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Mestskí policajti chcú byť bližšie k ľuďom

Daňové povinnosti občanov na rok 2019 Popradské letisko má
pred sebou ďalšie výzvy

Od začiatku tohto roka 
dochádza k zmene v or-
ganizácii práce Mestskej 
polície Poprad. Cieľom 
zmien je zvýšiť bezpečnosť 
v  uliciach, priblížiť službu 
mestskej polície čo najviac 
k občanom, iniciovať ocho-
tu verejnosti podieľať sa 
na zabezpečení verejného 
poriadku a prehlbovať dô-
veru obyvateľov mesta voči 
mestskej polícií.

Zmeny v organizácii prá-
ce inicioval primátor An-
ton Danko a minulý týždeň 
v  stredu sa zúčastnil prvej 
pracovnej porady MsP Po-
prad: „Nie som spokojný 
s  prácou mestskej polície za 
posledné štyri roky a myslím 
si, že ani ľudia neboli veľmi 
spokojní. Od mestských poli-
cajtov budem vyžadovať, aby 
boli dôslední, prísni a aby ne-
zneužívali svoje postavenie. 
V mestskej časti Matejovce 

sme už zaviedli službu do 22. 
hodiny, čo zlepšilo bezpeč-
nostnú situáciu. Zámerom 
je zaviesť tam nepretržitú 24 
hodinovú službu a  vytvore-
nie integrovanej policajnej 
stanice na Staničnej ulici. Na 
to však budeme potrebovať 
prijať do pracovného pome-
ru minimálne štyroch no-
vých členov mestskej polície,“ 
uviedol primátor mesta.

Jedným z  pripravovaných 
kľúčových opatrení bude 
postupný návrat policajtov 
k  intenzívnejšej pochôdz-
kovej službe. Vykonávať ju 
budú skúsení policajti pešou 
formou i formou cyklistic-
kých hliadok. „Podstatou 
tejto už pomaly zabudnutej 
formy policajnej činnosti je 
samostatná činnosť konkrét-
neho policajta v územnej 
mestskej časti - okrsku. Fy-
zická prítomnosť policajtov 
v uliciach nielenže zvyšuje 

pocit bezpečia občanov, ale 
zároveň odrádza potenciál-
nych páchateľov od páchania 
akejkoľvek protispoločenskej 
činnosti,“ uviedol náčelník 
MsP Poprad Marián Gardoš.

Každý okrsok bude mať 
určeného policajta s územ-
nou zodpovednosťou. Mesto 
bude rozdelené na päť 
okrskov: centrum, Západ 

+ Juh III, Juh + Kvetnica, 
Matejovce, Spišská Sobota 
+ Stráže + Veľká. Občania si 
budú môcť nájsť informácie 
o  svojom „okrskárovi“ na 
webovej stránke mestskej 
polície s  uvedeným  telefo-
nickým kontaktom, na kto-
rom ho budú môcť v  čase 
jeho pracovnej doby kontak-
tovať. Naďalej ostáva v plat-

nosti aj tiesňové číslo mest-
skej polície 159.

Cieľom samosprávy je 
vybudovanie mestskej po-
lície, ktorá bude moderná 
a efektívna vo vzťahu k  vy-
naloženým finančným  pro-
striedkom. V pláne je aj 
modernizácia techniky, vý-
stroje a výzbroje mestských 
policajtov.  (mag)

Letisko Poprad - Tatry má za 
sebou úspešný rok 2018 a prežíva 
aj rušnú zimu. Svoje aktivity po-
súva ďalej, o čom svedčia aj pri-
pravované projekty do budúcna.

Rok 2018 možno podľa riadi-
teľky Letiska Poprad - Tatry Iva-
ny Herkeľovej považovať za veľmi 
vydarený, o čo sa postarala najmä 
rušná letná sezóna. „Celkový počet 
prepravených pasažierov bol tesne 
pod 89 tisíc, čo sme možno od roku 2000 ešte 
nezaznamenali. V  rámci zimnej letovej pre-
vádzky naše letisko prevádzkuje lety na pravi-
delnej báze do Londýna či Rigy. Tretí rok je to 
aj linka do Kyjeva v spolupráci so spoločnos-
ťou SkyUp. Spolu s Rigou ide o linku určenú 

predovšetkým pre turistov prichádzajúcich na 
Slovensko, ale existuje možnosť v  rámci re-
zervačného systému, zakúpiť si letenku aj zo 
strany našich cestujúcich,“ uviedla riaditeľ-
ka Letiska Poprad - Tatry Ivana Herkeľová. 

(Pokračovanie na str. 2)

Mesto Poprad ako správ-
ca dane upozorňuje obča-
nov mesta Poprad na da-
ňové povinnosti, týkajúce 
sa dane z  nehnuteľností, 
ktoré ich čakajú v  roku 
2019.

Ak v  priebehu roka 2018 
nedošlo k   žiadnym zme-
nám vo vlastníctve nehnu-
teľností, daň z  nehnuteľ-
ností na rok 2019 správca 
dane vyrubí  rozhodnutím 
podľa údajov z  posledného 
podaného priznania k  dani 
z nehnuteľností.

Ak v priebehu roka 2018 
došlo k  zmene vlastníc-
tva nehnuteľnosti alebo 

k  zmene druhu, alebo 
výmery pozemku, účelu 
využitia stavby, bytu ale-
bo nebytového priestoru, 
daňovníkovi vzniká po-
vinnosť podať priznanie 
k  dani z  nehnuteľností na 
Mestskom úrade v  Po-
prade najneskôr v  termí-
ne do 31. januára 2019. 
K  vyplnenému priznaniu 
je potrebné doložiť foto-
kópie dokladov, ktoré pre-
ukazujú tieto zmeny, napr. 
rozhodnutie o  povolení 
vkladu z  okresného úradu 
- katastrálneho odboru,  
osvedčenie o dedičstve a i.

(Pokračovanie na str. 2)
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Stručne Najčastejšie museli ošetriť zlomeniny a poranenia hlavy

Daňové povinnosti občanov ...

Najväčšiu skupinu predstavujú kríženci

Popradské letisko má ...

Zo snehovej nádielky majú radosť 
všetci milovníci zimných športov.  
Ale lyžovačka, sánkovačka, korčuľo-
vanie či snowboarding sa pri neopa-
trnosti a rizikovom správaní môže 
skončiť aj úrazom. Najlepšie o tom 
vedia na Centrálnom príjme (CP) 
Nemocnice Poprad. 

Primár CP MUDr. Jozef Chlebec 
uviedol: „Ako každoročne máme asi 
najťažšiu časť sezóny za sebou. Naj-
väčší nápor sa na centrálnom príjme 
väčšinou začína okolo 25. decembra 
a trvá približne do 10. januára. Len 
od 24. decembra do 6. januára sme 
ošetrili 1302 pacientov, z toho na 
Silvestra 115. Väčšinou šlo o úrazy 

pri športe, lyžiarske úrazy a 
okolo polnoci a po polnoci 
na Nový rok zväčša o pády v 
opilosti a bitky. Nemali sme 
väčšie popáleniny z pyro-
techniky, tá je dnes už oveľa 
bezpečnejšia.“ 

V posledných decembro-
vých a prvých januárových 
dňoch ošetrili denne v inter-
nej, chirurgickej a neurolo-
gickej ambulancii priemerne 
sto pacientov. Vysoké Tatry 
boli plné turistov, zjazdovky boli pre-
dimenzované a často kapacitne nesta-
čili pre toľko ľudí. Pri takom nápore 
často dochádza k zrážkam lyžiarov, 
pádom, sánkárskym úrazom. Z cel-
kového množstva pacientov prišla 
z Tatier štvrtina až tretina. Z nich 
približne štvrtinu tvorili cudzinci. 
„Najčastejšími poraneniami sú zlo-
meniny predkolenia, zlomeniny člen-
ka, zápästia, poranenia hlavy, otrasy 
mozgu,“ dodal MUDr. Chlebec, kto-
rý na priaznivcov zimných športov 
apeluje, aby sa v exponovanom svia-
točnom čase radšej vyhýbali veľkým 
lyžiarskym strediskám. Ak sú prepl-
nené, hrozí väčšie riziko poranenia 
pri lyžovačke. Odporúča určite nosiť 

prilbu, pomôcť môžu do určitej mie-
ry aj chrániče. V prvom rade je však 
potrebné prispôsobiť rýchlosť jazdy 
snehovým podmienkam, svojim 
schopnostiam, hustote ľudí na svahu 
a jednoznačne nepožívať pred lyžo-
vačkou či sánkovačkou alkohol, ktorý 
odstraňuje zábrany. Prílišná odvaha 
pod  jeho vplyvom môže mať za ná-
sledok zranenia. Úrazy sa nevyhýbajú 
žiadnej vekovej skupine, hoci veľkú 
kategóriu úrazov na svahoch tvoria 
deti a mladšie ročníky. 

„Ďalší nápor na centrálnom príj-
me očakávame počas jarných prázd-
nin, ale už aj v priebehu januára, 
kedy sa organizujú lyžiarske kurzy,“ 
podotkol primár CP.  (mar)

Mnohí Popradčania si život bez 
svojich štvornohých miláčikov ne-
vedia predstaviť. V našom meste ich 
obyvatelia chovajú tisíce. Dokazujú 
to aktuálne čísla z evidencie. 

K 7. januáru 2019 je v meste evido-
vaných 2152 psíkov. Najväčšiu sku-
pinu predstavujú kríženci, ktorých 
je 524. Najobľúbenejšími plemenami 
Popradčanov sú yorkshirský teriér 
(279) a maltézsky psík (125). Nasle-
dujú nemecký ovčiak (100), Jack Rus-
sel teriér (88) a labrador (83). Podľa 
počtu evidovaných psov je poradie 

ulíc v meste takéto. Prvenstvo v počte 
psov získala Ulica Ludvíka Svobodu 
(101), nasleduje Tomášikova (73), 

Šrobárova ulica (68), Partizánska 57, 
Ústecko-Orlická (40), Rastislavova 
(47), Mnoheľova (39), Uherova (38), 
Vodárenská (35) a Záborského (31).

Sadzba dane je za jedného psa a ka-
lendárny rok 40 €. V prípade adop-
cie psíka z Mestského útulku pre tú-
lavé a odchytené psy je majiteľ psíka 
na jeden rok oslobodený od platenia 
dane za psa. Aktuálne sa v útulku 
nachádza 22 krížencov a jeden slo-
venský kopov. Aktuálnu ponuku 
psíkov na adopciu nájdete  na face-
bookovej stránke útulku.  (mag)

(Dokončenie zo str. 1)
Daňovník (fyzická osoba 

staršia ako 62 rokov, drži-
teľ preukazu fyzickej osoby 
s  ŤZP alebo s ŤZP so sprie-
vodcom), ktorému vznikol 
k  1. januáru 2019 nárok na 
zníženie dane z nehnuteľností 
podľa platného všeobecne zá-
väzného nariadenia, si uplatní 
tento nárok v priznaní k dani 
z  nehnuteľností najneskôr 
v lehote na podanie priznania 
na rok 2019, t. j. do 31. januá-
ra 2019. Ak si daňovník nárok 
na zníženie dane v  uvedenej 
lehote neuplatní, nárok na 

príslušné zdaňovacie obdobie 
mu zaniká. V uvedenej lehote 
daňovník, okrem fyzickej oso-
by staršej ako 62 rokov, pred-
loží aj doklady preukazujúce 
nárok na zníženie dane. Da-
ňovníkovi, ktorému správca 
dane  poskytol  zníženie dane 
v  predchádzajúcom zdaňova-
com období a nenastali u neho 
zmeny, ktoré majú vplyv na 
zánik nároku na zníženie 
dane, správca dane automatic-
ky zníži daň v rozhodnutí. 

Výška sadzieb dane z nehnu-
teľností sa oproti roku 2018 
nezmenila.  (msu)

(Dokončenie zo str. 1)

• PRIMÁTOR Anton Danko zvo-
lá 2. plánované zasadnutie Mestskej 
rady a  Mestského zastupiteľstva 
mesta Poprad v zmenenom termíne. 
Mestská rada sa uskutoční v ponde-
lok 25. februára a mestské zastupiteľ-
stvo vo štvrtok 28. februára o 9. hod. 
Pôvodný termín prvého tohtoročné-
ho MsZ bol 14. február. 

• POSLANCI volebného obvodu 
č. 2 zasadajú vždy druhý štvrtok 
v  mesiaci o  17. hod. v  kancelárii 
mestského úradu na sídlisku Juh, 
ktorá sa nachádza na Dostojevského 
ul.25. Občania môžu prísť osobne na 
zasadanie, alebo písomné podnety 
odovzdať pracovníčke kancelárie na 
sídlisku Juh. 

• DNES 16. januára sa v zasadačke 
Mestského úradu v  Poprade usku-
toční olympiáda žiakov v anglickom 
jazyku, zajtra 17. januára sa bude ko-
nať v Centre voľného času v Poprade 
olympiáda v nemeckom jazyku. Ve-
domostná súťaž v matematike pre 5. 
a 9. ročník bude v stredu 30. januára 
tiež v zasadačke MsÚ.

• PODTATRANSKÁ knižnica 
v Poprade v spolupráci s PSK orga-
nizuje zajtra 17. januára o 16.30 hod. 
autorské čítanie spisovateľky z nášho 
kraja Emy Straňákovej. Čítať bude 
poviedky z knihy Martin s krásnymi 
modrými očami. 

• PREMIÉRU hry Revízor od Ni-
kolaja Vasilieviča Gogoľa v  podaní 
divadelného súboru Ozvena zo Strá-
ží môžu diváci vidieť v sobotu 26. ja-
nuára o 18. hod., prvú reprízu o deň 
neskôr tiež o 18. hod. Predpremiéra 
sa uskutoční v  piatok 25. januára. 
Divadelné predstavenia budú na 
radnici v tejto mestskej časti.

• PLESOVÁ sezóna odštartovala aj 
v  Poprade. V  sobotu 19. januára sa 
uskutoční Tanečný ples v hoteli Satel. 

• OD minulého týždňa je známy 
termín konania tohtoročných pre-
zidentských volieb v  SR. Prvé kolo 
bude v sobotu 16. marca, druhé 30. 
marca. Návrhy kandidátov je možné 
doručovať do 31. januára 2019 do 24. 
hod. do NR SR. Okresné a okrskové 
volebné komisie musia byť utvorené 
do 11. februára 2019, ich prvé zasad-
nutie má byť do 21. februára 2019. 

• NA webovej stránke mesta Po-
prad www.poprad.sk je uverejnený 
presný zoznam odberných miest, 
v ktorých bude v týchto dňoch pre-
rušená distribúcia elektriny z  dô-
vodu plánovaných prác na zaria-
dení nízkeho napätia. Práce súvisia 
s  opravou a  pravidelnou údržbou 
distribučnej sústavy.  (ppš)

„Klienti sú predovšetkým z Kyjeva a blízkej ob-
lasti, ktorí prichádzajú do Vysokých, ale aj Nízkych 
Tatier. V minulosti sem cestovali autobusmi či au-
tami a  tak sa im naskytla možnosť za priaznivé 
ceny prísť na dovolenku letecky. Vyťaženosť letov je 
približne na 90 percent,“ dodal riaditeľ CK Slova-
kia Ski Travel Peter Lupták. Tieto linky výrazne 
prispievajú k podpore cestovného ruchu v regió-
ne a sú úspešné aj vďaka spolupráci s OOCR Re-
gión Vysoké Tatry. 

Popradské letisko nechce zaspať na vavrí-
noch a  už teraz pripravuje zaujímavé projek-
ty smerom k  Európe, ale aj zámoriu. „Máme na 
programe projekt Amsterdam - Brusel. V  krát-
kom čase by sme chceli spustiť výberové konanie,“ 
uzavrela I. Herkeľová.   (mav)
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Krátke správyMesto Poprad sa opäť zapojí do súťaže o detské ihrisko

Otázka z mediačnej poradne

• NA CESTÁCH v okresoch Po-
prad, Kežmarok a Levoča, predo-
všetkým vo Vysokých Tatrách a 
podhorí včera a už i v pondelok 
spôsoboval silný vietor a husté 
sneženie problémy. Cestári museli 
vyhlásiť mimoriadnu situáciu a za-
sahovali na mnohých úsekoch.

• V  SOBOTU 19. januára o 18. 
hod. sa v  Dome kultúry v  Popra-
de bude konať rocková pseudo-
opera s  názvom Biológia politika 
- Fouché!!! v  réžii Lukáša Brutov-
ského. Vstupenky sa dajú zakúpiť 
na webovej stránke www.poprad-
ske-mestske-divadlo.sk alebo na 
e-mailovej adrese popradskemest-
skedivadlo@gmail.com.

• V  GALÉRII Scherfelov dom vo 
Veľkej bude vo štvrtok 17. januá-
ra otvorená nová výstava Róberta 
Pavlíka, Juraja Ujházyho a  Petra 
Valachoviča. Vernisáž sa uskutoční 
o 17. hod. 

• MINULÝ týždeň v  stredu 9. ja-
nuára prijala Horská záchranná 
služba informáciu o páde lavíny 
pod Veľkým Kriváňom, ktorá za-
sypala skialpinistu. 40-ročnému 
mužovi sa najskôr pokúsili po-
môcť jeho kamaráti, záchranári sa 
ho následne pokúšali resuscitovať, 
no boj o život prehral. Preto HZS 
stále upozorňuje návštevníkov Ta-
tier, aby vzhľadom na pretrvávajúce 
mimoriadne nepriaznivé poveter-
nostné podmienky zvážili všetky 
aktivity vo vysokohorskom teréne.

• BOCIAN Vavrinec, ktorého v 
lete zachránili v rehabilitačnej sta-
nici Správy TANAP-u, už doletel až 
na úplný juh Afriky. Podľa vysielač-
ky, ktorú mu ochranári nainštalo-
vali po vyliečení pred vypustením 
do prírody, sa slovenský bocian 
nachádza v Juhoafrickej republike. 
Za posledný mesiac preletel asi až 
3 200 kilometrov.

• UŽ aj pri Dobšinskej ľadovej 
jaskyni otvorili areál bežeckého ly-
žovania, ktoré má v tomto regióne 
svoju  históriu. Okrem najdlhšej 4,5 
kilometrovej trate sú k dispozícii aj 
ďalšie štyri kratšie okruhy.

• V  SOBOTU 12. januára bola 
otvorená najvyššie položená ly-
žiarska trať na Slovensku. Na 1 240 
metrov dlhej zjazdovke v  Lom-
nickom sedle je aktuálne 150 cm 
snehu a  podmienky na lyžovanie 
sú veľmi dobré. Z  výšky 2190 m 
nad morom si tak lyžiari môžu 
užiť spolu 5,5 km dlhú trať až do 
Tatranskej Lomnice.  (ppš)

Popradčania môžu od 14. januára 
opäť hlasovať v súťaži o vybudova-
nie LIDL ihriska Žihadielko v mes-
te. Obyvatelia môžu svojím hlaso-
vaním získať pre svoje mesto ďalšie 
moderné detské ihrisko v hodnote 
87 tisíc eur.

Hlasovanie sa uskutoční od 14. ja-
nuára až 28. februára 2019 (23:59:59) 
vrátane, a to prostredníctvom webo-
vej stránky  www.zihadielko.sk. Hla-
sovania sa môže zúčastniť iba fyzická 
osoba staršia ako 18 rokov (osoby 
mladšie ako 18 rokov sa môžu zú-
častniť iba so súhlasom svojho zá-
konného zástupcu), ktorá je drži-
teľom telefónneho čísla mobilného 
operátora s pôsobnosťou na území 
Slovenskej republiky, a ktorá sa plat-
ne zaregistruje spôsobom uvedeným 
v pravidlách hlasovania a udelí spo-
ločnosti Lidl súhlas so spracovaním 
osobných údajov.

Vybudovanie nových detských 
ihrísk získajú vždy prvé dve mestá 
rozdelené podľa počtu obyvateľov do 
piatich kategórií. V  uplynulom roku 

sa Poprad so ziskom 82  208 hlasov 
umiestnil v kategórii miest nad 34 000  
obyvateľov na druhom mieste a získal 
ihrisko Žihadielko, ktoré bolo vybu-
dované na Bajkalskej ulici (na foto). 

V  tomto roku budú Popradčania 
hlasovať za ďalšie detské ihrisko - 
tentoraz by malo vyrásť na Ulici L. 
Svobodu za bytovým domom Ipeľ, 
kde by malo nahradiť staré ihrisko 
s pieskoviskom, glóbusom, prevažo-
vacou hojdačkou a  polooblúkovou 
preliezkou. 

LIDL ihriská Žihadielka spája jed-

notný motív rozprávkovej včielky, 
ktorej príbehy deti, ale aj generácie ich 
rodičov veľmi dobre poznajú. Včielka 
Maja a  jej priatelia sú aktívnou sú-
časťou herných prvkov obsiahnutých 
v rámci ihriska, ktorého rozmery sú 20 
m x 16 m. Skladbou je určené pre deti 
vo veku od 2 do 12 rokov. Dopadovú 
plochu tvorí mäkká liata guma. Táto 
zóna ponúka veľa zábavy na pružino-
vých hojdačkách, kolotoči či v domče-
ku určenom pre deti od 2 do 6 rokov. 
Samozrejmosťou je veľké pieskovisko. 
Dominantou zóny pre deti od 6 do 12 
rokov je veľký hrad so štyrmi vežami, 
ktorý nabáda odvážlivcov k množstvu 
lezeckých výziev. Z  hradu sa dá od-
behnúť na dva rôzne typy hojdačiek 
umiestnených v  zadnej časti ihriska. 
Pri vstupe je stojan na bicykle, infor-
mačná tabuľa s prevádzkovým poriad-
kom a poruke je aj odpadkový kôš. Pre 
zvýšenie bezpečnosti hrajúcich sa detí 
je celé ihrisko oplotené. Dostatok lavi-
čiek rozmiestnených v každej časti ih-
riska zabezpečí aspoň chvíľu oddychu 
pre deti a ich rodičov.  (mga)

Môj 17 ročný syn jazdil s kama-
rátom v  aute a  spôsobil dopravnú 
nehodu. Bol obvinený z  ublíženia 
na zdraví, nakoľko sa pri nehode 
zranil vodič druhého auta. Vodič 
druhého auta si okrem škody na 
aute uplatňuje aj škodu na zdraví, 
ktorá mu bola spôsobená doprav-
nou nehodou. Auto bolo poistené, 
ale z čoho zaplatíme ujmu na zdra-
ví a  podľa čoho sa vypočíta výška 
takejto škody?  

Odpovedá JUDr. Dagmar Traga-
lová, riaditeľka Mediačného centra 
v Poprade:

„Poškodený má právo uplatniť si 
nárok na náhradu škody, ktorá mu 
vznikla v  príčinnej súvislosti s  trest-

ným činom priamo v trestnom konaní, 
vtedy sa o škode môže rozhodnúť v tzv. 
adhéznom konaní, t.j. na návrh po-
škodeného v trestnom konaní. Ak súd 
nemá dostatok podkladov pre uloženie 
povinnosti nahradiť škodu, odkáže 
poškodeného na civilné konanie, t.j. 
občianskoprávne konanie. V  podstate 
má váš syn niekoľko možností. Môže 
s  poškodeným uzatvoriť dohodu me-
dzi ním ako obvineným a poškodeným 
o  náhrade škody, ktorá vznikla trest-
ným činom, alebo na účely odstránenia 
ujmy, ktorá vznikla trestným činom. 
Takúto dohodu môže v  mediácii so 
súhlasom poškodeného aj obvineného 
uzatvoriť mediačný a probačný úrad-
ník ako mimosúdne sprostredkovanie 

riešenia sporu počas trestného kona-
nia. Mediačný úradník je zamestnan-
com súdu a  je to bezplatné. Rovnako 
môže dôjsť k dohode o náhrade škody 
aj v mediácii mimo trestného konania 
prostredníctvom registrovaného mediá-
tora Ministerstva spravodlivosti SR, čo 
je však spoplatnená služba. V mediácii 
môže dôjsť k  ospravedlneniu poško-
denému za spôsobenú ujmu, čo neraz 
vedie k tomu, že poškodený upustí od 
svojho nároku na náhradu za bolesť, 
ktorá mu bola spôsobená. O  mediá-
ciu môže váš syn požiadať, kým nie 
je skončené trestné konanie, ale aj po 
podaní obžaloby na súde. Výška škody 
na zdraví je určená na základe lekár-
skeho posudku o bolestnom.“  (ppp)

Jedna z  dominánt popradskej 
vianočnej výzdoby - anjel v  kru-
hovom objazde v  blízkosti Domu 
kultúry, už skončila svoje panova-
nie. V  sobotu 12. januára anjela 
odviezli, aby si zase na rok od-
dýchol. Vianočnú výzdobu, kto-
rú oficiálne rozsvietil Mikuláš 5. 
decembra, mesto demontovalo po 
sviatku Troch kráľov, tak ako to 
bolo v  minulosti dlhoročnou tra-
díciou. Samospráva sa rozhodla 
vrátiť k  tomuto osvedčenému 
modelu, pretože v  predchádzajú-
cich rokoch oveľa dlhšie svietenie 
vianočnej výzdoby ešte aj dva 
mesiace po Vianociach sa nestre-
tlo s  priaznivou odozvou verejnosti. Mesto už v  budúcom roku pripravuje v  súvislosti s  vianočnou výzdobou 
viacero noviniek, ktoré ešte viac zvýraznia jej výnimočnosť.           FOTO - Marek Vaščura
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Priority a želania poslancov do nového rokaV druhej časti ankety ďalší 
poslanci Mestského zastupi-
teľstva odpovedali na otázku: 
Aké sú priority vašej poslaneckej 
práce, s ktorými ste vstúpili do 
štvorročného volebného obdobia 
a aké je vaše najväčšie želanie pre 
občanov Popradu do nového roka 
2019? 

Ondrej Kavka: „Priority mojej 
poslaneckej práce korešpondujú s 

mojím volebným 
programom. Medzi 
naj v ý z namne j š i e 
patrí zastaviť odchod 
mladých ľudí a rodín 
z Popradu. Zastaví-
me ho vytváraním 

lokalít dostupného bývania na Juhu 
IV a v areáli Duklianskych kasární 
na sídlisku Západ. Využijeme priesto-
ry bývalých kotolní na sídliskách pre 
potreby detských centier a komunít. 
Zabezpečíme kontinuálne budovanie 
bezpečných komunikácií pre cyklis-
tov i peších a vzájomné prepojenie 
jednotlivých mestských častí. Budem 
podporovať rozvoj sociálnej a zdravot-
nej starostlivosti, aby mesto ponúkalo 
tie najkvalitnejšie služby. K prioritám 
bude patriť aj príprava revitalizácie 
parku na Kvetnici a vytvorenie novej 
oddychovej zóny. K tomu bude potreb-
né vysporiadanie pozemkov.

Do nového roku 2019 prajem ob-

čanom Popradu pevné zdravie, veľa 
šťastia a pekných dní.“ 

Jozef Košický: „Medzi moje hlav-
né priority patrí na jednej strane 

podpora výstavby 
nájomných bytov pre 
mladé rodiny, nakoľ-
ko nám dnes mladí 
odchádzajú bývať 
do okolitých obcí, 
čo spôsobuje pokles 

obyvateľov mesta. Na druhej strane 
je to výstavba ďalšieho zariadenia pre 
seniorov, nakoľko populácia v meste 
Poprad rapídne starne, nemá sa kto 
o seniorov postarať a na umiestnenie 
do zariadenia musia čakať aj 7 rokov.

Popradčanom želám do nového 
roka hlavne pevné zdravie, vnútornú 
silu, stály zmysel pre radosť z malých 
i veľkých vecí života, veľa životnej is-
kry, lásky a potešenia z najbližších a 
ľudí blízkych ich srdcu.“ 

Ján Košťálik: „V nasledujúcom 
období sa chcem sústrediť hlavne na 

oblasť školstva, naj-
mä na zmysluplné 
využívanie finanč-
ných prostriedkov v 
prospech našich detí. 
Chcem sa aktívne 
podieľať aj na riešení 

dopravy pri školách a parkovania na 
sídliskách. Mojou prioritou je tiež by-
tová otázka, hlavne mladých rodín a 
rodín s nižším príjmom, čiže výstavba 
nájomných bytov v lokalitách Juh III. 
- Spišská Teplica a kasárne.

Všetkým Popradčanom želám spo-
kojný život v spokojnom meste.“

Anna Ondrušeková: „Každý z nás 
poslancov sa odborne a profesijne ve-
nuje niečomu inému, 
čo je veľmi dobre. 
Mojou prioritou je 
naďalej pomáhať pri 
záchrane našich kul-
túrnych pamiatok - 
reštaurovanie oltára 
sv. Juraja v Spišskej Sobote, dotiah-
nuť obnovenie všetkých Immaculát 
- Mariánskych stĺpov v jednotlivých 
častiach Popradu - vo Veľkej, v Strá-
žach a na námestí v Poprade. Oživiť a 
skultúrniť námestie v Spišskej Sobote, 
dokončiť začatý projekt Pamätníka 
M. R. Štefánika, opraviť a esteticky 
upraviť ešte ďalšie dva podchody v 
meste a začať náročný boj proti me-
diálnemu smogu v našom meste. To 
všetko súvisí s kultúrnym turizmom a 
rada podporím akékoľvek nové nápa-
dy pre rozvoj cestovného ruchu náš-
ho mesta. Na niektorých už usilovne 
pracujeme.

Prajem všetkým Popradčanom, aby 
sme sa takto o rok znova všetci stretli 
pri vianočnom stole o niečo múdrejší, 
úprimnejší a žičlivejší.“ 

Štefan Pčola: „Milí Popradčania, 
na prelome rokov si vždy zvykneme 

priať všetko dobré 
a do nového roka 
vstupujeme s nový-
mi predsavzatiami. 
Želám vám v prvom 
rade veľa zdravia, 
aby ste mali silu na-

pĺňať ciele, ktoré ste sa rozhodli do-
siahnuť.

Ako poslanec a člen vedenia mes-
ta budem podporovať všetky rozvo-
jové projekty, ktoré budú viesť ku 
skvalitneniu života v našom meste. 
Prioritou je naštartovanie výstav-
by bytov, vytváranie podmienok pre 
zvyšovanie zamestnanosti v IT sek-
tore, riešenie statickej dopravy, nielen 
na sídliskách, ale aj v celom meste, 
zefektívnenie MHD, vyriešenie pro-
tipovodňových opatrení. Medzi moje 
ďalšie priority patrí podpora mládeže 
a športu.

Týchto výziev je omnoho viac, ale 
verím, že to spoločne dokážeme a 
urobíme naše krásne mesto ešte kraj-
ším.“

Mária Radačovská: „Ako no-
vozvolená poslankyňa mesta Poprad 
sa budem usilovať predovšetkým o 

zlepšenie osvetových a vzdeláva-
cích programov v oblasti zdra-
votníctva o podporu zdravého 

životného štýlu, duševného zdravia 
a cielenej osvety. Za 
osobitné považujem 
to, aby sa do stredu 
záujmu zdravot-
níctva vrátil človek. 
Moja snaha bude 
zameraná na úroveň 
služieb poskytovaných v domovoch 
dôchodcov, nielen čo sa týka odbornej 
starostlivosti, ale aj k ľudskému, em-
patickému prístupu k našim starším 
spoluobčanom, aby sa v našich zaria-
deniach cítili komfortne, bezpečne a 
prežívali svoju jeseň života v pokojnej 
atmosfére. Mladým spoluobčanom 
prajem, aby v našom meste nachá-
dzali dostatok pracovných miest a 
prácu, ktorú budú vykonávať s rados-
ťou. Moja snaha bude skvalitňovať 
zdravotnú starostlivosť a spolupra-
covať s tými, ktorí zdieľajú spoločné 
úsilie pre zdravší svet.

Všetkým Popradčanom prajem veľa 
zdravia, aby si vedeli v našom krás-
nom meste vychutnať náš prítomný 
život s rodinou a najbližšími.“

Marián Saraka: „Chcel by som sa 
v prvom rade poďakovať všetkým 

občanom nášho mes-
ta, ktorí mi prejavili 
dôveru. Budem sa 
snažiť nikoho neskla-
mať, aj keď viem, že 
to bude ťažké. Verím, 
že sa nám spoločne 

podarí presadiť čo najviac takých pro-
jektov a zmien, ktoré budú atraktívne 
a prospešné pre všetkých obyvateľov 
Popradu bez rozdielu. A nielen oby-
vateľov, ale aj tých, ktorí sa rozhodnú 
nás navštíviť, alebo sa sem možno aj 
presťahovať. V tomto volebnom ob-
dobí bude veľmi dôležité držať spolu, 
ťahať jedným smerom a nesnažiť sa 
napĺňať si iba vlastné ambície.

Všetkým obyvateľom Popradu pra-
jem do nového roka veľa zdravia, 
šťastia, vzájomného porozumenia a 
trpezlivosti.“

Igor Wzoš: „Najbližšie štyri roky 
sa zaväzujem pracovať na úspešnom 

príbehu nášho mesta. 
Veľmi si vážim dôve-
ru, ktorú som dostal 
od občanov. Pod-
porím všetky dobré 
návrhy v prospech 
nášho mesta a jeho 

občanov. Prioritou sú nájomné byty, 
školstvo a kvalitná infraštruktúra.

Konal som a budem konať „S LÁS-
KOU K NÁŠMU MESTU“.

Popradčanom želám to, čo je naj-
vzácnejšie. Zdravie a lásku.“   (ppp)

FOTO - archív jednotlivých po-
slancov a archív mesta Poprad (autor 
Richard Gerényi).
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Leteckí záchranári mali 2018 zásahov za uplynulý rok
Posádky záchranárskych vrtuľní-

kov a medicínsky upravených lieta-
diel spoločnosti AIR - TRANSPORT 
EUROPE leteli zo svojich 7 základní 
na Slovensku v roku 2018 na pomoc 
2018 pacientom, čo predstavuje 
17-percentný nárast v  porovnaní 
s rokom 2017.

Viac ako tisíc pacientov bolo v rám-
ci medzinemocničných prevozov 
transportovaných na vyššie špeciali-
zované zdravotnícke zariadenia. Zá-
chranárske vrtuľníky najčastejšie pri-
stávali v slovenských  kardiocentrách 
s  pacientmi s poruchou obehovej 
sústavy. V  lietadlách v  medicínskej 
úprave smerovalo 86 pacientov do 
špecializovaných zahraničných ne-
mocníc, najčastejšie do nemeckého 
Essenu.

Priamo do terénu leteli v  uply-
nulom roku červeno-biele lietajúce 
sanitky k 997 rôznym udalostiam. 
V  prevažnej miere boli posádky 
privolané k  dopravným nehodám, 
pri ktorých ošetrili 168 pacientov. 
K zraneným pacientom do vysoko-
horského terénu leteli záchranári 
na pomoc 128-krát. Počas zimnej 
sezóny potrebovalo rýchly a  šetrný 

prevoz do nemocnice 35 
lyžiarov, snowboardistov, 
či skialpinistov. Najčastej-
šou príčinou zranení boli 
pri týchto zimných špor-
toch pády, vzájomné zráž-
ky či nárazy do pevných 
prekážok, pričom záchra-
nári ošetrili najviac pora-
není dolných a horných 
končatín, úrazy hlavy či 
chrbtice. Zvýšil sa aj cel-
kový počet záchranných 
akcií s použitím špeciálnej záchran-
nej činnosti, t.j. palubným navija-
kom, závesom a podvesom. Celkovo 
ich posádky použili 166-krát, teda 
o 13 % viac, ako v roku 2017.

Najvyťaženejšími mesiacmi boli už 
tradične letné mesiace, kedy sú pod-
mienky pre lietanie najpriaznivejšie. 
„Najviac pacientov ošetrili a  do ne-
mocníc previezli naše posádky 15. júna 
2018, kedy záchranárske vrtuľníky 
vzlietli zo všetkých základní na Sloven-
sku spolu 16-krát,“ uviedla riaditeľka 
Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej 
služby ATE Iveta Križalkovičová.

Celkovo bolo do nemocníc preveze-
ných 1 712 dospelých a 306 detských 

pacientov, z toho 46 bolo novoroden-
cov. Spomedzi zahraničných pacien-
tov pomohli posádky záchranárskych 
vrtuľníkov najviac českým pacientom 
(49), nasledovali poľskí občania (40) 
a  napokon maďarskí (9). Vo väčšine 
týchto prípadov išlo o  záchranu tu-
ristov, či horolezcov v  horách. Pred-
nemocničnú zdravotnú starostlivosť 
leteckých záchranárov potrebovali 
okrem iných aj dvaja izraelskí pacien-
ti, pacient z Maroka či z Andorry.

Spomedzi siedmich základní na 
Slovensku bolo najvyťaženejšie stre-
disko Krištof 06 v  Žiline so svojimi 
364 zásahmi. Nasledovalo stredisko 
Krištof 02 v Banskej Bystrici (333 zá-

sahov) a  tretí najvyšší počet zásahov 
malo stredisko Krištof 04 v Košiciach 
(310 zásahov).

V  susednom Česku, kde spoloč-
nosť ATE prevádzkuje v  stredisku 
Záchrannej zdravotnej služby Olo-
mouckého kraja druhý rok leteckú 
záchrannú službu, vzlietli v  roku 
2018 piloti na pomoc ľuďom v tiesni 
620-krát, čo predstavuje nárast opro-
ti roku 2017 o 32 %. „V roku 2018 sa 
náš záchranársky tím v rámci generač-
nej výmeny rozrástol o  ďalších dvoch 
nových pilotov. Posádky absolvovali 
stanovené prevádzkové výcviky pre 
záchranu ľudského života, ako v den-
ných, tak aj v  nočných podmienkach. 
Do medicínskej výbavy záchranárov 
pribudol tento rok automatický resus-
citačný prístroj, vďaka ktorému sa zvý-
šia šance na prežitie zachraňovaných 
pacientov a  celková úroveň poskyto-
vania neodkladnej zdravotnej starost-
livosti v  urgentnej medicíne. Päť po-
sádok sa koncom roka 2018 vyškolilo 
na poskytovanie špeciálnej záchrannej 
činnosti vo vysokohorskom prostredí 
tak, aby boli posádky vzájomne za-
stupiteľné,“ uzavrel generálny riadi-
teľ ATE Michal Kvaka.  (zuh)

Mesto Poprad, oddelenie životného pros-
tredia oznamuje prevádzkovateľom malých 
zdrojov znečisťovania ovzdušia t. j. práv-
nickým osobám a fyzickým osobám opráv-
neným na podnikanie povinnosť oznamo-
vať spotrebu palív a surovín za každý malý 
zdroj znečisťovania ovzdušia prevádzkovaný 

v meste Poprad. Túto povinnosť majú pre-
vádzkovatelia každoročne do 15. februára. 
Za nesplnenie oznamovacej povinnosti o 
malých zdrojoch znečisťovania ovzdušia 
uloží mesto Poprad prevádzkovateľovi malé-
ho zdroja znečisťovania ovzdušia pokutu do 
663,87 €.    (msu)

Povinnosť oznámiť údaje
o malom zdroji znečisťovania ovzdušia

V minulom roku zazna-
menali hasiči z Okresné-
ho riaditeľstva Hasičské-
ho a záchranného zboru 
(HaZZ) v Poprade celkovo 
781 výjazdov k požiarom, 
dopravným nehodám a 
iným mimoriadnym uda-
lostiam. Hoci je to o niečo 
menej oproti predchádza-
júcemu roku, škody boli 
oveľa vyššie.

Riaditeľ OR HaZZ v Po-
prade Ondrej Šproch zhr-
nul: „Vlani sme z celkového 
počtu výjazdov evidovali 149 
požiarov, pri ktorých boli vy-
číslené oveľa vyššie škody než 
v roku 2017. Najväčší podiel 
na tom mal požiar v Kežmar-
ských Žľaboch. Na porastoch 
bola síce vyčíslená škoda len 
približne 20 tisíc eur, ale ško-
du na životnom prostredí ex-

perti stanovili na milión 340 
tisíc eur. Ostatné škody pri 
požiaroch dosiahli 449 tisíc 
eur.“ Príčinou spomínaného 
požiaru bola pravdepodob-
ne neopatrnosť a nedbalosť 
pri používaní otvoreného 
ohňa v lese. V tom čase bolo 
sucho a požiar sa rýchlo 
rozšíril. Hasiči ho uhášali s 

pomocou leteckej techniky. 
Práve neopatrnosť a neod-
borná manipulácia s otvore-
ným ohňom sú najčastejšou 
príčinou požiarov. 

V samotnom meste Po-
prad bol vlani najväčší po-
žiar vo februári 2018.  Horeli 
obydlia pod mostom na Sta-
ničnej ulici v Matejovciach 
(na foto). „Tam bola príčina 
vzniku požiaru zlá inštalácia 
jednak dymovodu, jednak 
tepelného spotrebiča na tuhé 
palivo. Vzhľadom na vtedaj-
šiu zimu, tamojší obyvatelia 
kúrili až nadmieru aktívne, 
spaľovali rôzne materiály a aj 
to bola jedna z príčin, ktorá 
spôsobila požiar,“ podotkol 
riaditeľ. Tiež konštatoval, že 
priamo v Poprade OR HaZZ 
v minulom roku zaevidoval 
57 požiarov s priamou ško-

dou 177 800 eur. Vo Svite 
bolo 12 a v meste Vysoké Tat-
ry 17 požiarov. 

O. Šproch apeluje na obča-
nov, aby si zabezpečili odbor-
nú inštaláciu tepelných spot-
rebičov a takisto dymovodov, 
ktoré nemajú  viesť v blízkosti 
horľavých materiálov ako sú 
drevo, koberce a pod. S ta-
kýmto stavom sa hasiči často 
stretávajú práve v rómskych 
osadách. Neraz majú vyku-
rovanie urobené provizórne, 
upravované tepelné spotrebi-
če na tuhé palivo a nadmer-
ne ich „prekurujú“, čo môže 
viesť k požiarom. 

Popradskí hasiči však vlani 
nielen hasili, ale aj vykonali 
rôzne druhy technických zá-
sahov. Väčšinu tvorila pomoc 
pri dopravných nehodách, 
ale zaznamenali aj iné zása-
hy - pomoc pri odchytení 
domáceho zvieraťa na stro-

me, zachraňovali i vzácne 
druhy papagájov, ktoré ule-
teli majiteľovi. „Spomeniem 
aj náročný zásah pri záchrane 
hovädzieho dobytka v Men-
gusoviach, kde sa pod ním 
prepadla podlaha. Spoločne s 
vlastníkmi a veterinármi sme 
dobytok vyprostili a zachráni-
li,“ podotkol O. Šproch. 

OR HaZZ v Poprade v mi-
nulom roku v rámci štátneho 
požiarneho dozoru vykonalo 
49 komplexných, 37 tematic-
kých a 64 následných kontrol. 
Cieľom bolo hlavne preven-
tívne pôsobiť na predchádza-
nie vzniku požiarov. Čo sa 
týka vybavenia novou techni-
kou, koncom minulého roka 
hasičom pribudlo nové vo-
zidlo Tatra Phoenix s dvoma 
kontajnermi na uskladnenie 
materiálu a hydraulickou ru-
kou, ktoré sa používa pri hase-
ní lesných požiarov.  (mar)

Požiare spôsobili vlani vyššie škody
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Biografický slovník osobností mesta Poprad
V januári si pripomíname:

Kino tatran
16. až 17. január - MOSFILM - 
FESTIVAL RUSKÉHO FILMU
16. január o 19. hod. - BIELY 
TIGER, vojnový, 104 min., ST, 
15
17. január o  17. hod. - ROZ-
HODNUTIE O LIKVIDÁCII, 
akčný / vojnový, 96 min., ST, 12
17. január o 19. hod. - ANNA 
KARENINOVÁ, dráma, 138 
min., ST, 12        

18. január o 19. hod. - CENA 
ZA ŠŤASTIE 
CZ, dráma / komédia, 95 min., 
česká verzia, MP12                          
Obyčajné ľudské šťastie môže 
mať mnoho podôb. Niekedy 
jasných, niekedy nečakaných. 

Kde ho hľadať a čo mu obetovať?
Vstupné: 5 €, Vstupné zľavnené 
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €

19. a 20. januára o  16.30 hod. 
- RALPH BÚRA INTERNET 
3D 
USA, animovaný / dobrodruž-
ný/komédia, 112 min., dabing, 
MP7
Ralph sa vydáva do nezmapova-
ného, rozsiahleho a vzrušujúce-
ho sveta internetu, ktorý môže, 
ale aj nemusí prežiť Ralphovo 
ničenie. Vstupné: 6 € + 0,80 
€ okuliare, Vstupné zľavnené 
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 5 € 
+ 0,80 € okuliare 

19. a 20. januára o  19. hod. - 
GLASS

USA, triler / mysteriózny, 132 
min., titulky, MP12                        
Nemôžete poprieť, čím ste. 
Snímka od režiséra Šiesty zmy-
sel s hereckým obsadením- B. 
Willis, S. L. Jackson  a J. McAvoy. 
Vstupné: 5 €, Vstupné zľavnené 
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €

21. januára o 19. hod. - 3 DNI 
V QUIBERONE 
DE / AT / FR, životopisný / drá-
ma, 115 min., titulky, MP15, FK
Čierno- biela intímna sním-
ka zachytáva trojdňový pobyt 
slávnej herečky R. Schneider v 
rehabilitačnom centre v Quibe-
rone, kde prebieha jej posledné 
interview pre renomovaný ne-
mecký magazín. Vstupné: 5 €  
Vstupné FK, ŤZP: 3 €

V  Popra-
de sa 29. 
d e c e m b r a 
2018 konalo slávnostné 
odovzdávanie cien 55. roč-
níka celoslovenskej literár-
nej súťaže  Wolkrova Po-
lianka. Táto literárna súťaž 
je venovaná pamiatke čes-
kého básnika Jiřího Wol-
kra, ktorý strávil posledné 
mesiace pred smrťou v 
sanatóriu v Tatranskej Po-
lianke. Súťaž si kladie  za 
cieľ podporiť tvorivú ini-
ciatívu mladých básnikov 
a zároveň vytvárať priestor 
pre umeleckú sebarealizá-
ciu talentovaných debutan-
tov. Asociácia organizácií 
spisovateľov Slovenska 
(AOSS)  organizuje toto 
kultúrno-spoločenské pod-
ujatie s finančným príspev-
kom Fondu na podporu 
umenia (FPU) v úzkej 
spolupráci s  Literárnym 
Fondom, Popradským lite-
rárnym klubom a Mestom 
Vysoké Tatry. Do súťaže sa 
mohli zapojiť autori do 30 
rokov, ktorí zatiaľ knižne 
nevydali básnickú zbierku.

Súčasťou slávnostného 
odovzdávania cien mladým 
poetom a  poetkám, bol bo-
hatý sprievodný program. 
Už tradične sa účastníci 
i  organizátori zúčastnili 
pietneho kladenia venca pri 
pamätníku Jiřího Wolkra 
v  Tatranskej Polianke, po 
ktorom nasledoval odbor-
ný rozborový seminár, kde 
porotcovia a  prizvaní hos-
tia - spisovatelia Erik Mar-
kovič, Peter Karpinský, Pe-
ter Juščák a  Peter i  Marián 

Milčákovci 
analyzova-
li tvorbu 

mladých autorov. Súťažiaci 
si vypočuli hodnotenia svo-
jej tvorby spolu s  radami 
a  usmerneniami od skúse-
nejších tvorcov, čo by im do 
budúcna mohlo pomôcť pri 
zostavovaní svojich kniž-
ných debutov. O spríjemne-
nie atmosféry sa postarala 
výborná gitaristka Michaela 
Regecová a  program po-
kračoval zaujímavou bese-
dou s  prizvanými hosťami 
bratmi Milčákovcami, ktorí 
porozprávali o  svojej bás-
nickej tvorbe a  ťažkostiach 
spojených s  vydávaním 
knižných titulov vo vydava-
teľstve Modrý Peter ako i  s 
prozaikmi Petrom Juščákom 
a Petrom Karpinským, ktorí 
predstavili svoje najnovšie 
knihy.

Na záver zástupca AOSS 
Erik Markovič spolu s člen-
kami Popradského literár-
neho klubu Mirizmou Kir-
kov a  Lenkou Fábryovou 
odovzdali ceny najlepším 
autorom súťaže Wolkrova 
Polianka 2018. Hlavnú cenu 
získal Adam Kollár zo Starej 
Ľubovne, ďalšie miesta pat-
rili Magdaléne Martiškovej 
z Topoľčian a  Daniele Lysej 
z Ľubochne. Víťazom srdeč-
ne gratulujeme a  tešíme sa 
na ďalší ročník najstaršej 
literárnej   súťaže na Slo-
vensku, ktorá  by sa v žiad-
nom prípade nemala vytratiť 
z nášho kultúrneho povedo-
mia.  

Lenka Fábryová,
Popradský literárny klub

Odovzdali ceny mladým básnikom

Dali ste nám vedieť
V  Podtatranskej knižnici 

v  Spišskej Sobote sa v  pia-
tok podvečer uskutočnila 
vernisáž výstavy poprad-
ského umelca Oscara Gen-
ského pod názvom DIVER-
ZIE. Výstavu tvoria rôzne 
motívy a  autor si pre ňu 
vybral diela, ktoré má zo 
svojej tvorby najradšej. 

Odmalička behal s  pastel-
kami v  ruke a  čmáral kade 
tade. Už v jeho ranom detstve 
bolo zrejmé, čomu sa bude 
venovať a kam bude smerovať 
jeho život vo voľných chví-
ľach. Výstavu, prvú v  jeho 
živote tvoria kresby, grafiky, 
abstraktné obrazy, sieťotla-
če, olejomaľby. Vo výstav-
ných  priestoroch knižnice 
je vyobrazené ľudské srdce, 
plastika lebky, rôzne zviera-
tá, krajinky, aj autoportrét. 

Mladý umelec, krátky čas po 
maturite sa chystá aj na vy-
sokú školu. V knižnici nie je 
neznámy. Ako chlapec chodil 
pomáhať inštalovať rôzne vý-
stavy. Pomáhal pri prestavbe 
knižnice a vo svojich 20-tich 
rokoch sa napokon stal jed-
ným z vystavujúcich umelcov.  

O. Genského poznajú 

v  Podtatranskej knižnici 
už aj ako detského čitateľa, 
takže sú radi, že vo svojich 
priestoroch môžu vystavo-
vať výber jeho diel. Mladej 
generácii v  jeho osobe je 
teda venovaná prvá výstava 
v  tomto roku. Záujemcovia 
ju v knižnici môžu vidieť do 
14. februára 2019.  (kpa)

Prvá výstava mladého umelca

100 rokov od narodenia le-
kára MUDr. Eduarda KMET-
TYHO (*23. 1. 1919 Poprad 
- †20. 6. 1992 Poprad).

Otec Karol - lekár, MUDr., 
Matka Mária, rod. Sternová. 
Manželka Oľga, rod. Púčiko-
vá (3. 12. 1932), deti - Peter 
(*1952) technik, Ingrid (*1963) 
zdravotná sestra. Študoval na 
gymnáziu v Kežmarku, ma-
turoval v  Mikulove. V  rokoch 
1938/1939 študoval na Karlovej 
univerzite v  Prahe, kvôli poli-
tickým udalostiam odišiel na 
Univerzitu Komenského v Bra-
tislave a  promoval v  Košiciach 
15. septembra 1951. V  roku 
1957 absolvoval atestáciu na od-
borného lekára I. stupňa. V ro-

koch 1951 - 1952 pôsobil ako 
sekundárny lekár v  Kežmarku, 
1952 - 1955 ako obvodný lekár 
v  Spišských Vlachoch, v  roku 
1956 v Smolníku, v rokoch 1956 
- 1959 vo Svite. Naposledy pô-
sobil od roku 1959 do 1. mája 
1989 ako obvodný lekár pri 
OÚNZ v Poprade. Bol aj okres-
ným posudkovým lekárom. 
Úzko spolupracoval s Českoslo-
venským Červeným krížom.

110. výročie narodenia rabí-
na Jozefa ADLERA (*6. 1. 1909 
Dolná nad Odrou - †1944).

Manželka Adela, dcéra Her-
mana Prágera. Deti Mirjam 
a  Siegfrieda. Žil v  Poprade. 
Napriek rozhodnutiu Minister-
stva školstva a národnej osvety 
v Bratislave z 15. 6. 1942 o jeho 
ponechaní, zomrel v  koncen-
tračnom tábore, kde bol odvle-
čený v septembri  1944 s celou 
rodinou.

130 rokov od narodenia pe-
dagóga, publicistu, archivára 
a historika PhDr. Jána LIPTÁ-
KA (*13. 12. 1889 Veľká - †18. 
12. 1958 Warstein, Nemecko).

Otec Ján Lipták bol staviteľ, 
matka Irena, rod. Pálková, brat 
Pavol bol významným leká-
rom - farmakológom a univer-
zitným profesorom. Študoval 
na Gymnáziu  v  Kežmarku a 
na univerzite v  Budapešti, kde 
získal titul  PhDr. V roku 1911 
- 1944 bol profesorom dejepisu 
a latinčiny na nemeckom gym-

náziu v Kežmarku. V roku 1941 
- 1944 bol zároveň riaditeľom 
Institut für Heimatforschung 
v  Kežmarku. Bol podpredse-
dom spolku Karpathenvere-
in, prívržencom prouhorskej 
orientácie nemeckej buržoázie 
na Spiši. Po vypuknutí SNP odi-
šiel s celou triedou gymnázia do 
Rakúska, neskôr žil v Nemecku. 
Po roku 1945 bol spoluorgani-
zátorom spolkov karpatských 
Nemcov, redaktorom  ročeniek 
Karpathen Jahrbuch. Zaoberal 
sa históriou, jazykom a  ľudo-
vou kultúrou Nemcov v  kar-
patskom priestore. V tridsiatich 
rokoch čiastočne usporiadal 
archív mesta Kežmarok. Dobre 
sa orientoval v  dejinách Vyso-
kých Tatier, v histórii výskumu 
tatranskej prírody. Bol autorom 
prác o  dejinách kežmarského 
školstva (1933), o praveku Spi-
ša (1935), o Červenom Kláštore 
a  frátrovi Cypriánovi (1937), 
o tatranských hľadačoch pokla-
dov (1938). V roku 1957 prelo-
žil do nemčiny latinskú histo-
ricko - geografickú štúdiu Juraja 
Bohuša - Senického.

Pracoval aj ako vedúci ne-
meckého inštitútu pre vlastived-
ný výskum nemeckého osíd-
lenia Spiša, Šariša a  Zemplína 
pri Evanjelickom lýceu v  Kež-
marku. Bol členom správnych 
rád: Miestna dráha Spišská Belá 
- Podolínec, úč. spol. a Miestna 
dráha v údolí Popradu, úč. spol. 
v Kežmarku.

Zuzana Kollárová
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„Za dvadsať rokov budeš viac sklamaný z vecí, ktoré si neurobil, než 
z tých, ktoré si urobil.“         Oprah Winfrey

POVeDaLI SLÁVnI

SPOLOčenSkÁ krOnIka

V stredu 9. januára 2019
vo Veľkej s

V piatok 11. januára 2019
vo Veľkej s

V piatok 11. januára 2019
vo Veľkej s

V piatok 11. januára 2019
vo Veľkej s

V pondelok 14. januára 2019
vo Veľkej s

V pondelok 14. januára 2019
vo Veľkej s

V pondelok 14. januára 2019
vo Veľkej s

V utorok 15. januára 2019
vo Veľkej s

Michalom Regrutom,
83-ročným

Gustávom Kmeťom,
78-ročným

Annou Remiasovou,
79-ročnou

Jánom Vaľkom,
75-ročným

Annou Mencákovou,
71-ročnou

Veronikou Zagorovou,
80-ročnou

Jozefom Korunom,
67-ročným

Ondrejom Bolcárom,
84-ročným

naVŽDY Sme Sa rOZLÚčILI

HOrOSkOP OD StreDY DO StreDY
Už teraz sa 
ukáže, že 

vás čaká mimoriadne pekný rok, 
najmä čo sa týka rodinných vzťa-
hov a rodiny všeobecne.

Zvážte, či sa 
pustíte do 

nového podnikania. Počkajte ešte, 
zanedlho sa dozviete informácie, 
ktoré budú pre vás dôležité.

Zhon a ruš-
né pracov-

né obdobie zvládnete bez prob-
lémov s pomocou ľudí, ktorým 
dôverujete.

Môžu sa 
vyskytnúť 

zdravotné problémy, ktoré ste si 
spôsobili sami svojou nedbanli-
vosťou.

U z a v r i e -
te nejaký 

problém, ktorý vás už dlho ťažil. 
Spadne z vás veľká ťarcha.

Dostanete 
zaujímavú 

pracovnú ponuku, ktorú sa roz-
hodnete prijať. Podstatne vám 
zmení život k lepšiemu.

S p o z n á t e 
nových ľudí, 

ktorí sa stanú vašimi priateľmi. 
Mimoriadne sa vám bude dariť 
v práci a akékoľvek problémy sa 
vyriešia vo váš prospech.

Neplánova-
né výdavky 

sa vám niekoľkonásobne vrátia. 
Vôbec tento rok bude pre vás fi-
nančne úspešný. 

Neberte si 
n i e k t o r é 

klebety osobne, ukáže sa, že sú 
nepravdivé a dočkáte sa zadosťu-
činenia. Dbajte o svoje zdravie, 
hrozí vám chrípka.

V rodine 
budete riešiť 

nejakú nečakanú udalosť. Ob-
ráťte sa o pomoc aj na ostatných 
rodinných príslušníkov.

P o d r á ž d i 
vás, že vám 

bude chcieť niekto rozkazovať a 
diktovať, ako máte niečo urobiť. 

Niekto z vás 
bude ťahať 

rozumy. Neprezrádzajte mu všet-
ko, lebo sa to neskôr môže obrátiť 
proti vám.

V  stredu 16. januára - Avena, vo štvrtok 
17. januára - Lekáreň Nemocnice Poprad, 
v piatok 18. januára - Adus, v  sobo-
tu 19. januára - Ekolekáreň OC Fo-
rum, v  nedeľu 20. januára - Adus, 
v  pondelok 21. januára - Tília a 
v  utorok 22. januára - Dr. Max - OC Max.
Avena: Karpatská 11, Lekáeň Nemocni-

ce Poprad: Banícka 28, Ekolekáreň OC 
Forum: Nám. sv. Egídia, Adus: Mnohe-

ľova ul. 2., Tília: Banícka 28, Dr. 
Max - OC Max: Dlhé hony 1. Le-
kárne s  pohotovostnou službou sú 
otvorené od pondelka do piatka od 

16. hod. do 22.30 hod., počas sobôt, ne-
dieľ a  sviatkov od 7. hod. do 22.30 hod.

POHOtOVOSť V LekÁrňacH

Nedeľa 20. január o 10. hod./
divadelná sála DK
BACILKY A VITAMÍNKY
Hoki Poki Poprad. Predstavenie 
spoločne s deťmi odhalí, prečo je 
dôležité umývať si ruky a jesť ovo-
cie a zeleninu. Vstupné: 1,50 €

Nedeľa 20. január o 15. hod./
divadelná sála DK
PIESNE DONSKÉHO
KOZÁCKEHO SÚBORU 
VOLNIJ DON
Vstupné: 6 €, predpredaj: MIK 
Poprad 052/436 1192 a DK 

052/77 222 55.

Nedeľa 20. január o 16. hod./
Aréna Poprad
KOLLÁROVCI
- ČAS NEÚPROSNÝ

Vstupné: ticektportal.sk

Členovia Klubu Poprad-
čanov sa v decembri stretli 
na svojej výročnej členskej 
schôdzi. Správu o činnosti 
klubu predniesla predsedníč-
ka Júlia Watter Domaratzká. 
V uplynulom roku KP usku-
točnil spoločensko-športové 
podujatie - výstup na Zám-
čisko v Kvetnici. Bol to nultý 
ročník, ktorý chce klub orga-
nizovať každoročne 25. au-
gusta ako pamätného Dňa Po-
pradu, ktorý ešte v roku 1999 
schválili popradskí poslanci. 
V roku 1271 v tento deň ude-
lil Popradu aj ďalším mestám 
mestské privilégiá vtedajší 
uhorský kráľ Štefan V.

Ďalej KP v septembri pri-
pravil a zrealizoval stretnutie s 
občianskymi klubmi - Veliča-
nov, Strážanov, Matejovčanov 
a Spišskosobotčanov. Vo vý-
bornej atmosfére si vymenili 

svoje skúsenosti, podporili sa 
navzájom a prisľúbili spolu-
prácu v nasledujúcom období. 
Koncom septembra KP zor-
ganizoval návštevu poľského 
mesta Stary Sacz, kde pri sú-
toku riek Popradu a Dunajca 
pri pamätnej tabuli účastníci 
zasadili pamätnú lipu a dub. 

Za ďalšiu z významných 
udalostí v roku 2018 pova-
žuje KP udelenie Ceny mes-
ta Poprad Jánovi Madáčovi, 
prvému primátorovi mesta 
Poprad, svojmu členovi, na 
októbrovom slávnostnom 
zasadnutí Mestského zastupi-
teľstva v Poprade. V diskusii 
sa J. Madáč poďakoval za pre-
javenú dôveru a za ocenenie, 
ktoré si vysoko váži. 

KP považuje za jednu z naj-
významnejších aktivít vytvo-
renie a realizáciu 3D modelu 
- makety mesta a mestských 

častí Popradu, ktorú po od-
bornej stránke zabezpečuje 
Ján Simkanič. V tom bude 
pokračovať aj v roku 2019. O 
postupe pri tomto zámere in-
formoval v diskusii J. Simkanič. 
Je už vybratý kameň, aby sa 
mohli začať kamenárske prá-
ce. Spoluprácu v tom prisľúbil 
i viceprimátor Popradu Štefan 
Pčola. Na výročnej schôdzi dis-
kutovali aj o iných aktivitách, 
ktoré plánujú v roku 2019. 

Správu kontrolnej komisie 
o hospodárení KP prednies-
la členka kontrolnej komisie 
Emília Cebuľová. Bol pred-
ložený aj návrh rozpočtu na 
obdobie december 2018 - de-
cember 2019. 

Klub Popradčanov in-
formuje o svojej činnosti a 
podujatiach aj na svojej face-
bookovej stránke, ktorú zabez-
pečuje Marián Barilla.  (jwd)

Ralph búra internet 3D: o 13. 
hod. (hrá sa len cez víkend), 
Ralph búra internet 2D: 
o 15.30 hod., Cena za šťastie: 
o  18.10 hod. (nehrá sa 19.1.), 
o 18.30 hod. (hrá sa len 19.1.), 
Glass: o 20.20 hod. (nehrá sa 
19.1.), o 20.50 hod. (hrá sa len 
19.1.), Predpremiéra - Trhli-
na: o 18. hod. (hrá sa len 19.1.), 
Grinch 2D: o 13.20 hod. (hrá 
sa len cez víkend), Aquaman 
2D: o  15.20 hod., Escape 

Room: o 18.30 hod. (nehrá sa 
19.1.), Bohemian Rhapsody 
2D: o 20.40 hod., Predpremié-
ra - Ľadová sezóna 2: o 13.40 
hod. (hrá sa len cez víkend), 
Nová šanca: o  15.50 hod., 
Pašerák: o  18. hod. (nehrá sa 
22.1.), Zložka 64: o  18. hod. 
(hrá sa len 22.1.), o 20.30 hod. 
(nehrá sa 22.1.), Artnax fil-
my - Jack stavia dom: o 20.30 
hod. (hrá sa len 22.1.). Viac 
na www.cine-max.sk.  (ppp)

Dnes 16. januára má meniny - Kristína, vo štvrtok 17. januára 
- Nataša, v piatok 18. januára - Bohdana, v sobotu 19. januára 
- Mário, Sára, v nedeľu 20. januára - Dalibor, v pondelok 21. 
januára - Vincent a v utorok 22. januára - Zora, Zoran.

BLaHOŽeLÁme k menInÁm

V stredu 16. januára 2019
o 13. hod. vo Veľkej s

V piatok 18. januára 2019
o 13. hod. vo Veľkej s

Erikou Majerčíkovou,
75-ročnou

Ing. Jánom Suchým,
73-ročným

naVŽDY Sa rOZLÚčIme

Kultúrny program mesta Poprad

Klub Popradčanov pokračuje vo svojich aktivitách

Podľa prieskumu siete výživových poradní Naturhouse na 
vzorke 500 respondentov, si 43 perc. Slovákov dáva novoročné 
predsavzatia, častejšie ženy ako muži. Najčastejším úmyslom 
je začať chudnúť (43,8 perc. z opýtaných), zdravšie sa stravovať 
(37,8), menej sa stresovať (31,8) a športovať (28). Muži chcú 
častejšie prestať fajčiť a obmedziť konzumáciu alkoholu či viac 
sa venovať rodine. Ženy chcú najčastejšie schudnúť, dodržiavať 
pitný režim a menej sa stresovať. Mladá generácia Slovákov si 
častejšie plánuje nájsť partnera, viac športovať a dopriať si viac 
spánku, ľudia v produktívnom veku chcú zlepšiť rovnováhu 
medzi prácou a voľným časom a viac sa venovať rodine.   (ppp)

Novoročné predsavzatia

Program kina cInemaX Poprad
Od 17. januára do 23. januára
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Oživotvorenie Matice slovenskej 1. januára 1919

Zhodnotili a poďakovali za matičný rok 2018Mesto Poprad 
prijme do pracovného pomeru zamestnanca na obsadenie 

pracovnej pozície:
odborný referent kancelárie prvého kontaktu Mestského úradu 

v Poprade Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad
 
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: úplné stredoškol-
ské vzdelanie • bezúhonnosť • komunikatívnosť, flexibilnosť • 
znalosť právnych predpisov výhodou • cudzí jazyk výhodou • 
osobnostné a morálne predpoklady pre výkon práce vo verej-
nom záujme. 
Požadované doklady k prihláške: písomná prihláška do výbe-
rového konania • štruktúrovaný životopis s uvedením vlastného 
telefonického kontaktu • kópia dokladov o najvyššom dosiahnu-
tom vzdelaní • čestné prehlásenie o bezúhonnosti • súhlas uchá-
dzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového 
konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných úda-
jov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 
z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osob-
ných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
Druh pracovného pomeru: plný úväzok na pracovnú zmluvu
Predpokladaný nástup: dohodou
Základná zložka mzdy: od 600,- €, v závislosti od dĺžky zapo-
čítanej praxe. 
Uzávierka prihlášok je 25. januára 2019 do 12. hod. Bližšie 
informácie: stanislav.spisiak@msupoprad.sk, tel.: 052/7161291
   
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v obálke s 
označením „neotvárať - referent kancelárie 1. kontaktu“ do 
podateľne Mestského úradu v Poprade, alebo ich poslať poštou 
na adresu:
Mesto Poprad
oddelenie personálneho manažmentu a miezd
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 01 Poprad     PP-7

Mesto  Poprad
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

prijme do pracovného pomeru zamestnanca na obsadenie pra-
covnej pozície:

odborný referent ekonomického odboru 

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: minimálne úplné 
stredoškolské vzdelanie ekonomického smeru • najmenej 3 roky 
praxe v ekonomickej oblasti • znalosť všeobecne platných právnych 
predpisov v oblasti verejnej a štátnej správy • bezúhonnosť, zodpo-
vednosť, samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť • organizač-
né schopnosti • práca s PC • osobnostné a morálne predpoklady 
pre výkon práce vo verejnom záujme. 
Požadované doklady k prihláške: žiadosť o prijatie na uvedenú 
pracovnú pozíciu • štruktúrovaný životopis s uvedením vlastného 
telefonického kontaktu • kópia dokladov o najvyššom dosiahnu-
tom vzdelaní • čestné prehlásenie o bezúhonnosti • písomný súhlas 
uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberové-
ho konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných úda-
jov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 
27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
Druh pracovného pomeru: plný úväzok na pracovnú zmluvu
Predpokladaný nástup: dohodou po ukončení výberového kona-
nia
Základná zložka mzdy: od 700,- €, v závislosti od dĺžky započí-
tanej praxe. 
Uzávierka prihlášok je 29. januára 2019 do 12.hod. Bližšie infor-
mácie: stanislav.spisiak@msupoprad.sk, tel.: 052/7161291
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej 
obálke s označením „neotvárať - referent EO“ do podateľne Mest-
ského úradu v Poprade, alebo ich  poslať poštou na adresu:
Mesto Poprad
oddelenie personálneho manažmentu  a miezd
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 01 Poprad
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do 
výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované 
podmienky.     PP-10

Mesto Poprad
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

prijme do pracovného pomeru zamestnanca na obsadenie 
pracovnej pozície:

odborný referent/ka oddelenia dopravy

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: ukončené vysoko-
školské vzdelanie min. prvého stupňa v oblasti dopravy • prax 
v  príslušnom odbore výhodou • znalosť právnych predpisov v 
predmetnej oblasti • bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť, 
komunikatívnosť, flexibilnosť • práca s počítačom - pokročilý • 
vodičský preukaz sk. B. 
Požadované doklady k prihláške: žiadosť o prijatie na uvedenú 
pracovnú pozíciu • profesijný štruktúrovaný životopis s uvede-
ním telefonického kontaktu • kópia dokladov o  dosiahnutom 
vzdelaní • čestné prehlásenie o bezúhonnosti • súhlas uchádzača 
so spracovaním osobných údajov  pre potreby výberového kona-
nia podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 
apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. 
Predpokladaný nástup: po ukončení výberového konania 
Druh pracovného pomeru: plný úväzok na pracovnú zmluvu
Ponúkaný plat: od 790,- €, v závislosti od dĺžky započítanej praxe

Uzávierka prihlášok je 6. februára 2019 do 15. hod. Bližšie in-
formácie: stanislav.spisiak@msupoprad.sk, tel.: 052/7161291
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej 
obálke s označením neotvárať „výberové konanie - doprava“ do 
podateľne Mestského úradu v Poprade, alebo ich poslať poštou 
na adresu: 
Mesto Poprad
odd. personálneho manažmentu a miezd 
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 01 Poprad
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť 
do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú poža-
dované podmienky.     PP-11

Sté výročie oživotvorenia Matice sloven-
skej po páde uhorského režimu sa potvrdi-
lo Dekrétom Ministerstva s plnou mocou 
pre správu Slovenska č.1 v Martine 1. janu-
ára 1919.

Stalo sa tak po tom, čo bolo zrušené uzne-
senie maďarskej vlády z roku 1875 o zákaze 
jej činnosti. Radostnú zvesť oznámil na sláv-
nosti v Turčianskom svätom Martine Vavro 
Šrobár, minister s plnou mocou pre správu 
Slovenska.  V tom istom roku, 5. augusta  sa 

konalo v Martine oživotvorujúce valné zhro-
maždenie Matice slovenskej, ktoré obnovilo 
jej účinkovanie.

Týmto výročím sa aj my, súčasníci Ma-
tice slovenskej, stávame súčasťou dejov  
tejto našej národnej svätyne, jej dedičmi 
a uchovávateľmi všetkého jej duchovného 
a materiálneho pokladu, dedičstva našich 
otcov. To je naším želaním na prahu roka 
2019.

Ľudmila Hrehorčáková

V  decembri sme zhodno-
tili a poďakovali za matičný 
rok 2018.  Na koncoročnom 
stretnutí matičných Pod-
tatrancov usporiadanom 
pri príležitosti 100. výročia 
česko-slovenskej štátnosti a 
25. výročia vzniku SR sme si 
pripomenuli najvýznamnej-
šie medzníky našich dejín.

Stručnú rekapituláciu ma-
tičných podujatí uviedla Ľud-
mila Hrehorčáková. Stretnu-
tie, na ktorom sa okrem 
popradských matičiarov zú-
častnili aj naši matiční pria-
telia z Batizoviec, manželia 
Oľga a Milan Pastrnákovci a 

z Liptovskej Tepličky Renáta 
Mezovská so svojou sestrou 
Máriou, malo predvianočný 
ráz. Nechýbali tradičné vin-
še a koledy v podaní Márie 
Lenkovej a Kristíny Lumtze-
rovej, neodmysliteľná pieseň 
Daj Boh šťastia tejto zemi a 
matičná hymna. Súčasťou 
podujatia bolo vinšovanie 
jubilantom roka - Helenke 
Suchej, Zuzke Jančíkovej, 
Tonke Stavnej a Dušanovi 
Petrigáčovi. Každý člen je 
pre nás cenný. Počas tohto 
podujatia sa nám prihlásili 

do odboru traja noví členovia 
- Slávka Malíková, Rastislav 
Dalecký a Viera Mačuteková. 
Čo môže byť väčším zadosťu-
činením pre náš odbor, ako  
neformálny záujem nových 
členov.

Zaväzujúce je novoročné 
želanie predsedu MS, Ma-
riána Gešpera: „Národný cit 
nemožno potlačiť žiadnymi 
hrozbami ani získať žiadny-
mi darmi. Je hlboko v nás, v 
našom vedomí upevnenom v 
koreňoch našich praotcov, v 
celom našom národnom bytí 
a my sme jeho dôkazom celým 
svojím životom.“  (ľhe)

Napísali ste nám

InZercIa
• Predám lacno zacho-
valé drevené detské sánky 
a  biely písací stôl vhodný do 
študentskej izby. Inf.: č. t. 
0911 305 424.  1/19-P
• Prijmeme lekára do 
všeobecnej ambulancie, 
nadštandardný plat, TPP, 
alebo dohoda.  Inf.: č. t. 
0904 115 676  1-19-R
• Centrum sociálnych slu-
žieb v  Poprade príjme do 
pracovného pomeru sklad-
níka potravín. Ponúkaný 
mesačný plat od 551,50 € 
(určenie platu podlieha zá-
konu č. 553/2003 Z.z. o  od-
meňovaní niektorých za-
mestnancov pri výkone práce 
vo verejnom záujme v  znení 
neskorších predpisov). Žia-
dosti so životopisom posie-
lajte na adresu: Centrum so-
ciálnych služieb v  Poprade, 
Komenského 3454/12, 058 
01 Poprad, prípadne e-ma-
ilom: pam@css.poprad.sk
• Výkup parožia. Inf. č. t. 
0904 834 937.  3/19-R
• Hľadáme zdravotnú ses-
tru na zastupovanie v  do-
mácej ošetrovateľskej sta-
rostlivosti. Inf.: č. t. 0905 
253 873.   4/19-R
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Náboženstvá sú v mnohých
krajinách sveta prenasledované

PP
-6

PP-4

Prenasledovanie kresťanov 
v  Iraku a  vo svete bolo témou 
prednášky minulý piatok v rím-
skokatolíckom kostole v  Popra-
de-Veľkej. Na celom svete rastie 
prenasledovanie veriacich a týka 
sa to predstaviteľov všetkých 
cirkví. Podľa prieskumov sa to 
deje v  198 krajinách, kde žije 
99 percent obyvateľov planéty. 
Diskrimináciu moslimov zare-
gistrovali v  117 štátoch. Útokov na 
judaizmus a židov - v 75. Najmenej 
sú postihnutí budhisti: proti nim vy-
stupujú v 16 krajinách. 

Utláčanie náboženských komunít zo 
strany predstaviteľov moci a  spoloč-
nosti vzrástlo celkovo v 23 krajinách. 
Náboženská sloboda chýba v štátoch s 
autoritárskym režimom ako sú Čína, 
Mjanmarsko, Eritrea, Severná Kórea 
či Uzbekistan.

Najhoršie je to v  krajinách ako je 
napríklad Nigéria, Maledivy, Somál-
sko, Sýria, Sudán, Jemen, Irak, Irán, 
Líbya, Saudská Arábia. Najprena-
sledovanejšou náboženskou skupi-
nou na svete sú kresťania. Cestovateľ 
a  fotograf Anton Frič, pochádzajúci 
z Popradu uviedol: „Na celom Blízkom 
východe sa dá hovoriť o ťažkom prena-

sledovaní. V Číne sú státisíce kresťanov 
pod veľkým tlakom, nemôžu pracovať, 
ich deti študovať, často sú väznení.“ 
Na Slovensku je náboženská sloboda, 
ale s výhradami. A. Frič dodal: „Už aj 
u nás vidíme, ako sú naša viera a pre-
svedčenie vytláčané mimo hlavný prúd. 
Poznám pár prípadov - istý zamestna-
nec odmietol ísť na PRIDE pochod do 
Bratislavy a  vyhodili ho z  práce. Bol 
len presvedčený, že účasť na pochode 
nie je správna vec. Alebo, ak povieme, 
že nesúhlasíme s niektorými bodmi Is-
tanbulského dohovoru, tak sme podľa 
niektorých stredovekí tmári a pod.“                                                                        

V  Európe sa na prvých priečkach 
náboženskej neznášanlivosti obja-
vuje Francúzsko a Srbsko. Najto-
lerantnejšie je Nemecko, Rakúsko 
a Švajčiarsko.   (kpa)

OA OBCHODNÁ AKADÉMIA POPRAD 

P 
 
 
 
 
 
 

ktorý sa bude konať, 

dňa 30. januára 2019 od 8.30 do 13.30 h 
v priestoroch Obchodnej akadémie, Murgašova 94, Poprad 

 

 
 
 
 
 
 
 

Príďte si pozrieť našu Obchodnú akadémiu – moderné vybavenie školy, odborné 
a jazykové učebne, telocvičňu, posilňovňu... 

 

A nazrite na priebeh vyučovacích hodín. 
 

Pripravili sme si pre Vás 
 

prehliadku školy s našimi študentmi, prezentáciu o škole, kde Vám poskytneme 
potrebné informácie, prehliadku cvičných firiem v priestoroch školy... 

 

Ponúkame Vám 2 študijné odbory: 
 

 6317 M obchodná akadémia 
 6355 M služby v cestovnom ruchu 

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ! 

 
POZÝVAME VÁS 

NA DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, 

PP-5 PP-9
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Dve víkendové prehry kamzíkov a piskot fanúšikov

   Z  V  Vp Pp P Skóre  B

1. B. Bystrica 44 25 5 5 9 151:104 9 0

2. Zvolen 44 24 5 5 10 152:100 8 7

3. Košice 44 26 2 4 12 146:101 8 6

4. Nitra 44 24 5 3 12 170:110 8 5

5. HK Poprad 44 22 6 2 14 130:114 80

6. N. Zámky 44 20 4 3 17 114:106 7 1

7. Trenčín 44 20 4 2 18 107:103 7 0

8. Miškovec 44 18 4 5 17 116:119 6 7

9. Detva 44 14 3 5 22 117:142 5 3

10. Budapešť 44 13 3 6 22 124:151 5 1

11. L. Mikuláš 44 14 2 3 25 111:135 4 9

12. Žilina 44 8 5 3 28 113:168 3 7

13. SR 20 24 0 0 2 22 30:128  2

Tabuľka Tipsport Ligy

Z kuchyne HK Poprad
Juniori (Nadstavbová časť A): v  sobotu 12. januára 
Poprad - Slovan BA 7:6 a  v  nedeľu 13. januára Poprad 
- Nitra 4:1. Dorast: v  stredu 9. januára Poprad - Micha-
lovce 6:2 a  vo štvrtok 10. januára Poprad - Michalovce 
7:2. Kadeti (o majstra): v piatok 11. januára Poprad - L. 
Mikuláš 2:4. St. žiaci 8.r. (Nadstavba 1-5): v  sobotu 12. 
januára Poprad - Michalovce 6:3. St. žiaci 7.r. (Nad-
stavba 1-5): v  sobotu 12. januára Poprad - Michalovce 
13:4. Ml. žiaci 6.r. (Nadstavba 1-5): v  sobotu 12. janu-
ára Michalovce - Poprad 0:10. Ml. žiaci 5.r (Nadstav-
ba 1-5): v  sobotu 12. januára Michalovce - Poprad 10:9.

BAM Poprad

Z kuchyne BAM Poprad
Juniorky: v sobotu 12. januára Poprad - YA U17 KE 59:64 
a v nedeľu 13. januára YA U17 KE - Poprad 66:54.
St. žiačky: v nedeľu 13. januára Poprad - St. Turá 38:67.

 Z  V  P B

1. Ružomberok 14 14 0 28

2. YA Košice 14 11 3 25

3. Piešťany 13 10 3 23

4. Šamorín 14 7 7 21

5. Nitra 14 5 9 19

6. BAM Poprad 14 5 9 19

7. Slovan BA 14 2 12 16

8. B. Bystrica 13 1 12 14

Tabuľka Extraligy žien

Hokejisti HK 
Poprad odohrali 
v  závere uplynu-
lého týždňa dva 
zápasy Tipsport 

Ligy, no nezískali v  nich 
ani bod. V piatok podľahli 
domácemu Miškovcu 2:3, 
no a  v  nedeľu opäť nepo-
tešili domácich fanúšikov, 
keď v  šesťbodovom zápase 
prehrali s  Novými Zámka-
mi 2:5 (na foto).

Nové Zámky išli v  nedeľu 
v Poprade jasne za svojím cie-
ľom a domáci kamzíci im ne-
dokázali vzdorovať. Dva góly 
Patrika Svitanu boli oproti 
piatim hosťujúcim málo 
platné. Diváci to už v závere 
nevydržali a „odmenili“ svo-
jich neutíchajúcim piskotom. 
„Chceli sme hrať od začiatku 
nátlakovo, ale nepremieňali 
sme v  úvode šance. Súper tie 
svoje využil a takticky si víťaz-
stvo postrážil,“ hodnotil duel 
asistent trénera HK Poprad 
František Štolc. „Sme zrejme 
v útlme. Keď som sem prišiel, 
tak to vyzeralo úplne inak. 

Sezóna je dlhá a na každého 
to raz príde. Je len na nás, aby 
sme sa z toho dostali. Novým 
Zámkom padlo skoro všetko 
a nám naopak nič. Ich bran-
kár chytal výborne a  ja som 
chlapcov vôbec nepodržal. Po 
zápase nás diváci vypískali, 
ale právom. Zaplatili si a chcú 
vidieť dobrý hokej, ktorý sme 
my v  nedeľu nehrali,“ dodal 
brankár Popradu Patrik Ne-
chvátal.

Minulý týždeň v  utorok 
ešte zverenci Romana Stan-
tiena stihli odohrať aj predo-
hrávku 49. kola v Košiciach 

a  tam sa im podarilo zví-
ťaziť 5:3. Včera po uzávier-
ke vydania novín Poprad 
odohrali kamzíci zápas 43. 
kola u  súpera s  Liptovským 
Mikulášom. Následne pôjdu 
do Nitry a Trenčína. Až 25. 
januára sa predstavia doma 
proti Budapešti.

Výsledky Tipsport Ligy: 
predohrávka 49. kola v uto-
rok 8. januára Košice - Po-
prad 3:5 (2:2, 1:1, 0:2), góly 
Popradu: 15. Jindřich Abdul 
(P. Lichanec, M. Petran), 18. 
Dávid Bondra (J. Ťavoda, R. 
Heizer), 25. Patrik Svitana 

(L. Olejník, S. Mlynarovič), 
48. Samuel Takáč (D. Bon-
dra), 58. Marek Zagrapan. 
41. kolo v piatok 11. januára 
Miškovec - Poprad 3:2 (0:0, 
2:1, 1:1), góly Popradu: 27. 
Marek Zagrapan (D. Brej-
čák, S. Takáč), 50. Daniel 
Brejčák (P. Svitana, S. Ta-
káč). 42. kolo v  nedeľu 13. 
januára Poprad - N. Zámky 
2:5 (0:1, 1:2, 1:2), góly Po-
pradu: 33. Patrik Svitana (S. 
Mlynarovič, D. Brejčák), 57. 
Patrik Svitana (D. Bondra, S. 
Mlynarovič).

Program Tipsport Ligy: 
predohrávka 47. kola v  pia-

tok 18. januára o 18. hod. Nit-
ra - Poprad, 45. kolo v  ne-
deľu 20. januára o  17. hod. 
Trenčín - Poprad.  (mav)

Basketbalistky 
BAM Poprad 
ukončili minulý 
týždeň vo štvr-
tok základnú 

časť Extraligy tesným ví-
ťazstvom v  Bratislave nad 
Slovanom. Práve Brati-
slavčanky budú ich prvým 
súperom aj v  nadstavbovej 
skupine 5-8.

Popradské basketbalist-
ky porazili minulý týždeň 
vo štvrtok Slovan na jeho 
palubovke v Bratislave o je-
diný bod 41:40 a obsadili 
v  tabuľke základnej časti 
Extraligy konečné šies-
te miesto. V  ďalšej fáze si 
zahrajú nadstavbovú časť 
v  skupine 5-8. Tú odštar-
tujú netradične už v piatok 
18. januára, keď v  Aréne 
Poprad privítajú o  17.30 
hod. opäť Slovan.

Popradčanky budú hrať 
v  nižšej nadstavbovej sku-
pine systémom každý s kaž-
dým po dva zápasy (doma 

a  von). Do tejto fázy sa za-
počítavajú vzájomné zápasy 
zo základnej časti.

Výsledok: 14. kolo vo 
štvrtok 10. januára o  17.30 
hod. BK Slovan Bratislava - 
BAM Poprad 40:41 (25:24), 
najviac bodov BAMP: Mi-
chaela Grigerová a Domini-
ka Rusiňáková - 9.

Program: 1. kolo nadstav-
by 5-8 v piatok 18. januára 
o 17.30 hod. BAM Poprad - 
BK Slovan Bratislava.  (ppv)

Minulý týždeň v piatok sa na ľadovej 
ploche Zimného štadióna v  Poprade 
uskutočnilo jedno z podujatí 4. roční-
ka projektu Deti na hokej, ktoré zorga-
nizoval Slovenský zväz ľadového ho-
keja v spolupráci s HK Poprad a ŽHK 
Poprad.

Podujatie Deti na hokej sa už štvrtý rok 
teší veľkej obľube u detí. V Poprade tomu 
minulý týždeň v piatok nebolo inak. Do 
rôznych hier na korčuliach sa zapojili chlapci 
i dievčatá. „Hlavným zámerom je, aby sa deti 
na ľade bavili. Tie, ktoré sa ešte nekorčuľovali, 
tak dostali nejaké základy. Pridanou hodnotou 
je náborová činnosť pre kluby, ktoré sa do pro-
jektu zapájajú,“ uviedol projektový manažér 
SZĽH Rastislav Konečný. „Pevne veríme, že 
našu najmenšiu základňu rozšírime aj touto 
formou. Takto sa deti cez hravú formu korču-
ľovania vedia chytiť a postupne zapracovať do 

nášho klubu,“ povedal šéftréner mládeže HK 
ŠKP Poprad Ján Šimko. „Som rád, že tu bolo 
veľa dievčat, pretože ženský hokej je v  Popra-
de úspešným športom. Radi sme sa zapojili 
do tejto aktivity, pretože dievčatá po takýchto 
skúsenostiach smerujú do športových hoke-
jových tried, kde získavajú prvé zručnosti už 
od prípravky. Od 13 rokov už môžu hrávať 
dokonca ženskú súťaž,“ dodal tréner ŽHK 
Poprad Ivan Bednár.   (mav)

O hokej je u nás veľký záujem

• PO DLHŠEJ prestávke 
sa cez víkend opäť naplno 
rozbehne ženská hokejová 
Extraliga. Popradské líšky 
privítajú v  sobotu 19. janu-
ára o  18.45 hod. Šarišanku 
Prešov v rámci 17. kola zák-
ladnej časti a bude to priamy 
súboj o prvé miesto, nakoľko 
oba tímy majú zhodne po 31 
bodov.
• MINULÝ týždeň v stredu 
zvíťazili basketbalisti BK Is-

kra Svit v rámci 21. kola SBL 
v  Žiline 73:67. V  ďalšom 
kole už v sobotu 12. januára 
na domácej palubovke ne-
stačili na Levice a  prehrali 
80:83.
• V  RÁMCI Svetového 
dňa snehu World Snow Day 
sa v sobotu 19. januára od 9. 
hodiny v Spišskom Bystrom 
uskutočnia verejné prete-

ky v  obrovskom slalome 
pre všetky vekové kategórie 
Kubašok Cup 2019. Na všet-
kých účastníkov čaká boha-
tý sprievodný program.
• V  NEDEĽU 20. januára 
sa od 12. hodiny na Štrb-
skom Plese uskutoční 6. 
ročník verejných pretekov 
Štrbské bežky v  rámci osláv 
Svetového dňa snehu World 
Snow Day, ktoré budú v  45 
štátoch sveta.  (ppv)

Krátko zo športu
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FK Poprad
Futbalisti FK Poprad po-
čas minulého týždňa odo-
hrali prvé tri prípravné 
zápasy pred jarnou časťou 

II. ligy, ktoré boli súčasťou českej 
Zimnej Tipsport Ligy 2019.

V  skupine D najskôr zverenci 
Mareka Petruša prehrali v  utorok 
8. januára vo Vranove nad Topľou 
s  Tatranom Prešov 0:3, v  piatok 11. 
januára potom v Orlovej Lutyni pod-
ľahli Baníku Ostrava 2:3, keď góly 
Popradu strieľali Denis Jančo a Lukáš 
Horváth, a napokon v sobotu 12. ja-
nuára zvíťazili nad Prostějovom 1:0 
gólom Viktora Maťaša. Zo základnej 
skupiny nepostúpili do ďalšej fázy. 

Už v  sobotu 19. januára poces-
tujú orli spoločne s  B-tímom do 
Podbrezovej, kde je naplánovaný 
dvojzápas s domácim tímom na 12. 
a 14. hodinu.   (ppv)

V telocvični ZŠ s MŠ v Matejov-
ciach sa v  sobotu uskutočnil jubi-
lejný 20. ročník turnaja stolných 
tenistov O cenu Popradu.

Organizátori z ŠK veterán Poprad 
zaznamenali rekordnú účasť hráčov 
takmer zo všetkých regiónov Slo-
venska. „Tušili sme, že väčšou pro-
pagáciou bude tento jubilejný ročník 
špecifický svojou vyššou účasťou a to 
sa potvrdilo. Zúčastnilo sa ho 68 hrá-
čov zo všetkých súťaží a  takmer zo 
všetkých regiónov Slovenska,“ uvie-
dol člen organizačného výboru tur-
naja Tomáš Valluš.

V hlavnej kategórii sa najviac da-
rilo Petrovi Pisarčíkovi z Ružomber-
ka, ktorý vyhral pred Dávidom Plač-

kom z  Levoče a  Petrom Micheľom 
z  Bytče. Vo štvorhre bola najlepšia 

dvojica Rastislav Tropp (Sp. Belá) - 
Matúš Dráb (Michalovce).  (mav)

Jubilejný turnaj O cenu Popradu

V nedeľu 13. januára sa v Aréne Poprad usku-
točnil halový turnaj kategórie mladších žiakov 
FK Poprad U12 Cup (na foto) za účasti šies-
tich tímov, z toho dvoch domácich. Z víťazstva 
sa tešil prvý tím Popradu pred Starou Ľubov-
ňou a Rožňavou. Štvrté skončili Košice, piaty 
bol druhý tím Popradu a na poslednom mies-
te sa umiestnil Lendak. O  deň skôr si schuti 
zahrali aj chlapci z kategórie U8 a to proti FŠ 
Mareka Hamšíka z B. Bystrice, Levoči a Kež-
marku. V tomto turnaji sa však nehralo na vý-
sledky. Všetci účastníci boli odmenení medai-
lami a sladkosťami.  FOTO - Marek Vaščura

Meno, adresa, email, poloha, his-
tória internetového prehliadača či 
IP adresa. V online prostredí, ve-
rejne i za scénou, existujú spoloč-
nosti, ktoré bez toho, aby sme si to 
všimli, mapujú každý náš interne-
tový krok, a ak sa správne nechrá-
nime, dokážu sa napríklad dostať 
aj k našim kontaktom či fotkám 
uloženým v mobile a počítači. 

Online simulačná hra Nehacknu-
teľní, ktorú v slovenskej verzii 
pripravila Spoločnosť ochrany 
spotrebiteľov Poprad v spolupráci 
s Európskou spotrebiteľskou orga-
nizáciou BEUC a ďalšími jedenás-
timi organizáciami v rámci EÚ, sa 
zameriava na novoprijatú legislatí-
vu ochrany osobných údajov, kto-
rej názov zľudovel na GDPR. Ide 
o veľmi zaujímavý nástroj ako pri-
mäť ľudí, aby viac premýšľali o tom, 
ako sa správať v online prostredí a 
prečo so svojimi osobnými dáta-
mi narábať opatrnejšie. Bezplatnú 
online hru so slovenským názvom 
Nehacknuteľní si môže vyskúšať 
každý na slovenskej doméne www.
nehacknutelni.sk.

Čo vlastne prináša nová legislatíva 
na ochranu osobných údajov spotre-
biteľom? Sú osobné údaje platobnou 
menou súčasnosti? A čo všetko za 

osobný údaj možno považovať? 
Rôzne spoločnosti o nás môžu 

zistiť veľmi veľa zberom a analýzou 
informácií o tom, čo robíme na in-
ternete. Vďaka tomu nám v lepšom 
prípade pripravia osobnú, výhodnej-
šiu ponuku, no zároveň na nás pôso-
bia často až manipulatívne, v snahe 
zmeniť naše správanie. Kto stratí sú-
kromie v elektronickom svete, príde 
zároveň o možnosť robiť vlastné, slo-
bodné a informované rozhodnutia. 
Napríklad na základe aktivít v rámci 
profilov na sociálnych sieťach rôzne 
spoločnosti vedia, čo kedy môžeme 
potrebovať a ponúknu nám to tým 
najvhodnejším spôsobom práve vte-
dy, keď sme najviac náchylní zaplatiť 
za túto vec aj vyššiu cenu. Internet 
nezabúda a informácie, ktoré o sebe 
zverejníme v online prostredí, môžu 
napríklad spôsobiť problém, keď sa 
uchádzame o nové zamestnanie. 

V rámci projektu Nehacknuteľní 
pripraví S.O.S. aj krátke video tipy 
ako sa chrániť na internete a infor-
mačný leták, ktorými chce osloviť 
školy, samosprávy i rôzne štátne a 
súkromné organizácie, aby sa táto 
bezplatná, náučná hra dostala medzi 
ľudí a informácie v nej obsiahnuté 
slúžili čo možno najväčšiemu počtu 
spotrebiteľov. 

Hlavnou postavou hry je mladý 
ženích, ktorý chce v rekordne krát-
kom čase usporiadať svadbu. Popri 
riešení problémov s tým súvisiacich 
sa hráči dozvedia, ako zabezpečiť 
svoje online účty, aby neboli zneuži-
té. Naučia sa preveriť dôveryhodnosť 
stránky, z ktorej si chcú niečo objed-
nať. Systém ich navedie ako oddeliť 
svoj súkromný život od pracovného 
na sociálnych sieťach, zistia ako zne-
možniť použitie osobného obsahu 
ako sú fotky, videá či texty pred ďal-
ším použitím, ako zabezpečiť, aby sa 
obsah, ktorý sa ich týka, viac neob-
javoval vo výsledkoch vyhľadávania 
alebo ako identifikovať maily, ktoré 
sa nás snažia podviesť.  

Spotrebitelia sú ľudia, nie tovar. 
Nové pravidlá ochrany osobných 
údajov menia pravidlá trhu a spot-
rebitelia by preto mali využiť svo-
je práva a stanoviť jasné hranice 
ochrany a použitia svojich osob-
ných údajov.    (čak)

Buďte nehacknuteľníSpotrebiteľ pod ochranou

Popradská hokejová ikona - Arne 
Kroták na prelome rokov ohlásil 
koniec aktívnej kariéry. Rozhodol 
sa tak vo veku 46 rokov.

Úctyhodných je jeho 22 sezón 
odohraných v  rodnom Poprade, no 
majstrovský titul nikdy nezískal. Pô-
sobil aj v  Košiciach, Zlíne, Třinci, či 
francúzskom Nice. V  najvyššej sú-
ťaži absentuje od sezóny 2017/2018, 
v  tej aktuálnej nastúpil na päť zá-
pasov za druholigový Kežmarok. 
S  ním spája aj svoju ďalšiu činnosť 
do konca sezóny, nakoľko tam pô-
sobí ako asistent trénera a  venuje sa 
tiež mládeži. I  keď ho seniorské re-
prezentačné pozvánky obchádzali, 
v najvyššej slovenskej súťaži sa zaradil 
medzi neprekonateľných rekordérov. 
Nastúpil celkovo na 1  259 zápasov, 
v  ktorých strelil 520 gólov a  získal 
1 135 kanadských bodov.  (ppp)

Hokejová
legenda končí
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Sochári vytesali ľadovú sochu
aj na Lomnickom štíte

Týždeň s mestskou políciou

Minulý piatok vyšlo na 
Lomnický štít (2634 m.
n.m.) dvadsať sochárov 
z  rôznych krajín. Z  ľado-
vého bloku vytesali prvú 
sochu a otvorili tak Medzi-
národný festival v stavaní 
ľadových sôch - Tatry Ice 
Master. Minulý rok vyrobi-
li prvú sochu Angličania, 
tento rok sa toho chopili 
Japonci.

Lukáš Brodnanský, riaditeľ 
podujatia Tatry Ice Master 
uviedol: „Sochu vyrezávajú Ja-
ponci, pretože sú z krajiny vy-
chádzajúceho slnka a Lomnic-
ký štít je miestom, kde v tomto 
regióne slnko vychádza naj-

skôr. Skúsení sochári do ľado-
vého bloku vytesali srdce, ktoré 
predstavuje lásku muža k žene 
a tiež lásku k horám a ľadu.“ 

Výkonná riaditeľka Oblast-
nej organizácie cestovného 
ruchu Región Vysoké Tatry 
Veronika Littvová doplnila: 
„Mohlo by sa zdať, že umelci 
z krajín, ako je Mongolsko či 
Japonsko nemajú skúsenosti 
s ľadom, ale ich diela nás pre-
sviedčajú, že to tak nie je.“ V. 
Littvová by bola rada, keby 
najvyššie položená ľadová 
socha na Slovensku vydržala 
do apríla - mája, rovnako ako 
ďalšie výtvory, ktoré pribudli 
na Hrebienku.  (kpa)

• V NEDEĽU 6. janu-
ára popoludní hliadka 
mestskej polície zistila 
na stavenisku na síd-
lisku Západ samovoľný 
pohyb ramena žeriava, 
ktorý nastal pravdepo-
dobne vplyvom silného 
vetra. Keďže hrozil zá-
sah ramena do profilu 
komunikácie, o tejto 
nebezpečnej situácií bol in-
formovaný stavbyvedúci, 
ktorý vykonal dodatočné 
opatrenia.• V  PONDELOK 7. janu-
ára večer bola hliadka MsP 
Poprad vyslaná do Zaria-
denia sociálnych služieb na 
Levočskej ulici, kde sa mali 
nachádzať osoby nerešpek-
tujúce vnútorný poriadok. 
Z  objektu boli vykázané a 
poučené o nutnosti dodržia-
vania vnútorného poriadku 
zariadenia.• VO ŠTVRTOK 10. ja-
nuára dopoludnia prijala 
stála služba mestskej polície 
oznam od osoby, ktorá v 
byte na sídlisku Juh spadla, 
leží na zemi a nedokáže sa 
sama postaviť. Uviedla, že 
je po mozgovej príhode a 
požiadala mestskú políciu o 

pomoc. Hliadka jej poskytla 
predlekársku starostlivosť, 
privolala na miesto  posádku 
rýchlej zdravotníckej pomo-
ci, ktorá ju previezla do ne-
mocnice (na foto).• V  TEN istý deň napo-
ludnie oznámila poštová 
doručovateľka, že počas do-
ručovania pošty na sídlis-
ku Západ pribehli k bráne 
rodinného domu psy, ktorí 
vyskočili na bránu, tá sa 
otvorila a vybehli na ulicu. 
O tejto skutočnosti bol in-
formovaný majiteľ psov, kto-
rý ich uzatvoril.• TAKISTO vo štvrtok 10. 
januára večer prijala mest-
ská polícia oznam o fyzic-
kom napádaní sa klientov 
nocľahárne na Levočskej 
ulici. Išlo o osobu pod vply-
vom alkoholu. Hliadka ju 

predviedla za použitia 
donucovacích pros-
triedkov. Vec je v rieše-
ní MsP Poprad.• V  SOBOTU 12. 
januára večer preve-
rili mestskí policajti 
oznam ohľadom ne-
zabezpečených dverí 
na jednej z garáži na 
Tatranskom námes-

tí. V garáži sa nachádzalo 
motorové vozidlo a osobné 
veci. Hliadka zistila majite-
ľa, ktorý si dvere riadne za-
bezpečil.• V  NEDEĽU 13. januára 
predpoludním občan upo-
zornil hliadku mestskej polí-
cie na kočiar osamelo stojaci 
na Nábreží Jána Pavla II. na 
chodníku pri rieke Poprad. 
Keďže bol kočiar prázdny, 
hliadka skontrolovala nielen 
okolie, ale aj rieku Poprad. 
Nájdený kočiar bol uložený 
v priestoroch MsP Poprad. 
Krátko popoludní si tento 
kočiar prišiel osobne pre-
vziať majiteľ (otec dieťaťa), 
ktorý uviedol, že v blízkej 
konkatedrále mali krstiny a 
po ich skončení kočiar za-
budol naložiť do auta a odi-
šiel z miesta.  (msp)

POZÝVAME VÁS na prezentáciu nášho franchisového konceptu
29. januára 2019 v Hoteli Európa v Poprade! 

Účasť na základe registrácie na e-mailovej adrese: csader.zs@diego-slovakia.sk
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