli tri inscenácie. Kým 2. E 
trieda ponúkla predstavenie, 
do ktorého sa zapojili všetci 
žiaci spolu, ich konškoláci 
z 2. F vytvorili dve rôzne in-
scenácie. Prvá bola tradičným 
spracovaním Palárikovho 
príbehu, druhá bola úpravou 
posunutou do súčasnosti. 
Divákov zaujali všetky „dob-
rodružstvá“. Ocenili nielen 
výkony hercov, medzi ktorý-
mi zažiarili viaceré hviezdy, 
ale aj nápadité scény, kostýmy 
či vlastnú hudbu. Celkový do-
jem umocnili aj bulletiny jed-
notlivých divadelných zosku-
pení a koláčiky, ktoré upiekli 
a  divákom ponúkali dievčatá 

z oboch tried. 
Príjemné predpolud-

nie bolo príležitosťou, 
aby sa študenti ukázali 
v  netradičnej podobe 
nielen svojim spolužia-
kom a slovenčinárkam, 
ale aj príbuzným, ktorí 
podujatie veľmi ocenili. 
A  ktovie, možno Deň 
divadla inšpiroval nieko-
ho k ďalšiemu „divadle-
niu“...  (zsu)

stálica hudobnej 
scény Marcela Laife-
rová prišla do Popra-
du na sviatok troch 
kráľov a úplne naplni-
la Kostol sv. Egídia.

Prezradila aj jej re-
cept na stále mladistvý 
výzor: „Nepripúšťam 
si  trápenie, ktoré ne-
viem riešiť, je zbytočné 
sa trápiť. Keď sa niečo 
nedá, akceptujem to ako 
prirodzenú vec. V živote 
sú výhry aj prehry a  tie 
prehry treba so  cťou 
ustáť a z  nich sa učiť 
ako žiť ďalej. Pokoru aj šťastie 
musí človek nájsť v sebe a tešiť 
sa z  malých, obyčajných vecí. 
Čaká ma teraz 350 km domov, 
po zimných cestách, ale stojí  
mi to za to. Som veľmi rada, že 
som tu bola, pre mňa je veľmi 
významné, že sme sa stretli, 
že vidím milých ľudí. To je tá 
energia, ktorú mi dávajú.“

 M. Laiferová je na hu-
dobnej scéne už „nejaký ten 
piatok“, ale stále vyzerá veľ-
mi dobre. Povedala: „Každý 
človek je povinný starať sa 
o seba. Chodím na kozmetiku, 
ale nepreháňam to, nie som 
tým zaťažená. Teším sa zo 
života, z toho, že dnes svietilo 

slnko, že som videla nádherné 
popradské centrum, prvýkrát 
v  živote. Vždy, keď som sem 
prišla, odspievala som a ute-
kala preč. Vďaka oddeleniu 
kultúry - dali mi konský zá-
prah a  previezli ma na koči 
cez krásne osvetlené mesto. To 
bol pre mňa obrovský zážitok, 
nie je to každodenné, nie je 
to len tak, hoci som už zaži-
la všeličo. Zdalo by sa, že ma 
už nič nemôže prekvapiť, ale 
prekvapí ma vždy. Som úpl-
ne nadšená, bývate v peknom 
meste, máte dôvod na dobrú 
náladu. Pre šťastný život je 
dôležitý hlavne správny vnú-
torný program a  naše rozpo-

loženie v  hlave. A  tiež láska 
k ľuďom. V tom je to všetko.“                                                     
Speváčka dodala, že je za deň 
v Poprade veľmi vďačná, hoci 
nebola celkom vyspatá. Cho-
dieva si ľahnúť okolo polnoci, 
ale pred dlhou cestou do náš-
ho mesta šla spať o 22. hod. 
Zobudila sa však už o pol tre-
tej. Počítala ovečky, dýchala 
do vankúša, čo je jej spôsob, 
aby ľahšie zaspala. Nepodari-
lo sa, a tak vstala už o šiestej.                                  

Sviatočné obdobie pod 
Tatrami bolo uzavreté veľmi 
príjemne. M. Laiferová srša-
la dobrou náladou a prizna-
la, že by sa k nám rada ešte 
niekedy vrátila.  (kpa)

Šlágre Marcely Laiferovej uzavreli
vianočné koncerty v Poprade
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Miesta na plagáty sú už určené

Centrum sprostredkúva aktuálne informácie o EÚ

Už viac ako sedem rokov 
sa nemenili školské obvody 
základných škôl v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti mesta 
Poprad. Vedúca oddelenia 
školstva, mládeže a športu 
MsÚ Edita Pilárová preto 
predložila na decembrové 
rokovanie mestského zastu-
piteľstva návrh všeobecne 
záväzného nariadenia mesta 
Poprad o určení týchto škol-
ských obvodov. 

Uviedla: „Už niekoľko rokov 
sa školské obvody nemenili, ale 
medzitým vznikli nové ulice 
a pribudli nové obytné domy 
v jednotlivých častiach mesta. 
Patrí medzi ne aj časť Levoč-
skej ulice za železničnou traťou, 
na Dlhých honoch na sídlisku 
Juh III, nové ulice s rodinnými 
domami vznikli aj medzi síd-
liskami Juh a Kvetnicou, takis-
to vo Veľkej a Spišskej Sobote. 
Školské obvody sme navrhli 
oddeliť hlavnými železničný-
mi či cestnými úsekmi, križo-
vatkami, resp. katastrálnymi 
územiami jednotlivých častí 
mesta Poprad.“ Návrh, ktorý 
poslanci schválili, zohľadnil 
aj rovnomernejšie rozdelenie 

územia mesta Poprad do škol-
ských obvodov jednotlivých 
základných škôl. E. Pilárová 
zdôraznila, že každé dieťa má 
právo byť v tom obvode, kde 
má trvalý pobyt.

Určenie školských
obvodov:

1. Školský obvod Zák-
ladnej školy s materskou 
školou, Komenského ulica 
587/15, Poprad je ohrani-
čený štátnou cestou č. 18 
smerom od Svitu po svetelnú 
križovatku pri Obchodnej 
akadémii Poprad, cestou od 
križovatky po kruhový ob-
jazd, od kruhového objazdu 
Alžbetinou ulicou po ľavej 
strane smerom k železničnej 
stanici, časťou Ulice J. Wol-
kera od železničnej stanice 
po ulicu Slovenského odboja 
a železničnou traťou smerom 
na Svit a obec Vernár.

2. Školský obvod Základ-
nej školy s materskou školou, 
Francisciho ulica 832/21, 
Poprad je ohraničený štátnou 
cestou č. 18 smerom od Hozel-

ca po svetelnú križovatku pri 
Obchodnej akadémii Poprad, 
cestou od križovatky po kru-
hový objazd, od kruhového 
objazdu Alžbetinou ulicou po 
pravej strane smerom k že-

lezničnej stanici, železničnou 
traťou smerom na Košice a k 
štátnej ceste č. 18.

3. Školský obvod Základ-
nej školy s materskou ško-
lou, Dostojevského ulica 
2616/25, Poprad je ohrani-
čený cestou od svetelnej kri-
žovatky pri Obchodnej aka-
démii Poprad po križovatku 
pri budove Slovak Telekom, 
Ulicou Ludvíka Svobodu po 
ľavej strane smerom k želez-
ničnej trati až po štátnu cestu 
č. 18 a štátnou cestou č. 18 
od svetelnej križovatky pri 
nemocnici smerom ku svetel-
nej križovatke pri Obchodnej 
akadémii Poprad.

4. Školský obvod Základ-
nej školy s materskou školou, 
tajovského ulica 2764/17, 
Poprad je ohraničený Ulicou 
Ludvíka Svobodu od železnič-

nej trate po ľavej strane sme-
rom ku kruhovému objazdu 
pri budove Slovak Telekom, 
cez tento kruhový objazd ces-
tou smerom na Kvetnicu a 
Kvetnica - časť mesta Poprad.

5. Školský obvod Základ-
nej školy s materskou školou, 
Jarná ulica 3168/13, Poprad 
tvorí časť sídliska JUH III 
ohraničená štátnou cestou 
č. 18 od predajne Renault po 
odbočku na štátnu cestu č. 
67, potom štátnou cestou č. 
67 po odbočku na križovatku 
smerom na Spišské Bystré a 
po Ulicu Rastislavovu, časťou 
Rastislavovej ulice po Ulicu 
MPČĽ, pravá strana Ulice 
MPČĽ smerom k základným 
školám po Jarnú ulicu, Jarnou 
ulicou, pravou stranou Zimnej 
ulice smerom k VšZP a Ulica 
Dlhé hony smerom k štátnej 
ceste č. 18.

6. spojená škola, Letná uli-
ca 3453/34, Poprad tvorí časť 
sídliska JUH III ohraničená 
časťou Rastislavovej ulice od 
Ulice MPČĽ smerom na Svit, 

Suchoňovou ulicou, časťou 
Ulice Novomestského po by-
tový dom Slnečnica, Zimnou 
ulicou po pravej strane sme-
rom k Spojenej škole na Letnej 
ulici, chodníkom k základným 
školám po Ulicu MPČĽ, Uli-
cou MPČL po pravej strane 
smerom k Rastislavovej ulici.

7. Školský obvod Základ-
nej školy s materskou školou, 
Vagonárska ulica 1600/4, 
Poprad - spišská sobota je 
ohraničený od štátnej cesty č. 
18 železničnou traťou smerom 
k železničnej stanici, tatran-
skou elektrickou železnicou 
a katastrálne územie Spišskej 
Soboty po priemyselný areál 
Poprad - Matejovce, Stráže 
pod Tatrami - časť mesta Po-
prad a obec Gánovce.

8. Školský obvod Základnej 
školy s materskou školou, Uli-
ca Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad 
- Veľká je zhodný s územím Po-
prad - Veľká.

9. Školský obvod Zák-
ladnej školy s materskou 
školou, Koperníkova ulica 
1707/21, Poprad - Mate-
jovce je zhodný s územím 
Poprad - Matejovce.   (mar)

Stanovili hranice školských obvodov

Centrum Europe 
Direct (ED) v Popra-
de hodnotilo na kon-

ci uplynulého roka svoju činnosť. 
Poskytovalo najmä trvalý informač-
ný servis v regióne, predostieralo 
priority Európskej komisie formou 
rôznych podujatí na regionálnej 
úrovni a organizovalo informač-
né aktivity orientované na rozličné 
cieľové skupiny. Zároveň je jedným 
zo štyroch eurocentier zapojených 
v systéme poskytovania mikropôži-
čiek z Mikropôžičkového programu 
Ministerstva hospodárstva sR. 

Riaditeľ Regionálneho poradenského 
a informačného centra, ktoré je hosti-
teľským miestom ED v Poprade, Peter 
Litavec zhrnul: „Od marca 2013, keď sa 
program mikropôžičiek po novom spus-
til, sme u nás prijali 34 žiadostí a bolo 
udelených 29 mikropôžičiek. Vytvorilo 

sa 32 nových pracovných miest a udržalo 
147. Žiadatelia prevažujú z oblasti výro-
by a služieb, menej ide o obchodníkov.“ 
Program prebieha ďalej bez časového 
obmedzenia. V minulom roku bolo v 
rámci mikropôžičiek poskytnutých 14 
úverov s priemernou výškou 40 tisíc eur. 

Čo sa týka ED riaditeľ dodal, že me-
dzi najznámejšie aktivity patrilo regi-
onálne kolo vedomostnej súťaže pre 
študentov stredných škôl Mladý Euró-
pan, rozdávanie žltých ruží pri príle-
žitosti 10. výročia siete Europe Direct 
a Dňa Európy, Európsky deň jazykov 
v ZŠ Dostojevského, Informačný deň 
pre mládež - študentov zo stredných 
škôl okresu Poprad, výtvarná súťaž pre 
žiakov ZŠ a ZUŠ z Popradského okre-
su Moja budúcnosť v Európe, semináre 
pre študentov Obchodnej akadémie, 
Strednej zdravotníckej školy, Strednej 
priemyselnej školy, SOŠ Poprad a ďalšie.

„Rok 2016 bude na Slovensku spojený 
s polročným Predsedníctvom SR v Rade 
Európskej únie v druhom polroku. Slo-
vensko bude mať v rukách predsedníctvo 
v náročnom a zložitom období. Záujem 
občanov o dianie v EÚ sa zameriava 
nielen na problematiku hospodárskeho 
rastu a podpory zamestnanosti, ale aj 
bezpečnosti občanov EÚ a migrácie z 
tretích krajín, energetickú politiku, zme-
ny klímy a ďalšie,“ povedal P. Litavec. V 
tomto roku plánuje ED Poprad okrem 
osvedčených podujatí usporiadať pra-
covné semináre o Stratégii Európa 2020 
pre rast, o živnostenskom podnikaní a o 
zamestnanosti mladých ľudí, Informač-
ný deň pre samosprávu - primátorov a 
starostov regiónu Tatier, Európsky deň 
pre mladých - Agenda pre zamestna-
nosť, rast, spravodlivosť a demokratickú 
zmenu, výtvarnú súťaž Slovenské pred-
sedníctvo v Rade EÚ a iné.  (mar)

V súvislosti v blížiacimi sa voľba-
mi do Národnej rady sR prijalo už 
mesto Poprad harmonogram orga-
nizačno-technického zabezpečenia a 
na decembrovom zasadaní mestské-
ho zastupiteľstva poslanci schválili 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Poprad o umiestňovaní volebných 
plagátov na verejnom priestranstve 
počas volebnej kampane.

Volebná kampaň sa začala dňom 
uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení 
volieb v Zbierke zákonov SR a končí 

sa 48 hodín predo dňom konania vo-
lieb, teda 3. marca 2016. 

Mesto vyhradilo na umiestňovanie 
volebných plagátov zaregistrovaných 
politických strán a koalícií miesto pri 
fontáne na Námestí sv. Egídia v Poprade 
na vyhradených paneloch. Vyhradené 
miesto mesto rozdelilo podľa počtu za-
registrovaných politických strán, kto-
rých je 23 a každá z nich má rovnakú 
plochu na umiestňovanie svojich voleb-
ných plagátov. Jednotlivé politické strany 
majú už vyžrebované čísla podľa ktorých 

budú mať aj označenú plochu na plagáty. 
Do polnoci 11. januára 2016 no-

minovali jednotlivé politické strany a 

Pri Rainerovej chate aj tento rok 
vyrástol betlehem zo snehu. Počas 
tradičného podujatia Trojkráľové po-
ludnie si ho prišli pozrieť stovky ľudí. 
O dobrú náladu sa postarala aj goral-
ská muzika Zbuje a folklórny súbor z 
Lendaku. Peter Petras uviedol, že po-
čas tejto zimy sa mu podarilo vytvoriť 
jeden z  jeho najkrajších betlehemov. 
Má rozmery 4,5 metra na šírku, hĺb-
ku tri metre a vysoký je cez tri metre.

koalície svojich zástupcov do okrsko-
vých volebných komisií. V meste 
Poprad ich bude štyridsať.    (ppm)
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Na decembrovom zasadaní Mest-
ského zastupiteľstva v  Poprade 
odznelo niekoľko interpelácií po-
slancov. Poslanec slavomír Božoň 
upozornil za obyvateľov bytových 
domov Antimón a Argón na parko-
vanie nákladných áut a dodávok na 
parkovisku pri týchto bytovkách. 
Zaberajú miesto pre osobné vo-
zidlá. Preto žiada osadenie doprav-
ných značiek zakazujúcich vstup 
nákladných áut na parkovisko 
a  zároveň aj obnovu vodorovného 
značenia na parkovanie. Ďalej in-
terpeloval, že medzi Vltavou a Kri-
váňom je vykopaná jama, ktorá sa 
pri dažďoch naplní vodou, zapácha 
a  v  lete sa môžu množiť komáre. 
V blízkosti sa nachádza detské ih-
risko, a preto žiada, aby bola jama 
zasypaná.

Poslanec Adrián Kromka interpe-
loval vo veci chýbajúcich priechodov 
pre chodcov na námestí v  Spišskej 
Sobote, nefunkčného osvetlenia 
umiestneného v  dlažbe na námes-
tí, chýbajúcu informačnú tabuľu 
na historickej studni, zhoršujúci sa 
stav parku a drevených umeleckých 
skulptúr, ako aj prepadnutý chodník 
z  Ulice pod bránou. Zaujímal sa aj 

o preventívno-bezpečnostné opatre-
nia v podchodoch.

Poslanec Rudolf Kubus v interpe-
lácii poukázal na zarastený a od mája 
nečistený Hozelecký potok, ktorý 
žiadal vyčistiť ešte v  decembri, aby 
na jar neboli problémy so záplavami. 
Už v minulých interpeláciách žiadal 
odpovede na otázky súvisiace s  ná-
jomnou zmluvou HK ŠKP Poprad 
a  aj teraz požadoval ďalšie podrob-
nosti. 

Poslanec Vladimír Lajčák inter-
peloval umožnenie technickej úpra-
vy palubovky v Aréne tak, aby bolo 
možné vytvoriť dve volejbalové ih-
riská kvôli organizácii vrcholových 
podujatí vo  volejbale. Tiež navrhol 
pre zabezpečenie transparentnos-
ti výberových konaní menovať do 
výberových komisií zástupcov po-
slaneckých klubov a nezávislých po-
slancov.

Poslanec Štefan Pčola interpeloval 
nadmerný hluk od skorých ranných 
hodín vo fitness centre v  OC Fo-
rum, ktorý ruší obyvateľov bytového 
domu Nevädza. Zaujímal sa aj o to, 
ako postupuje proces riešenia zmeny 

dopravného značenia na Štefániko-
vej ulici pri daňovom úrade. Spýtal 
sa i na dôvody, prečo slávnostné ob-
rady nerobia poslanci riadne zvolení 
MsZ na vykonávanie tejto činnosti, 
ale len vedenie mesta.

Poslankyňa Anna schlossero-
vá interpelovala, aby boli prehod-
notené, prípadne prepracované, 
podmienky na zníženie poplatku 
a odpustenie poplatku za komunál-
ny odpad v  meste Poprad. Týka sa 
to najmä dokumentov, ktoré mesto 
vyžaduje od poplatníkov dlhodo-
bo sa zdržiavajúcich v  zahraničí. 
Ďalej interpelovala umiestňovanie 
reklamných tabúľ - banerov, pane-
lov a  bilboardov na chodníkoch na 
Námestí sv. Egídia - či sú zmapova-
né, a aké sú za to poplatky. Obyva-
telia Lidickej ul. v  Matejovciach sa 
na poslankyňu obrátili o pomoc pri 
zabezpečení bezpečnosti chodcov 
na tejto ulici, kde sa nachádza roz-
padávajúci sa dom a  ohrozuje oko-
loidúcich. Žiada mesto o vykonanie 
nápravy. Takisto interpelovala prob-
lémy častých výpadkov elektrickej 
energie v  Matejovciach a  požiadala 

o  vykonanie nápravy v  spolupráci 
s  Východoslovenskou distribučnou 
a.s. A. Schlosserová ďalej uviedla, 
že všetci poslanci dostali e-mail od 
jedného občana. Upozornil v  ňom 
na spôsob a  nejasné prideľovanie 
drevených stánkov a aj umiestnenie 
párty stanov v  Adventnom mesteč-
ku, preto sa pýtala, ako a komu boli 
prideľované.

Poslankyňa Beáta sichrovská 
požiadala o  opravu kanálových po-
klopov v pravom jazdnom pruhu na 
ceste spájajúcej veľký s malým kru-
hovým objazdom smerom na sídlis-
ko Západ. Sú pod úrovňou vozovky, 
čo spôsobuje problémy. Obyvatelia 
z Hlavnej ul. v Matejovciach poslan-
kyňu požiadali, aby mesto vyzvalo 
vlastníka bývalého penziónu Klára 
o  údržbu a  riadne uzavretie tejto 
nehnuteľnosti. Objekt chátra a  ob-
čas sa tam zdržiavajú neznámi ľudia. 
Ulica je slabo osvetlená a starší ob-
čania majú strach prechádzať okolo 
tejto budovy. Interpelovala aj od-
hlasovanie občanov od poplatku za 
smeti - prečo pri odhlásení nestačí 
potvrdenie zamestnávateľa z  Veľkej 
Británie, ale MsÚ požaduje ešte aj 
potvrdenie o pobyte.  (ppm)

Z interpelácií poslancov

Poslanci mesta Poprad 
schválili ročný členský 
príspevok mesta v oblast-
nej organizácii cestovné-
ho ruchu Región Vysoké 
tatry (ooCR RVt) od 
1. januára 2016 vo výške 
60 tisíc eur.

Pred štyrmi rokmi, keď 
Poprad vstupoval do OOCR 
RVT, platil ročný členský 
príspevok 10 tisíc eur z  vy-
branej dane za ubytovanie. 
Pred rokom mestské zastu-
piteľstvo schválilo členský 
príspevok 30 tisíc eur, pre 

rok 2016 to teda bude raz 
taký.

Poslanec Milan Baran 
chcel vedieť, aké poduja-
tia sa budú zo zvýšeného 
príspevku financovať a  či 
budú prínosom pre mesto 
Poprad. Poslanec Adrián 
Kromka sa zaujímal, aké 
sú členské príspevky iných 
obcí a  miest (napr. Vyso-
ké Tatry prispievajú 270 
tis., obec Štrba 148 tis.). 
Poslankyňa Anna Schlos-
serová sa pýtala, koľko šlo 
na marketingové aktivity 

a propagáciu mesta Poprad 
prostredníctvom OOCR 
RVT. Poslanec Štefan Pčola  
poukázal na to, aby peniaz-
mi boli podporené skutoč-
ne podujatia v  prospech 
nášho mesta. 

Prvý viceprimátor Popra-
du Igor Wzoš konštatoval: 
„Finančné zvýšenie pre 
OOCR RVT, ktoré sa nám 
vráti v  spoločných aktivi-
tách, chceme využiť najmä 
na skvalitnenie akcií v cen-
tre mesta, a  to hlavne po-
čas kultúrneho leta. Chceli 

by sme priniesť do mesta 
nejaký nový letný festival 
v novom formáte. Vianoce 
sú síce top akciou v meste, 
ale potrebujeme vytvoriť 
aj letnú akciu minimálne 
na rovnakej úrovni. Je to 
aj v  cieľoch nového Plánu 
rozvoja mesta, aby Poprad 
nebol iba akousi bránou 
do Tatier, ale stal sa sa-
mostatným centrom, lebo 
má čo ukázať a  ponúknuť 
hlavne v  oblasti služieb, 
ktoré Tatry nevedia turis-
tom poskytnúť.“  (mar)

Top podujatie nielen na Vianoce, ale aj v lete

Na decembrovom zasadaní Mestského zastupiteľstva v 
Poprade sa poslanci oboznámili s informatívnou správou 
o obchodnom centre Horse na Ul. slovenského odboja. 
Zástupca stavebníka sa nedostavil, avšak poslal e-mail s 
odôvodnením súvisiacim s výstavbou oC Kaufland v blíz-
kosti nedostavaných objektov na sídlisku Západ, čo má 
podľa neho priamy vplyv na ďalšiu výstavbu Horse.

Poslanec Ondrej Kavka, ktorý problematiku Horse už 
predtým interpeloval, poukázal na to, že sa v centrálnej 
lokalite mesta vytvára „hluchá“ zóna. Predpokladá sa to-
tiž, že okrem Horse a bývalých kasární, zostanú uvoľnené 
priestory aj po odchode firmy Tatrakon do Matejoviec. Po-
slanec Štefan Pčola podčiarkol súvis jednej stavby s druhou 
a potrebu riešenia kruhového objazdu neďaleko nich. Vice-
primátor Pavol Gašper verí, že v krátkej dobe sa rozhodne, 
ako bude pokračovať výstavba Kauflandu a následne aj čo 
bude s Horse.

S prvými prácami - prekládkami a úpravami inžinier-

skych sietí a prípravou územia pre Horse sa začalo už v 
roku 2007, predĺžený termín dokončenia stavby bol do 
konca roka 2012.     (ppm)

Poslanci hovorili aj o Horse

Podľa plánu investícií vý-
robcu tepla Veolia Energia 
Poprad, ktorý každoročne 
schvaľujú poslanci Mestské-
ho zastupiteľstva v Poprade, 
sú investície tejto spoločnosti 
a mesta Poprad na rok 2016 
plánované vo výške 269 640 
eur. Zahŕňajú projektovú 
dokumentáciu, inžiniersku 
činnosť, dodávku a montáž 
odovzdávacích staníc tepla v 
Matejovciach. 

Zriadením 14 odovzdá-
vacích staníc tepla (OST) v 
bytových domoch na okru-
hu kotolne v Matejovciach sa 
zvýši kvalita dodávky tepla na 
vykurovanie. V OST sú inšta-
lované zariadenia pre ekviter-
mickú reguláciu ústredného 
kúrenia podľa vonkajšej tep-
loty, čo umožňuje optimalizo-
vať dodávku tepla pre objekt 
presne podľa želania zákaz-
níkov. Tiež sa zvýši kvalita 
teplej úžitkovej vody. TÚV sa 
vyrába priamo v OST, čo 
umožňuje individuálne na-
staviť teplotu dodávanej TÚV 
i dobu jej dodávky do objek-
tu podľa priania odberateľa. 
Predpokladaná úspora nákla-
dov na dodávku TÚV prie-
merne za celý rok dosiahne 
15-25 perc.  (ppm)

Investuje
v tomto roku
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tatry si zobrali veľa životov
tatry si od silvestra vy-

žiadali trinásť obetí, z toho 
sedem ľudí zahynulo na 
slovenskej strane hôr a šies-
ti na poľskej. Zatiaľ posled-
nom obeťou bol v nedeľu 
3.januára slovenský horo-
lezec. Neprežil približne 
200-metrový pád. Bol jed-
ným z trojice horolezcov, 
ktorí zostupovali z Prednej 
Bašty. Pravdepodobnou 
príčinou všetkých pádov 
bolo pošmyknutie sa na 
ľade. Horská služba varuje 
a vyzýva k opatrnosti.

Riaditeľ HZS Jozef Janiga 
povedal: „Presnú príčinu 
týchto pádov nepoznáme - 
či išlo o  stratu rovnováhy, 
zakopnutie v  zlom teréne, 
alebo zakopnutie o  vlast-
nú nohavicu v  stúpacích 
železách, čo sa dosť často 
stáva. Spoločným menova-
teľom je pád, dlhý nekon-
trolovateľný pád, ktorý sa 
končí v skalnej sutine, alebo 
medzi skalami. Sneh je tvr-
dý a  pri páde potom veľmi 
rýchly. Pokiaľ človek nemá 
spoľahlivé istenie, pády sa 
väčšinou končia fatálne. 
Pre výkon horolezectva sú 
podmienky veľmi dobré, ale 
aj skúsenému horolezcovi 
sa môže stať, že sa šmyk-
ne, alebo dôjde k  balansu.“ 

HZS nemá kompetencie, 
aby uzavrela všetky oblasti, 
ktoré sú v tomto období pre 
pohyb turistov v  rámci Slo-
venska rizikové.

 „Neviem si predstaviť, ako 
by sa to technicky vykonalo. 
Keby sme mali uzavrieť všet-
ky horské oblasti, bolo by to 
dosť veľké územie a malo by 
to negatívny dopad na ces-
tovný ruch, ale aj všeobecne 
na spokojnosť návštevníkov, 
lebo množstvo tých, ktorí sa 
v tomto teréne pohybujú bez-
pečne, je spokojných,“ dodal 
J.Janiga.

Podľa záchranárov HZS je 
podklad veľmi tvrdý, nový 
sneh nie je previazaný so 
starým. K  riziku, že človek 
v  strmom teréne spadne 
sa pripojilo aj riziko, že ho 
strhne lavína alebo čerstvý 
splaz. 

Je nutné sledovať výstrahy 
na stránke hzs.sk. Sú vydá-
vané každé ráno a  korigo-
vané popoludní podľa toho, 
ako sa podmienky menia. 
Podľa slov skúsených horo-
lezcov, ktorí sa kedykoľvek, 
keď ich príroda varuje, vrá-
tia aj pár metrov pred vr-
cholom, najlepší horolezec 
je živý horolezec. Dôleži-
tým sprievodcom v  horách 
je obyčajná pokora.  (kpa)

Každoročný nárast počtu 
záchranných akcií, do kto-
rých bol nasadený vrtuľník, 
potvrdila aj bilancia zása-
hov Vrtuľníkovej záchrannej 
zdravotnej služby AtE za 
rok 2015. oproti minulé-
mu roku stúpol počet pri-
márnych zásahov v  teréne, 
ako aj medzinemocničných 
leteckých pre-
vozov. Posádky 
záchranárskych 
vrtuľníkov a  me-
dicínskych lie-
tadiel vzlietli na 
pomoc pacientom 
presne 1651- krát.

Piloti spoloč-
nosti v  uplynulom 
roku nalietali pre 
záchranu ľudských 
životov spolu 1774 hodín, čo 
predstavuje nárast oproti mi-
nulému roku o  13 percent. 
Najviac nalietaných hodín 
bolo zaznamenaných v  lete, 
pretože práve v  tomto období 
sú poveternostné podmienky 
pre realizáciu leteckých zása-
hov priaznivejšie. Z celkového 
počtu prevezených pacientov 
tvorili takmer 20 perc. detskí 
pacienti, ktorých leteckí zá-
chranári ošetrovali najčastej-
šie pri dopravných nehodách. 

Operačné stredisko zá-
chrannej zdravotnej služby 
(112) vysiela medicínsky vy-
bavené vrtuľníky na miesta, 
kde je potrebný rýchly zásah 
lekára a šetrný prevoz pa-
cienta. V  roku 2015 boli zá-
chranárske vrtuľníky najčas-
tejšie privolané k  pacientom 
s ochorením srdca, konkrétne 

s diagnózou akútny infarkt 
myokardu. Druhým najčastej-
ším indikátorom zásahov vr-
tuľníka boli dopravné nehody 
osobných motorových vozi-
diel a motocyklov, ale nevyhli 
sa im ani cyklisti, či chodci. 
V  168 prípadoch boli leteckí 
záchranári privolaní na po-
moc zraneným v  horských 
oblastiach, na lyžiarskych 
svahoch a v ťažko prístupnom 
lesnom teréne. Ak sa pacient 
nachádza na mieste, kde nie 

je možné pristáť, používa po-
sádka techniku palubného 
navijaka, pomocou ktorého je 
k zranenému lanom spustený 
lekár. Táto technika bola uply-
nulý rok pri zásahoch použitá 
122- krát. 

„Na prelome starého a  no-
vého roka sme v spolupráci 
s  Horskou záchrannou služ-

bou zasahovali pri 
viacerých pádoch 
horolezcov, ktoré 
skončili tragicky. 
Je nám to obzvlášť 
ľúto z  dôvodu, že 
v  priebehu nie-
koľkých dní prišli 
v  Tatrách o  život 
veľmi mladí ľudia. 
Verím, že nový rok 
bude pokračovať 

lepšie a naše posádky budú pri-
volávané k zraneným, ktorým 
budú môcť čo najlepšie pomôcť 
či zachrániť život. Najsmutnej-
šou udalosťou v minulom roku 
bol pre nás všetkých pád nášho 
vrtuľníka v  Slovenskom raji, 
kde sme stratili veľmi dobrých 
kolegov a  priateľov,“ uzatvára 
riaditeľ Vrtuľníkovej záchran-
nej zdravotnej služby AIR - 
TRANSPORT EUROPE Ján 
Kuboši.

Zuzana Turočeková

Rok 2015 bol rušný aj medzi po-
pradskými hasičmi, ktorí sa zapotili 
pri rozsiahlych požiaroch i mnohých 
technických zásahoch. o  zhrnutie 
toho najdôležitejšieho sme požiada-
li riaditeľa okresného riaditeľstva 
Hasičského a  záchranného zboru 
v Poprade ondreja Šprocha.

Minulý rok bol pre popradských 
hasičov určite bohatý na zásahy. 
Ako by ste ho zhodnotili?

„V  minulom roku sme celkovo za-
sahovali 982-krát, z  toho bolo 207 
požiarov a 785 technických výjazdov. 
Z väčších požiarov môžem spomenúť 
napríklad požiar v  priemyselnom 

parku, Bachledovej doline, či Ždiari. 
Z  pohľadu výšky škody bol najroz-
siahlejší požiar domu v  Ždiari kon-
com roka. Lesné požiare boli takisto 
rozsiahle a to napríklad v Hranovnici 
a na prelome rokov v Tatranskej Štr-
be. Počet požiarov je však oproti roku 
2014 nižší. Stále prevládajú technické 
zásahy a aj v roku 2015 sme veľakrát 
vyrážali k dopravným nehodám.“

Aké boli najčastejšie príčiny po-
žiarov?

„Nedá mi nespomenúť požiare roz-
šírené práve v  tomto období, kedy je 
vykurovacia sezóna. Sú to požiare spô-
sobené vykurovacími telesami alebo 

komínmi. Je potrebné veno-
vať veľkú pozornosť čisteniu 
komínov a inštalácii spotre-
bičov, či dymovodov. Predísť 
možnému požiaru sa dá aj 
odbornou kontrolou týchto 
zariadení.“

Ukladá to aj zákon alebo 
vyhláška?

„V  súvislosti s  čistením 
komínov a inštaláciou spot-
rebičov platí vyhláška 401 
Ministerstva vnútra SR.“

stretli ste sa v  minulom roku aj 
s takzvanými falošnými poplachmi?

„Nebol to tak úplne falošný poplach, 
ale čosi podobné sme zažili. Bol ohlá-
sený výjazd, no pri dôkladnom telefo-
nickom overovaní sa zistilo, že výjazd 
nie je nutný a dá sa to definovať ako 
falošný poplach.“

Ktoré obdobie v  roku 2015 bolo 
pre vás najrušnejším?

„Technické výjazdy prevládali 
v  zimnom období, ale aj v  období 
neskorej jesene, kedy začína mrznúť. 
Platí to najmä pre náš Popradský 
okres. Požiare zaznamenávame hlav-
ne v  zimnom vykurovacom období, 
ale aj na jar, kedy je neslávne mo-
derné vypaľovanie trávnatých poras-
tov. Je to zlá vlastnosť ľudí, pretože si 
myslím, že vypaľovanie trávy ničomu 
nepomáha, škodí však životnému pro-
strediu. Požiare lesov bývajú tradične 
v období leta, kedy je sucho.“

Rozrástol sa v  minulom roku aj 
váš vozový park?

„V  rámci materiálno-technického 
vybavenia nám pribudli Tatry 815 
tzv. sedmičkovej rady, ktoré sú určené 
hlavne na hasenie lesných požiarov. 

Technické vybavenie bolo doplnené 
aj o  „štvorkolky“. V  tomto roku by 
sme mali byť postupne vybavovaní 
vozidlami typu 1A a 1B určenými na 
technické zásahy. Súťaž ministerstva 
vnútra však ešte nie je úplne ukonče-
ná. Budeme vďační za toto vybavenie, 
pretože u  nás je  obmena vozidiel už 
nutná.“

Poprad sa môže pochváliť aj mno-
hými športovými úspechmi v rámci 
hasičského športu. Zaznamenali ste 
nejaké aj v minulom roku?

„Opätovne sa naše družstvo stalo 
majstrom republiky v hasičskom športe, 
bolo to už po dvanástykrát. Chlapcom, 
ktorí sa na tomto úspechu podieľali 
patrí veľká vďaka, pretože následne 
reprezentovali aj Slovensko v zahraničí 
a tvoria základ reprezentácie.“  (mav)

Popradskí hasiči zasahovali takmer tisíckrát

Záchranárske vrtuľníky vysielajú
najčastejšie k dopravným nehodám
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Už len 
pár dní a 

vaša situácia na pracovisku 
sa podstatne zlepší. Dovtedy 
sa snažte, aby ste ustrážili tie 
najdôležitejšie pracovné zále-
žitosti.

Viete si po-
vedať svoj 

názor, ale mali by ste si pri tom 
viac dávať pozor na váš ostrý 
jazyk. Načo si robiť ďalších ne-
priateľov.

Vôbec ne-
máte nála-

du na prácu, skôr sa vám chce 
zabávať. Tentoraz sa však pra-
covným povinnostiam nebude-
te môcť vyhnúť.

Dáte naja-
vo, ako si 

ceníte svoju prácu a dostane sa 
vám za ňu uznania. Nápady, s 
ktorými prídete, sa ukážu ako 
mimoriadne úspešné.

Program kina CIneMAX Poprad

Detské kino - Kikiriki 
a  pár vajec 2D - o  13.50 
hod. (hrá sa len cez víkend), 
Joy - o  15.50 hod., Muzi-
kál aneb Cesty za štestím 
- o  18.30 hod., Revenant 
Zmŕtvychvstanie - o  20.30 
hod., Ľadová sezóna - 
o 13.30 hod. (hrá sa len cez 
víkend) a o 15.30 hod., Pia-
ta vlna - o 17.30 hod., osem 

od 14. januára do 20. januára
hrozných - o  19.50 hod., 
Bod zlomu 2D - o  13.10 
hod. (hrá sa len cez víkend), 
stávka na neistotu - o 15.40 
hod. (nehrá sa 19.1.), Pade-
sátka - o  18.20 hod. (ne-
hrá sa 19.1.), Už teraz mi 
chýbaš - o  18. hod. (hrá 
sa len 19.1.) a o 20.40 hod. 
(nehrá sa 19.1.), Artmax 
koncert - The Who: Live 
in Hyde Park - o 20.30 hod. 
(hrá sa len 19.1.). Viac na 
www.cine-max.sk.  (ppp)

U v a ž u j t e 
nad láka-

vou pracovnou ponukou, ktorú 
dostanete v najbližšom čase. 
Prinesie vám zisky aj nové skú-
senosti.

Za vašu 
prácu sa 

vám dostane uznania, ale vám 
by väčšiu radosť urobili penia-
ze. Nečakaným spôsobom prí-
dete aj k finančnej odmene.

Mimoriad-
ne priaz-

nivé obdobie v rodine vám pri-
nesie veľa radosti a spokojnosti. 
Budete sa tešiť z úspechov mlad-
ších rodinných príslušníkov.

Pekný týž-
deň vám 

prinesie veľa stretnutí s rodi-
nou a priateľmi. Nazbierate aj 
veľa novej energie, ktorú budete 
potrebovať, pretože vás čakajú 
priaznivé, ale náročné zmeny.

Hneď prvý 
m e s i a c 

tohto roka vám prinesie rôzne 
zmeny, ktoré budete musieť rie-
šiť. Budú sa týkať najmä pracov-
nej oblasti.

Buďte voči 
nadr iade-

ným ústretoví, pretože sa za to 
dočkáte nečakaných výhod. Na 
obzore je nová známosť, ktorá 
môže vyústiť aj do manželstva.

Pokojnej-
šie obdobie 

sa skončí a očakávajú vás väčšie 
zmeny. Dotknú sa najmä vašich 
rodinných vzťahov. V mno-
hých veciach sa snažte zachovať 
chladnú hlavu.

N e o h l á -
sení hos-

tia vás spočiatku zaskočia, ale 
neskôr budete vďační, pretože 
vám prinesú dobrú náladu a 
rozptýlenie.

HoroSkoP od Stredy do Stredy

SPoločenSká kronIkA

V utorok 5. januára 2016
vo Veľkej s

Vo štvrtok 7. januára 2016
vo Veľkej s

Vo štvrtok 7. januára 2016
vo Veľkej s

V sobotu 9. januára 2016
v Matejovciach s

V sobotu 9. januára 2016
v Novej Lesnej s

V sobotu 9. januára 2016
v Tatranskej Lomnici s

V sobotu 9. januára 2016
v Spišskej Sobote s

V pondelok 11. januára 2016
vo Veľkej s

V pondelok 11. januára 2016
vo Veľkej s

V utorok 12. januára 2016
vo Veľkej s

V utorok 12. januára 2016
vo Veľkej so

Ing. Michalom Cmorejom,
84-ročným

Karolom Pokorným,
65-ročným

Petrom Mědílekom,
75-ročným

Andrejom Kožárom,
83-ročným

Jozefínou Čonkovou,
90-ročnou

Ivanou Korytkovou,
39-ročnou

Irenou Pechovou,
52-ročnou

Ľudmilou Hurbanovou,
68-ročnou

MUDr. Pavlom Hudecom,
74-ročným

Monikou Barilovou,
69-ročnou

Štefanom Kolcúnom,
83-ročným

nAVŽdy SMe SA roZlÚčIlI

Kto vie sám seba presvedčiť o tom, že mu je dobre, bude sa mať dobre.
OVÍDIUS

PoVedAlI SláVnI

Dnes 13. januára má meniny Rastislav, vo štvrtok 14 januára 
Radovan, v piatok 15. januára Dobroslav, v sobotu 16. januára 
Kristína, v nedeľu 17. januára Nataša, v pondelok 18. januára 
Bohdana a v utorok 19. januára Drahomíra.

BlAHoŽeláMe k MenInáM

30. decembra 2015 - Gabriela Húsková a Róbert Mencák, Eva 
Polhošová a Ľubomír Hangurbadžo.

VItAjte MedZI nAMI

V stredu 13. januára 2016
o 14. hod. vo Veľkej s

MUDr. Ruženou Michalovou,
86-ročnou

nAVŽdy SA roZlÚčIMe

17. 1. 2016 o 18. hod. - Divadlo Commedia Poprad - Kapustnica

24. 1. 2016 o 18. hod. - Divadlo DINo Piešťany - Horí ohník, horí

31. 1. 2016 o 18. hod. - CMD starý tekov - Pozerajte bez predsudkov

7. 2. 2016 o 18. hod. - slovenské divadlo Vertigo Budapešť - o psíkovi a mačičke

14. 2. 2016 o 18. hod. - Divadlo Exil Pardubice - Mravnosť - márnosť

21. 2. 2016 o 18. hod. - Divadelný klub Česká Lípa - Jak se vám líbí...?

28. 2. 2016 o 18. hod. - Divadlo A. Duchnoviča Prešov - o dvoch generáloch

6. 3. 2016 o 18. hod. - Divadlo VHV stará Pazova (srbsko) - Živý bič

13. 3. 2016 o 18. hod. - Divadlo Commedia Poprad - Pastier

20. 3. 2016 o 18. hod. - Divadlo Commedia Poprad - premiéra komédie pre troch commediantov.

Vstupné na všetky predstavenia: 6 eur
Inf. tel.: 0903 82 50 50/vladob@mail.t-com.sk

DIVADELNÉ FAŠIANGY 2016
Poprad - Spišská Sobota

16. január o 17. hod. - divadelná sála Domu 
kultúry v Poprade
tAtRAs tALENt CUP / GALAsHoW
Výber slovenských finalistov Tatras Talent Cup 2015 
bol realizovaný z účastníkov STF 2015 a TTF 2015 
- výhercov zlatých miest s najvyšším počtom bodov 
v kategórii spev, hudba, tanec a divadlo. Vstup voľný

17. január o 10. hod. - divadelná sála Domu 
kultúry v Poprade
s ELÁNoM Do NoVÉHo RoKA
Deti zo Súkromnej materskej školy Stella z Popra-
du prenesú malých aj veľkých cez rozprávku 
„O dvanástich mesiačikoch“ priestorom času, dob-
ra, pomoci a lásky. Vstupné: 1,50 €

Kultúrny program mesta Poprad

Dnes 13. januára - Primula, vo štvrtok 14. januára 
- Victoria, v piatok 15. januára - Aduscentrum, 
v sobotu 16. januára - Lekáreň na autobuso-
vej stanici, v nedeľu 17. januára - Diecézna 
lekáreň sv. Lukáša, v pondelok 18. januára 
- Lekáreň Nemocnice Poprad a v utorok 19. 
januára - Dr. Max - námestie.
Primula: Dostojevského 12, č. t. 773 13 
95, Victoria: Drevárska 1, č. t. 772 14 77, 

Aduscentrum: Nám. sv. Egídia 22/49, Leká-
reň na autobusovej stanici: Wolkerova 466, 

Lekáreň Nemocnice Poprad: Banícka 
28, Dr. Max - námestie: Námestie sv. 
Egídia.
Lekárne s  pohotovostnou službou sú 

otvorené od pondelka do piatka od 18. do 22. 
hod., počas sobôt, nedieľ a sviatkov od 8. do 
22. hod.

PoHotoVoSť V lekárňACH

PP-5
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Začnú Kapustnicou, skončia Konkurzom

Vianoce a silvester v tatrách s prekvapeniami
Naše veľhory sa na náv-

števnosť počas vianočných 
sviatkov a na silvestra ne-
môžu sťažovať. silvestrovské 
pobyty vyťažili kapacity na 
takmer sto percent. 

„Lyžiarske strediská vo Vyso-
kých Tatrách boli plné, aj keď 
v úvode sviatkov snehové pod-
mienky neboli úplne ideálne. 
Hostia si užívali zábavu na sva-
hu, relax vo wellness centrách 
alebo v popradskom aquapar-
ku. Aj keď na väčšine územia 
bola hmla a počasie skôr pri-
pomínalo jar, v Tatrách si ly-
žiari užívali dobré podmienky 
na lyžovanie a strediskám sa 
podarilo otvoriť počas sviatkov 
zjazdovky z výšky nad 1 800 
metrov,“ zhodnotila Zuzana 
Fabiánová, hovorkyňa Tatry 
Mountain Resort.

Záujem sa okrem toho sú-
stredil aj na bežky, prechádzky 
ku vysokohorským chatám, 
nákupy a kultúrny program. 
„Hitom týchto sviatkov sa opäť 
stal Tatranský ľadový dóm na 
Hrebienku, kde denne putovali 
pešo, alebo pozemnou lanov-
kou húfy turistov a v radoch 
čakali na ľadovú nádheru. 
Denná návštevnosť prekonala 
akékoľvek očakávania a boli 
dni kedy počet zvedavcov pre-
konal hranicu 6 000. Nejedno 

ucho potešili aj bezplatné kon-
certy, ktoré sa konajú každú 
nedeľu v dóme. Ešte v roku 
2015 si stihli mladí Bratislav-
čania povedať svoje „ÁNO“ v 
tejto ľadovej bazilike. Hrebie-
nok, ktorý v minulosti bol po-
čas zimnej sezóny veľmi tichý a 
ľudoprázdny sa premenil počas 
sviatkov na Karlov most v Pra-
he,“ povedala Lenka Maťašov-
ská, výkonná riaditeľka OO 
CR Región Vysoké Tatry.

Reštaurácie praskali vo 
švíkoch, rovnako to bolo aj 
v popradskom aquaparku. 
„Zaujímavosťou je, že okrem 
hostí z „tradičných“ destiná-
cií, vítali u nás v bazénoch 
nový rok aj hostia z Južnej 
Kórei, Holandska, Grécka či 
Uzbekistanu,“ uviedla Lenka 
Chovancová, marketingová 
manažérka AquaCity Poprad.

Tatranci obdobie Vianoc a aj 
tzv. zlatý týždeň hodnotia na 
jednotku s hviezdičkou. Počas 
vianočných sviatkov bola ob-
sadenosť ubytovacích zariade-
ní veľmi dobrá, od 60 do 75%. 
Ako už býva zvykom, prevlá-
dali Slováci. Zhruba len 30% 
boli zahraniční klienti. Z roka 
na rok rastie záujem o pobyty 
v období Vianoc. V minulos-
ti boli ubytovacie zariadenia 
v tomto termíne vyťažené na 

maximálne 30%. „Silvestrovské 
pobyty vyťažili naše kapacity v 
priemere na vyše 90%, pričom 
veľa zariadení potvrdilo až 
100% obsadenosť. Hotely, ale 
aj penzióny a priváty hodnotia 
pobyty cez vianočné sviatky a 
na Silvestra lepšie ako v minu-
lom roku,“ konštatovala Lucia 
Dubielová, výkonná riaditeľka 
Združenia cestovného ruchu 
Vysoké Tatry.

„Počas Silvestra bolo v Tatrách 
počuť okrem slovenčiny aj poľ-
štinu či češtinu. Viac ako 60% 
klientov v ubytovacích zariade-
niach bolo domácich a zvyšok 
tvorili zahraniční návštevníci. 
Zo zahraničných hostí boli v 
rozhodujúcej miere zastúpení 
Poliaci, Česi, Maďari, Nemci. 
Vo väčšej miere bolo možné na 
tatranských svahoch stretnúť 
hostí z Veľkej Británie a úpl-
ným prekvapením boli Rumuni. 
Tých sme v minulosti v tomto 
termíne nemali. Dovolenkárov 
z Ukrajiny, Ruska a Bieloruska 
bolo v porovnaní s minulým 
rokom približne rovnako. Väč-
šina týchto hostí prišla autom 
a hotel si rezervovali sami, bez 
cestovnej kancelárie. Povestné 
chartrové lety a slávnostné víta-
nie hostí na popradskom letisku 
je už minulosťou,“ dodala L. 
Maťašovská.  (lem)

Divadlo Commedia začalo už 
svoju 48. divadelnú sezónu a mo-
mentálne ho naplno „zamestnáva-
jú“ Divadelné fašiangy 2016.

Začínajú úspešnou komédiou 
Kapustnica v ich podaní. „Bude 
to už 120 repríza. Túto inscenáciu 
videli diváci od Bardejova až po Lu-
xemburg. Na záver sa Commedia 
predstaví hrou Konkurz, ktorú som 
upravil na motívy hry Mira Gavra-
na,“ prezradil nestor DC Vlado 
Benko. 

Počas tohtoročných Divadelných 
fašiangov vystúpi okrem domáce-
ho súboru aj 7 divadelných telies zo 
Slovenska, Srbska, Maďarska a Čes-
kej republiky. Žáner tvoria predo-
všetkým komédie. „Každé predsta-

venie bude mať svoje čaro, ale veľký 
zážitok sľubuje aj predstavenie dol-
nozemských Slovákov zo Starej Pazo-
vy. Návštevníci si ich pamätajú, keď 
v Spišskej Sobote uvádzali nádhernú 
inscenáciu A. P. Čechova Krčma na 
hlavnej hradskej. Tento rok sa pred-
stavia dramatizáciou románu Mila 
Urbana Živý bič. Lákadlom bude 
určite Divadlo A. Duchnoviča s hrou 
O dvoch generáloch, kde účinkuje aj 
Sergej Libezňuk (bača z reklamy Jed-
nota). Súbor Dino z Piešťan mal u 
nás obrovský úspech s hrou Drápač-
ky a uvedie komédiu o hasičoch Horí 
ohník, horí. Manželia Meszárošovci 
prídu do Popradu už po štvrtýkrát. 
Divadlo robia stále vynikajúce, len 
menia svoje pôsobisko. Boli to Le-

vice, Žemberovce a teraz je to Starý 
Tekov. Predstavia sa s pikantnou in-
scenáciou Pozerajte bez predsudkov, 
kde sa všetko odohráva v manželskej 
posteli - je to mládeži neprístupné! 
Divadelný súbor Jirásek z Českej Lípy 
prináša inscenáciu hry W. Shakespea-
ra Jak se vám líbí? Je to momentálne 
najúspešnejší súbor v Čechách z ra-
dov neprofesionálov. Sám som zve-
davý, ako popradskí diváci prijmú 
rozprávku pre dospelých O psíčkovi 
a mačičke z Budapešti. V hlavnej 
úlohe vystúpi vynikajúci profesionál 
Gejza Benko. Pardubice ponúkajú 
spevohru Mravnost - marnost inšpi-
rovanú čiernobielymi filmami s Hu-
gom Hassom. Jednoducho, je z čoho 
vyberať a najlepšie urobili tí, ktorí 

si už v decembri 2015 rezervovali 
vstupenky na celé Divadelné fašian-
gy. Musím povedať, že je to veľmi 
príjemný pocit zistiť po desiatich ro-
koch, že máme aj takýchto skalných 
divákov,“ pozval na umelecké zážit-
ky v divadle V. Benko.  (pmm)

Mesto Poprad
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3,

058 42 Poprad

v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo 
verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v zmysle § 
3 ods. 3 Pracovného poriadku zamestnancov mesta Poprad

v y h l a s u j e
výberové konanie na obsadenie funkcie

vedúceho ekonomického odboru MsÚ Poprad.

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:• ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa eko-
nomického smeru • minimálne 3 roky praxe v riadiacej 
funkcii v danom odbore • znalosť všeobecne platných práv-
nych predpisov v oblasti verejnej a štátnej správy - bezúhon-
nosť, zodpovednosť, samostatnosť, rozhodnosť, komunika-
tívnosť, flexibilnosť, • riadiace a organizačné schopnosti • práca s PC • osobnostné a morálne predpoklady pre vý-
kon riadiacej funkcie • znalosť právnych noriem v predmet-
nej oblasti výhodou.

Požadované doklady k prihláške:• prihláška do výberového konania • overené doklady 
o najvyššom dosiahnutom vzdelaní • štruktúrovaný profe-
sijný životopis s uvedením vlastného telefonického kontaktu • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) resp. čest-
né prehlásenie o bezúhonnosti • písomný súhlas uchádzača 
so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového 
konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných 
údajov v platnom znení.

termín doručenia prihlášky s požadovanými dokladmi: 
do 28. januára 2016 do 15.30 hod.
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v za-
lepenej obálke s označením: Neotvárať „výberové konanie 
- ekonomika“ (poštou alebo osobne do podateľne MsÚ 
Poprad) na adresu:

Mesto Poprad
sekretariát primátora
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad

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

Vlado Benko v postave Glauda 
Rateniera s Dušanom Kubaňom v 
inscenácii Kapustnica.

• Predám 3-izb. byt s balkónom, prerobený, 
70 m2 na sídl. Juh 3 v Poprade, cena dohodou. 
Inf.: č. t. +421 917 508 160.  1/16-P• Predám 4 árovu záhradu pri Vagónke 
v Poprade. Inf.: č. t. 0907 418 226.     3/16-P• Dám do prenájmu garáž v radovej zá-
stavbe na Hraničnej ulici v Poprade. Inf.: 

InZerCIA

PP-4

• slovenský Červený kríž, ÚzS Poprad 
organizuje 226-hodinový kurz opatrovania 
s osvedčením v slovensko-nemeckom jazy-
ku a  platným v  celom svete. Bližšie infor-
mácie na e-mail: asistent.pp@redcross, t. č. 
0901 704 258.   2/15-R

č. t. 0904 667 605.   1/15-R
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Futbalisti FK Poprad začali zimnú prípravu
Vo štvrtok 7. ja-

nuára začali zim-
nú prípravu na 
jarnú časť sezóny 

popradskí futbalisti. Na 
umelom trávniku štadióna 
vo Veľkej panovala počas 
prvého tréningu dobrá ná-
lada.

Jeseň ukončili futbalisti 
FK Poprad na piatom mieste 
DOXXbet ligy so ziskom 29 
bodov. Bilancia 9 výhier, 2 
remízy a  7 prehier je vyrov-
naná, no Popradčania by ju 
chceli na jar vylepšiť. Nebude 
to márny boj, veď od druhého 
miesta ich delia iba štyri body. 
„Máme pred sebou dva mesia-
ce prípravy, kde herný prejav 
môžeme ešte zlepšiť. Káder os-
tal prakticky pokope, výrazne 
sme sa však oslabili odchodom 
kapitána Matúša Bendíka, 
ktorý odchádza do zahraničia 
na dlhšiu dobu. Pracujeme aj 

na nejakých príchodoch, ale 
nechceme predbiehať,“ uvie-
dol tréner FK Poprad Pavol 
Mlynár (na foto dole), ktorý 
opísal plán prípravy: „Prvý 
mesiac absolvujeme v  domá-
cich podmienkach a  budú to 
veci kondičné i herné. V tomto 
mesiaci hráme štyri príprav-
né zápasy a vo februári sa už 
budeme sústreďovať na herný 
prejav. Naplánované sú aj ďal-

šie prípravné zápasy, plus her-
né sústredenie v  Maďarskom 
Lipóte.“

Mnoho hráčov považuje 
zimnú prípravu za najmenej 
obľúbenú, ale futbalista z nej 
ťaží celý rok. Popradčania sú 
odhodlaní pripraviť sa na jar 
čo najlepšie. „Všetko máme 
vo svojich rukách, nemáme to 
zle rozohrané. Tabuľka je na-
bitá a bude potrebné zvládnuť 
zvyšné štyri zápasy základnej 
časti. Určite sme sa tešili na to, 
že sa po mesiaci rozhýbeme,“ 
povedal stopér Vladislav 
Palša. „Jeseň z  mojej strany 
nebola ideálna. Po streleckej 
stránke to bol môj najhor-
ší futbalový polrok. Január 
bude o  kondičke, ale vo feb-
ruári zapracujem na svojom 
zakončení i hernom prejave. 
Mali sme aj trochu smoly, 
mohli sme mať zimu pokoj-
nejšiu, ale náš cieľ je jasný,“ 

dodal útočník Róbert Ujčík.
FK Poprad odohrá v rámci 

zimnej prípravy ešte jede-
násť zápasov. V sobotu mali 
nastúpiť na prvý duel v Spiš-
skej Novej Vsi, ale nakoniec 
si zahrali len medzi sebou.
Program prípravy FK 
Poprad: 16. januára vonku 
s Liptovským Mikulášom, 
23. januára doma s Barde-
jovskou Novou Vsou, 26. 
januára vonku so Spišskou 
Novou Vsou, 31. januára 
vonku s  Banskou Bystri-
cou, 3. februára doma so 
zatiaľ neurčeným súperom, 
6. februára doma s  Liptov-
ským Hrádkom, 9. februára 
doma s Lipanmi, 10. febru-
ára doma s  Plavnicou, 16. 
februára v  Lipóte so Skali-
cou, 17. februára v Lipóte 
s  Veľkými Ludincami, 27. 
februára domáca generálka 
proti Košiciam.  (mav)

P o p r a d s k í 
hokejisti odo-
hrali v priebehu 
minulého týž-
dňa tri domáce 

zápasy hokejovej tipsport 
ligy, bodovali iba v  dvoch. 
Proti Martinu skóroval ka-
pitán Arne Kroták po 499-
krát čo sa týka samostatnej 
najvyššej slovenskej súťaže. 
Aj preto boli zvyšné dva du-
ely v očakávaní dosiahnutia 
magickej méty. Žiaľ, na his-
torický zápis si fanúšikovia 
popradského hokeja budú 
musieť ešte počkať.

Výsledky: 36. kolo v stredu 
6. januára HK Poprad - MHC 
Martin 5:1 (2:0, 1:0, 2:1), góly 
Popradu: 3. Štefan Fabian (P. 
Koyš, R. Heizer), 18. Arne 

Kroták (Ľ. Dinda, M. Paloč-
ko), 40. Patrik Koyš (R. Hei-
zer, J. Kasík), 48. Matúš Paloč-
ko (R. Heizer, A. Kroták), 50. 
Ondrej Rusnák (A. Kroták, 
M. Paločko). 37. kolo v  pia-
tok 8. januára HK Poprad 
- HKM Zvolen 3:4pp (1:0, 
0:3, 2:0), góly Popradu: 12. 
Patrik Koyš (R. Heizer, D. Ga-
borčík), 42. Andreas Štrauch 
(O. Rusnák, D. Šterbák), 60. 
Štefan Fabian (A. Kroták, R. 
Rapáč). 38. kolo v nedeľu 10. 
januára HK Poprad - Duk-
la trenčín 2:4 (0:1, 2:2, 0:1), 
góly Popradu: 23. Matúš Pa-
ločko (A. Kroták, A. Štrauch), 
27. Matúš Paločko (R. Heizer, 
A. Kroták).

Program: 39. kolo v  pia-
tok 15. januára o  18. hod. 

HK 36 skalica - HK Poprad, 
40. kolo v nedeľu 17. januára 
o  16.30 hod. HK Poprad - 
MsHK Žilina, predohrávka 
42. kola v utorok 19. januára 
o  17.30 hod. HK Poprad - 
HK Nitra.  (ppv)

V očakávaní Krotákovej päťstovky

   Z V Vp Pp P s B

1. Košice 40 21 7 4 8 115:67 81

2. Zvolen 40 21 4 5 10 140:102 76

3. Nitra 40 23 2 1 14 137:107 74

4. B. Bys. 40 21 3 4 12 125:85 73

5. Trenčín 40 15 6 6 13 95:104 63

6. Poprad 40 16 4 6 14 118:107 62

7. Martin 40 15 3 2 20 93:101 53

8. Piešťany 40 14 4 3 19 101:114 53

9. Žilina 40 14 4 3 19 96:114 53

10. Skalica 40 10 0 4 26 88:147 34

SR 20 20 2 1 0 17 27:87 8

tabuľka tipsport ligy

Basketbalist-
ky BAM Poprad 
odohrali v  so-
botu 9. januára 

domáci zápas 19. kola Ex-
traligy žien proti Cassovii 
Košice, ktorú zdolali o  18 
bodov 76:58. V sobotu ces-
tujú Popradčanky na horú-
cu palubovku do Piešťan.

„V úvode to nevyzeralo, že 
sme favorit. Možno prázd-
niny a tiež vysoká prehra v 
Ružomberku nás trochu po-
značili. Mali sme ťažké nohy 
a zlyhávala aj individuálna 
obrana. V polčase sme vy-
riešili niektoré nedostatky 
a potom sme už hrali oveľa 
lepšie,“ hodnotil zápas s Cas-
soviou tréner BAM Poprad 
Igor Skočovski (na foto dole), 
ktorý pripravuje družstvo na 
najnáročnejšiu časť sezóny. 
„Už sa s nami rozcvičuje aj 
Laura Dubeňová, ale chce to 
ešte čas, aby mohla začať hrať. 
Hra pod košom by sa mala jej 
príchodom zlepšiť. Vo februári 

pre nás začína liga a chceme 
mať čo najlepšiu pozíciu pred 
play-off,“ dodal.

Výsledok: 19. kolo v sobotu 
9. januára BAM Poprad - BK 
soŠŽ Cassovia Košice 76:58 
(18:18, 19:8, 22:20, 17:12), 
najviac bodov BAMP: Ange-
lika Theiner - 24.

Program: v  sobotu 16. ja-
nuára o 18. hod. Piešťanské 
Čajky - BAM Poprad.  (ppv)

 V/P %
1. GA Košice 18/0 100

2. Piešťany 14/3 82,35

3. Ružomberok 15/4 78,95

4. Šamorín 8/11 42,11

5. Poprad 6/13 31,58

6. Slovan 6/13 31,58

7. B. Bystrica 5/14 26,32

8. Cassovia KE 1/15 6,25

tabuľka extraligy
Základná časť

BAM Poprad

Gólová radosť Krotáka proti Trenčínu bola predčasná - Trenčania hrali šiesti.   FOTO - Marek Vaščura
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PoPrAd

Šliapali do pedálov pre dobrú vec
V  sobotu 9. januára sa 

v priestoroch AquaCity Poprad 
konala športovo-charitatívna 
akcia pod názvom VI. Aqua-
City spinning Maratón za 
účasti takmer sto nadšencov. 
Niekoľkohodinový tréning 
na spinneroch viedli mas-
ter spinning inštruktori pre 
Česko a slovensko - Rostislav 
Čada a  Milan Dvořák. Všet-
ci spoločne pomáhali malej 
sabínke Fajnorovej zo starej 
turej urobiť prvý krok.

Už tretí rok po sebe má spin-
ningový maratón v  Poprade 
charitatívny podtext. „Ľudia 
sú radi, ak môžu prispieť dob-
rej veci. Celý výťažok zo začiat-
ku putoval do nadácie Dobrý 
anjel, teraz je to už pre konkrét-
ne dieťa. Organizácia je veľmi 
náročná, ale dávame do toho 
všetko. Chodia sem nadšenci 
z  celého Slovenska,“ uviedla 

iniciátorka myšlienky Zuzana 
Balentová. „Malá Sabínka má 
od narodenia zväčšené komory 
v  mozgu a  neumožňuje jej to 
plynulo sa hýbať. Musí denne 
cvičiť a  každý pohyb doslova 
vydrieť. S  jej príbehom nám 
pomohla nadácia Adeli, kto-
rá prevzala záštitu nad touto 
akciou. Výťažok bol 1 900 eur 
a  samotná nadácia prispela 

sumou 500 eur. Veľká vďaka 
patrí všetkým zúčastneným, 
skvelým inštruktorom a samo-
zrejme celému tímu vrátane 
partnerov, ktorí odviedli skvelú 
prácu,“ dodal organizátor Jo-
zef Hlavatý.

Každý, kto sa posadil na 
spinner si dosýta zatrénoval, 
ale čo je dôležitejšie nezištne 
pomáhal. Svižné tempo pod-

farbené motivačnou hudbou 
a videoprojekciou po celý čas 
udržiavali inštruktori Ros-
tislav Čada a  Milan Dvořák. 
„Všetci boli úžasní. Bolo to 
o to krajšie, že sme takto mohli 
pomôcť aj iným ľuďom,“ po-
vedal M. Dvořák. „Túto jazdu 
sme šli pre dobrú vec a všetky 
finančné prostriedky sme veno-
vali malej Sabínke, ktorá trpí 

vážnou zdravotnou poruchou. 
Som rád, že aj takouto cestou 
je spinning schopný pomáhať,“ 
doplnil R. Čada. Ten sa v rám-
ci tomboly tešil z  prvej ceny, 
čo vôbec nečakal, ale okamži-
te vedel, ako s výhrou naloží. 
„Urobil som to, čo ma napadlo 
ako prvé. Automatickú práčku 
som venoval malej Sabínke 
a jej mamičke, ktorá ju využije 
oveľa lepšie ako ja,“ prezradil.

Mama Sabínky Fajnorovej 
- Zuzana mala slzy na kra-
jíčku a  je vďačná, že sa stále 
nájdu ľudia, ktorí dokážu jej 
dcérke pomôcť prekonávať 
neľahký osud. „Veľmi pekne 
ďakujeme pánovi Hlavatému 
a jeho tímu, že nám umožnili 
zúčastniť sa takejto krásnej 
akcie. Som hrdá na týchto 
ľudí, ktorí sa dokázali spojiť 
pre dobrú vec,“ uzavrela Z. 
Fajnorová.  (mav)

V telocvični ZŠ v Matejovciach sa v nedeľu 10. januára konal 17. 
ročník stolnotenisového turnaja O cenu Popradu, ktorú pravidel-
ne organizuje oddiel ŠK Veterán Poprad v spolupráci s mestom 
Poprad. O trofej bojovalo 52 hráčov, desať z nich bolo v zastúpení 
domáceho družstva. V listine štartujúcich sa objavili aj štyri ženy. 
Slovenská reprezentantka Ema Labošová z STO Valaliky skončila 
druhá medzi jednotlivcami a spoločne s oddielovým kolegom Ro-
manom Takáčom (tretí vo dvojhre) vyhrala štvorhru. Vo dvojhre 
obhájil prvenstvo Matej Harabin z Kežmarku. Česť usporiadate-
ľov zachraňovalo duo Miroslav Šifra - Peter Pitoňák z ŠK Vete-
rán Poprad (na foto), ktorí vo štvorhre skončili na treťom mieste.

Futsalisti FC K_Corp 
Poprad odohrali v sobotu 9. 
januára ďalší zápas v  rámci 
3B extraligy, keď na domá-
cej palubovke privítali starú 
Ľubovňu. tím nastúpil s no-
vým trénerom a so zmenami 
v kádri. Po tomášovi sabovi 
prevzal družstvo mužov sú-
časný tréner juniorov Jozef 
Vernarec, ktorý ochutnal 
pocit víťazstva hneď v  pr-
vom zápase odvetnej časti. 
V  derby zápase rozstrieľali 
medvede svojho súpera po-
merom 7:1.

Pred sobotňajším duelom 
sídlili Popradčania na neli-
chotivej predposlednej piatej 
priečke a  šanca na postup je 

v tejto situácii už iba v te-
oretickej rovine. Nový 
tréner má za úlohu pri-
niesť do kabíny nový 
impulz. „V prvom polčase 
sme mali dostatok šancí, 
ale nevedeli sme dať gól. 
Podržal nás aj brankár 
a  tak polčasová remíza 
1:1 bola asi spravodlivá. 
V šatni sme si povedali, že sú-
per vysoké tempo nemôže vy-
držať a tak sme začali napádať 
ešte vyššie,“ hodnotil svoju pre-
miéru na lavičke tréner FC K-
-Corp Poprad Jozef Vernarec. 
Jeho podmienkou pri nástupe 
do funkcie bol zodpovednejší 
prístup k  tréningu, čo malo 
za následok odchod niekto-

rých hráčov. Je súčasne tréner 
juniorky a tak potvrdil, že v A-
-tíme budú dostávať príležitosť 
aj jeho mladší zverenci.

Poprad čaká už túto nede-
ľu, 17. januára ďalší hrateľný 
súper, ktorého v  prvom kole 
zdolal. Od 19. hodiny si do-
máci zmerajú sily z  Prešo-
vom.   (mav)

Futsalisti konečne zvíťazili
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Skupina Veolia Energia garantuje úspory
energií prostredníctvom EPC projektov

Skupina  Veolia Energia už 
nie je len spoločnosťou, kto-
rá dodáva teplo a  teplú vodu 
do domácností, ale poskytuje 
aj celú škálu ďalších služieb 
smerujúcich k  úspore energií 
u koncového zákazníka. S vy-
užitím dlhoročných skúsenos-
tí v oblasti tepelnej energetiky 
vieme poskytnúť poradenstvo 
a  energetický manažment pri 
odberateľských projektoch. 
Modernou metódou spolu-
práce medzi dodávateľom 
a  zákazníkom v  poskytovaní 
energetických služieb so zaru-
čeným výsledkom je v súčas-
nosti systém EPC projektov 
(Energy Performance Con-
tracting). 

Metóda EPC ponúka reali-
záciu úsporných opatrení v 

energetickom hospodárstve 
vrátane zabezpečenia finanč-
ných zdrojov prostredníc-
tvom splácania investície z 
dosiahnutých a dodávateľom 
zaručených úspor, tzn. bez 
nutnosti investície zo strany 
zákazníka, vlastníka a pre-
vádzkovateľa objektu. Investí-
cia a súvisiace náklady na 
energeticky úsporné opatre-
nia sa postupne splácajú po-
čas trvania zmluvného vzťa-
hu z dosiahnutých 
úspor prevádzko-
vých nákladov na 
energiu. 

Takýto projekt 
skupina Veolia 
Energia od roku 
2012 realizuje na-
príklad v Košickom 
s a m o s p r á v n o m 
kraji (KSK), kde 
zabezpečuje ener-

getickú službu, prevádzku a   
údržbu pre 67 škôl a školských 
zariadení (internáty), ktorých 
zriaďovateľom je KSK. Skupi-
na Veolia Energia sa zaviazala 
každý rok ušetriť dohodnuté 
percento primárnej energie. 
V roku 2013 bol záväzok ušetriť 
1 %, v roku 2014 až 9 % primár-
nej energie oproti referenčné-
mu roku. Tento cieľ sa podarilo 
prekročiť a  výsledné hodnoty 
ukázali úsporu 4 % v roku 2013 

a 11 % v roku 2014. Model EPC 
je vhodný najmä pre projekty 
rekonštrukcií a modernizácií 
už existujúcich budov a tech-
nológií tak vo verejnom, ako 
aj v  súkromnom sektore. Aby 
bolo možné dobre nastaviť pa-
rametre rekonštrukcie a na-
plánovať budúce ekonomické 
efekty projektu, je nutné poznať 
históriu využitia energetických 
zariadení a východiskovú úro-
veň spotreby energie.  PP-6

Prvé premietanie je naplánované 
už na 28. januára. „Okrem toho by 
sme mali vydať nový bedeker, ktorý 
by sumarizoval turistické informácie 
zo všetkých materiálov, ktoré máme,“ 
doplnila šéfka MIK. Záujem o Poprad 
by mohli zvýšiť aj infopointy. Jeden 
z  nich, na železničnej stanici, bude 
patriť pod MIK a v prevádzke bude 
po celý rok.

Rok 2015 bol z pohľadu návštev-
nosti MIK omnoho rušnejší ako 
ten predchádzajúci (viď graf na 1. 
strane). „Snažíme sa upozorňovať 

predovšetkým na možnosti, ktoré 
sú priamo v meste, ale hovoríme aj 
o okolí. V lete sme propagovali turis-
tický vláčik, návštevu Spišskej Sobo-
ty a Kostola sv. Juraja, či Podtatran-
ské múzeum. Do pozornosti sme tiež 
dávali Tatranskú galériu, prípadne 
Scherfelov dom vo Veľkej. Aj v okolí 
Popradu máme vysokú koncentráciu 
turistických atrakcií. Sme obkolesení 
štyrmi národnými parkami, máme 
tu množstvo historických miest a pa-
miatok a tiež tri jaskyne v okruhu 50 
km. Človek sa tu nemusí ani chvíľu 
nudiť,“ uzavrela Lucia Pitoňáková.

Návštevnosť stúpla ...
(Dokončenie zo str. 1)

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

TECHNOLOGY TO ENJOY

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

SEAT LEON X-PERIENCE
VY SI VYBERÁTE CESTU
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Štatistika návštevnosti MIK Poprad za rok 2015
Celkový počet vybavených klientov v MIK Poprad za rok 2015 bol 33 331 

osôb. Z toho mailová (1872) a telefonická komunikácia (3582) tvorili spo-
lu 5 454 vybavených klientov. Najviac mailov bolo zaznamenaných pred 
letnou turistickou sezónou, kedy si návštevníci plánujú dovolenku a to 
konkrétne v mesiaci apríl (231). Naopak najmenej mailov zaznamenala 
MIK v mesiaci september (103). Telefonická komunikácia zaznamenala 
svoj vrchol podobne ako mailová, a to v mesiaci apríl (407). Najnižší počet 
telefonátov bol zaznamenaný v lete, počas júna (227), čo súvisí aj s útlmom 
predaja vstupeniek na kultúrne podujatia.

Návštevnosť MIK Poprad v roku 2015 bola v porovnaní s predchádza-
júcim rokom vyššia. Dominantné mesiace boli júl a august, kde bol ná-
rast o viac ako 100 %. Zaujímavý je tiež údaj z júna 2014, kedy sa otvorila 
MIK Poprad na novom mieste a to konkrétne 13. júna 2015. Do konca 
mesiaca ju navštívilo 840 klientov, zatiaľ čo v roku 2015 za celý mesiac 
2 978 návštevníkov.      (mav)


