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Oslobodenie
mesta

Primátor mapoval potreby a problémy v školách

Pri príležitosti 69. výročia 
oslobodenia mesta Poprad 
organizuje Oblastný výbor 
Slovenského zväzu protifašis-
tických bojovníkov v Poprade 
v spolupráci s mestom Poprad 
kladenie vencov k  pamätníku 
padlých v druhej svetovej voj-
ne. Uskutoční sa v  utorok 28. 
januára o 13. hod. v parku pri 
železničnej stanici.

Výročie oslobodenia miest 
a  obcí nášho okresu si pripo-
menú pri pamätníkoch padlých 
aj vo Svite 28. januára o  13.30 
hod., v Kežmarku o 11.30 hod. 
a 26. januára v Liptovskej Tep-
ličke o  11. hod. a  v  Spišskom 
Bystrom o  14.30 hod.    (ppp)

Popradčania môžu hlásiť poruchy
a nedostatky cez City Monitor

Popradská samospráva 
opäť rozširuje možnosti 
komunikácie s  občanmi. 
Popradčania môžu od mi-
nulého týždňa využiť novú 
atraktívnu možnosť hlásenia 
porúch a nedostatkov v mes-
te prostredníctvom aplikácie 
City Monitor. Možnosť na-
hlasovania širokého spek- 
tra porúch sa týka čiernych 
skládok, poškodených chod-
níkov a  ciest, dopravného 
značenia, porúch verejného 

o s v e t l e -
nia a  pod. 

P r i m á -
tor Popra-

du Anton Danko, ktorý má 
už túto bezplatnú aplikáciu 
stiahnutú v  mobile, k  no-
vinke povedal: „Ponúkame 
Popradčanom, aby mohli 
efektívne, rýchlo a  pohodlne 
informovať samosprávu o  ve-
ciach, ktoré ich ťažia a  hlav-
ne ich zistia priamo v  teréne. 
Nebudú musieť opisovať ne- 
jakú situáciu alebo problém, 
ale pošlú fotografiu priamo 
z mobilného telefónu. Násled-
ne budú môcť sledovať vyba-
venie celej záležitosti – či je 
evidovaná, je v  riešení alebo 
je už vyriešená. Tento krok 
hodnotím veľmi pozitívne. 

51 tisíc ľudí bude môcť kont-
rolovať svoje mesto, aby bolo 
ešte krajšie.“ Samotný pri-
mátor pri svojich zisteniach 
nedostatkov priamo v  uli- 
ciach mesta doteraz ihneď rea- 
goval a  telefonicky sa spojil 
s kompetentným úradníkom. 
City Monitor však odstra-
ňuje zbytočné popisovanie 
situácie či nedostatku a  jeho 
lokalizáciu. Nová apliká-
cia umožňuje nahlásenie 
porúch spolu s  lokalizačnou 
a  fotografickou dokumen-
táciou priamo z  mobilného 
telefónu alebo z  internetu.

Primátor Popradu Anton Danko navští-
vil minulý týždeň základné školy v pôsob-
nosti mesta Poprad. Dôvod jeho stretnutí 
s  vedením škôl, vrátane materských škôl 
a  jedální i zástupcov rodičov, bolo ma-
povanie súčasných podmienok školstva 
a  skvalitnenie podmienok škôl v  našom 
meste.

„Vieme, že školstvo na tom nie je celospolo-
čensky dobre. Aj keď som stále presvedčený, 
že o školy by sa v prvom rade mal starať štát, 
mesto samozrejme urobí pre naše školy všet-
ko, čo bude v našich silách a finančných mož-
nostiach. Chcem priamo spoznať situáciu na 
našich školách, preto som sa rozhodol osobne 
ich navštíviť. Zaujímal ma ich stav po stránke 
investícií, vybavenia počítačovou a inou tech-
nikou, zariadenia tried aj školských kuchýň 
a  jedální a  ďalšie. Budeme sa tiež venovať 
podľa finančných možností mesta riešeniu 
platov kuchárok a potom aj pomocných síl v 
kuchyniach, lebo sú ozaj nízke,“ – zdôraznil 
primátor. Všetky zistené poznatky mesto 
zosumarizuje a vyhodnotí.  

Edita Pilárová, vedúca oddelenia školstva 
MsÚ doplnila, že v pôsobnosti mesta sa na-
chádza 9 základných a 12 materských škôl. 
Za posledných 5 rokov mesto investovalo 
do škôl veľké množstvo finančných prost-
riedkov, najmä na opravy striech, výmenu 
okien, hoci si ich menia aj z prevádzkových 
nákladov, sociálnych zariadení, obnovu 
školských areálov... „V iných mestách zápa-
sia s  tým, že nemajú všetky peniaze, čo do 

školstva patria, ale naše školstvo má veľkú 
podporu mesta. Peniaze delíme tak, aby ne-
boli len na „prejedenie“, ale, aby sa investo-
vali do škôl a výsledok je zjavný,“ povedala 
E. Pilárová. 

Primátor konštatoval, že investičné potre-
by majú školy približne podobné – hlavne 
strechy, zateplenie, výmenu okien, renová-
ciu priestorov...

(Pokračovanie na str. 2)

(Pokračovanie na str. 3)
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Oblastné kolo súťaže v prednese slovenských povestí
V utorok 28. januára 2014 o 9. hod. sa v 

Dome kultúry v Poprade uskutoční už po 16-
krát oblastné kolo v prednese slovenských po-
vestí, ktoré je známe aj pod názvom Šaliansky 
Maťko. Súťaž je určená pre žiakov  ZŠ. Vyhla-
sovateľom je Matica slovenská, spoluorgani-
zátorom Školský úrad v Poprade a Centrum 

voľného času. Podobne ako po iné roky pod-
porovateľom súťaže je mesto Svit a priestory 
Domu kultúry – divadelnej sály Zóna a Divo- 
tvornej scény poskytuje mesto Poprad. Orga-
nizátori aj tohto roku očakávajú veľkú účasť 
žiakov a ich učiteľov. Víťazných interpretov  
povestí čakajú zaujímavé ceny.  (hre)

Základným predpo-
kladom využitia City 
Monitora je inštalácia 
tejto bezplatnej mobil- 
nej aplikácie  z  App-
Store alebo Google 
Play, podľa toho, 
s  akým operačným 
systémom telefón 
funguje. 

Prednosťou City 
Monitoru je tiež vzá-
jomná spätná väzba 
medzi samosprávou 
a  občanmi. „Obyva-
telia majú možnosť 
vďaka tejto aplikácii sledovať 
priamo nielen stav riešenia ich 
problému, ale tiež samospráve 
poskytovať spätnú väzbu na 
zlikvidovanú poruchu, teda ko-
mentovať, či bola odstránená 

riadne a  včas. Magistrát zase 
môže City Monitor opačne vy-
užiť v prípade posunutia súrnej 
informácie obyvateľovi pri dôle-
žitých udalostiach v meste napr. 
pri povodniach, silnej búrke 

atď.“ dodal komunikačný ma-
nažér mesta Marián Galaj- 
da. Podnety, ktorých riešenie 
nebude v  kompetencii mesta, 
budú posunuté príslušným in-
štitúciám.  (mar)

Popradčania môžu hlásiť poruchy...
(Dokončenie zo str. 1)• MESTO Poprad zvýši bez-

pečnosť premávky pri križovatke 
ulíc Slovenského odboja a  Hra-
ničnej novými prvkami. • KAMENNÝ herbár je názov 
výstavy, ktorú plánujú v  Pod-
tatranskom múzeu v  Popra-
de sprístupniť od 28. januára. 
Poskytne jedinečnú možnosť 
spoznať rastlinstvo z  močiarov, 
brehov riek a jazier, či z lesov na 
území Slovenska pred 12 až 15 
miliónmi rokov. • OD 1. januára občan dávku 
v  hmotnej núdzi získa len vte-
dy, ak bude 32 hodín mesačne 
vykonávať menšie obecné služ-
by, dobrovoľnícku činnosť alebo 
práce pri živelných pohromách. 
Túto činnosť mu musí ponúknuť 
obec. Dávky v hmotnej núdzi sú 
pre jednotlivca 61,60 €, pre jed-
notlivca s dieťaťom alebo najviac 
so 4 deťmi 117,20 €, pre dvoji-
cu bez detí 107,10 €, pre dvojicu 
s dieťaťom alebo najviac so 4 deť-
mi 160,40 €, pre jednotlivca s viac 
ako 4 deťmi 171,20 € a pre dvojicu 
s viac ako 4 deťmi 216,10 €. • V  SPOLOČENSKEJ sále Tat-
ravagónky Poprad sa v sobotu 25. 
januára od 19. hodiny uskutoční 
Tanečný ples.  (ppš)

PP-8
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Krátke správyPrimátor mapoval potreby a problémy v školách
• DO pondelka 27. januára 
2014 predlžujú daňové a  col-
né úrady úradne hodiny. Každý 
pracovný deň budú verejnosti 
k dispozícii do 19. hod. Predĺže-
nie úradných hodín sa týka ob-
lasti registra. Rovnako predlžujú 
úradné hodiny aj v Call centre, to 
bude k dispozícii aj počas víken-
du 25. a 26. januára.  • FINANČNÁ správa je 
súčasťou európskeho projektu 
SEPA. Od februára 2014 bude 
preto potrebné v  rámci platieb 
pre finančnú správu zadávať 
číslo účtu v  tvare IBAN. Nový 
tvar čísla účtu v  sebe zahŕňa 
identifikáciu krajiny, banky aj 
čísla účtu. Na portáli Finanč-
nej správy je možné v  ponuke 
Rýchloodkazy v  časti „Platenie 
dani“ v  rámci všeobecných in-
formácií realizovať prevod účtu 
do formátu IBAN.• CESTOVATEĽSKÉ stret-
nutie v  Groteske sa uskutoční 
v nedeľu 26. januára o  19. hod. 
Tentoraz budú rozprávať sama-
ritáni Tomáš Dovjak a  Marcel 
Sedlačko z  ich ciest, na ktorých 
hlavným cieľom je pomáhať.• KLESAJÚCA demografická 
krivka v meste Vysoké Tatry sa 
nezastavila ani minulého roku. 
Kým ku koncu decembra 2012 
žilo vo Vysokých Tatrách 4 143 
obyvateľov, ku koncu roka 2013 
tu malo trvalý pobyt 4 107 ľudí. • PIESKOM z afrického vr-
cholu Kilimandžáro pokrstili vo 
Vysokých Tatrách novú publiká-
ciu, ktorá má názov Expedícia 
Kilimandžáro 2013. Najvyšší 
vrch Afriky presne pred rokom 
zdolali siedmi členovia expe-
dície. Výstupu sa  zúčastnil aj 
primátor Vysokých Tatier Ján 
Mokoš. • VO výstavnej sieni Múzea 
v Kežmarku je od 16. januára in-
štalovaná výstava Gabriely Kor-
najovej s  názvom Vyznanie. Po-
trvá do konca februára a pozrieť 
si ju môžete pozrieť v pracovných 
dňoch od 9. hod. do 16. hod. • PREMIÉRA komédie o zmät-
koch v  dome profesora Babíka, 
ktorého omylom vyhlásili za mi-
nistra s  názvom Mastný hrniec 
v  naštudovaní hercov Spišského 
divadla bude v piatok 24. januá-
ra o 19. hod v Spišskom divadle 
v Spišskej Novej Vsi. • KAMPAŇ spoločnosti Lidl 
Voda pre stromy sa naďalej teší 
mimoriadnej obľube medzi zákaz-
níkmi. Za šesť mesiacov sa podari-
lo vyčleniť prostriedky na výsadbu 
ďalších 50 000 stromčekov.     (ppš)

V utorok minulý týždeň za-
vítal do slovensko – nemeckej 
bilingválnej sekcie Spojenej 
školy na Ulici Dominika Ta-
tarku v  Poprade nový veľvy-
slanec Spolkovej republiky 
Nemecko na Slovensku Michael 
Schmunk. Bola to prvá náv- 
števa nemeckého ambasádora 
v  jedinom bilingválnom gym-
náziu na Slovensku, ktoré je 
pod gesciou SRN. M. Schmunk 
rokoval s riaditeľom školy Du-
šanom Nebusom a  vedúcim 
nemeckej sekcie Michaelom 
Immom. Dlhoročný skúsený 
diplomat (pôsobil vo Washing- 
tone, Pretórii či v  Sarajeve) 
nám poskytol krátky rozhovor.• Čo bolo cieľom vašej náv- 
števy v BS SŠDT v Poprade?

- „Keďže som na Slovensku  
len pár mesiacov, postupne sa 
zoznamujem s krajinou. Považo-
val som za svoju povinnosť, ale 
veľmi milú povinnosť, zoznámiť 
sa s  touto „našou“ školou, spoz- 
nať ľudí, ktorí ju riadia, ktorí v nej 
učia a  ktorí v  nej študujú. Je to 
mimoriadna inštitúcia, ktorá ot-

vára študentom dvere vysokých 
škôl v nemecky hovoriacich kra-
jinách. Vysokoškolský diplom 
z  týchto štátov uľahčuje absol-
ventom možnosť zamestnať sa 
v nemeckých firmách nielen v ich 
domovskej krajine, ale aj na Slo-
vensku. Mnohí študenti biling- 
válnej sekcie pôsobili vo firmách 
v Nemecku ako členovia stredné-
ho manažmentu a po návrate na 
Slovensko sa stali topmanažérmi 
pobočiek vo vašej krajine.“• Aké referencie ste 
mali o tejto škole?

- „Len tie najlepšie. 
Podľa mňa je správne, že 
škola sídli v Poprade, má tu 
svoje historické podhubie. 
Napriek tomu, že v súčas-
nosti je svetovým jazykom 
angličtina, nemčina má 
najmä v stredoeurópskom 
regióne výnimočné posta-
venie, a preto slovensko – 
nemecké gymnázium má 
budúcnosť. „Bilingválky“  
považujem za veľmi dobrý 
projekt, ktorý treba ďalej 
rozvíjať.“

• Váš predchodca Axel Hart- 
mann chodil do Popradu i  do 
Vysokých Tatier veľmi často. 
Angažoval sa v  Tatraprojekte 
na výsadbu stromčekov po ve-
ternej kalamite. Plánujete aj vy 
nejakú spoločnú aktivitu s  bi-
lingválnou sekciou?

- „Určite áno. Predpokladám, 
že spolu s  vedením školy ná-
jdeme priestor na obojstranne 
obohacujúcu spoluprácu. Rád 
sem prídem.“      (zsu)

Nový nemecký veľvyslanec považuje
bilingválne gymnázium za skvelý projekt

Mesto bude v investíciách ďa-
lej pokračovať. A. Danko dopl-
nil: „Verím, že situácia v školách 
bude z roka na rok lepšia. Tento 
rok by mal byť lepší a keď ušetrí- 
me peniaze pri verejných súťa- 
žiach, dáme ich na ďalšie investí-
cie v školách, zariadenie tried, vy-
bavenie interaktívnymi tabuľami, 

počítačmi a  podobne.“ V  meste 
ešte nemajú obnovené strechy 
dve veľké ZŠ – Spojená škola 
Letná a  ZŠ Komenského. Tohto 
roku dostane novú strechu práve 
ZŠ Komenského. Z  materských 
škôl majú nové strechy zatiaľ 
3, tohto roku pribudne ďalšia. 
Okná sú vymenené už takmer 
všade. Až po opravách striech 

a  výmene okien môže prísť na 
rad zateplenie fasád. 

Jednou z  navštívených škôl 
bola i ZŠ s MŠ vo Veľkej. Riaditeľ 
Richard Bekess zhrnul, že táto 
škola prešla za posledné roky 
zmenami. Majú novú strechu, 
vymenenú väčšinu okien, nový 
výťah v  školskej jedálni, zlepši-
lo sa vybavenie tried a osobitnú 
radosť majú z  novej modernej 
palubovky vo veľkej telocvični, 
ktorá nahradila staré parkety. 
Riaditeľ povedal: „Spolupráca 
s mestom je výborná, načúva na-
šim požiadavkám a  problémom 
a podľa možností nám vychádza 
v  ústrety. Škola môže napredo-
vať a podľa mňa sa stáva akýmsi 
kultúrno-spoločenským centrom 
pre Veličanov, pretože máme aj 
krásny areál s  altánkom a  det-
ským ihriskom. Sme zapojení 
v projekte Moderná škola - dostali 
sme  200 tisíc eur a  s prispením 
mesta meníme celé materiálno-
-technické zabezpečenie jednot-
livých kabinetov prírodovedných 
predmetov.“

S  úrovňou veľčianskej školy 
bol spokojný i  primátor, ktorý 
ocenil, že v  nej urobili veľký 
pokrok a  výrazne sa posunula 
dopredu.                             (mar)

V utorok 14. januára navštívil primátor mesta Poprad Anton Danko aj ZŠ 
s MŠ na Komenského ulici, kde ho sprevádzali vedúca oddelenia školstva, 
mládeže a športu Edita Pilárová, riaditeľka školy Jarmila Cervová, zástup-
kyne Eva Bednárová a Mária Vojtaššáková. Primátor sa zaujímal o materi-
álno-technické zabezpečenie školy. Okrem iných tried zavítal aj do 1. A, kde 
zaželal prváčikom veľa úspechov v škole.    FOTO – ZŠ s MŠ Komenského

(Dokončenie zo str. 1)

FOTO – Zuzana Suchá
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Neodchádzajte z miesta nehody!
Na zaplnených parkovis-

kách sa môže ľahko stať, 
že pri parkovaní alebo vy-
chádzaní z  parkoviska nara-
zíme do iného auta. V  prí-
pade, že k  takejto udalosti 
dôjde, treba mať na pamäti, 
že sme povinní splniť si záko-
nom stanovené povinnosti.

„Treba bezodkladne zastaviť 
vozidlo, preukázať svoju totož-
nosť inému účastníkovi udalosti 
v  cestnej premávke, poskytnúť 
údaje o poistení vozidla, vyplniť 
a  podpísať tlačivo zavedené na 
zabezpečenie náhrady vzniknutej 
škody, zdržať sa požitia alkoholu 
alebo inej návykovej látky, urobiť 

vhodné opatrenia, aby nebola 
ohrozená bezpečnosť alebo ply-
nulosť cestnej premávky,“ uvied-
la krajská policajná hovorkyňa 
z Prešova Jana Migaľová a doda-
la: „Ak účastník škodovej udalos-
ti spôsobil hmotnú škodu osobe, 
ktorá sa nenachádza vo vozidle, 
je povinný o tom túto osobu bez-
odkladne upovedomiť a  splniť si 
vyššie uvedené povinnosti. K za-
bezpečeniu vyrozumenia držiteľa 
poškodeného vozidla  môžu ob-
čania využiť aj informačné služ-
by nákupného centra, usporia-
dateľa kultúrno-spoločenského 
podujatia, prípadne iného po-
dujatia kumulujúceho účastní-

kov cestnej premávky. Ak to nie 
je možné, vyrozumenie takejto 
osoby môžu zabezpečiť prostred-
níctvom telefónnej linky 158.“

Polícia upozorňuje, že v  prí-
pade, ak si účastník takejto 
udalosti v cestnej premávke ne-
splní svoje zákonom stanovené 
povinnosti, vec bude po ozná-
mení policajtovi kvalifikovaná 
ako dopravná nehoda a zároveň 
takéto konanie je považované 
za porušenie zákona o  cestnej 
premávke závažným spôsobom, 
za ktoré hrozí pokuta od 300 do 
1 300 eur, a tiež zákaz činnosti 
viesť motorové vozidlá na dobu 
od 12 do 60 mesiacov.(ppv)

Usporiadajú Európske turistické dni seniorov V4
Najväčší ohlas z  podujatí, 

ktoré v minulom roku pripravi-
la spolu s  ďalšími organizátor-
mi mestská organizácia Jednoty 
dôchodcov na Slovensku (JDS) 
v Poprade, mala Babička Spiša. 
Po prvom – úspešnom, ročníku 
zabezpečí druhý organizácia 
JDS zo Starej Ľubovne.

Bilanciu vlaňajšej činnosti zhr-
nul predseda mestskej organizá-
cie JDS Fabián Gordiak na výroč-
nom stretnutí v minulých dňoch 
v  Spišskej Sobote: „Teší nás, že 
za posledný rok sa naše rady roz-
šírili o 30 členov a v súčasnosti je 
nás 139. Podujatia, ktoré sme si 
vlani naplánovali, sme dokonca 
prekročili. Okrem iného sme si 
uctili pamiatku Jána Juraja Ra-
inera, v  Spišskej Sobote sme pri-
vítali divadlo z  Vrbového, ktoré 

tu odohralo predstavenie o Móri-
covi Beňovskom. Zúčastnili sme 
sa na Európskych dňoch senio- 
rov v družobnom meste Ústí nad 
Orlicí, na Divadle jedného herca 

s  Milkou Zimkovou a  Gabrielou 
Rothmayerovou...“. Spomenuté 
aktivity pripojili ku tradičnej 
účasti na Annabále, Mesiaci úcty 
k  starším či Katarínskej zábave. 

V tomto roku zaradili do svojho 
plánu aj Fašiangový maškarný 
ples seniorov, zájazd do Štátne-
ho divadla v  Košiciach na mu-
zikál Móric Beňovský, účasť na 
kúpeľnej liečbe, okresnej preh-
liadke v  umeleckom prednese 
seniorov a ďalšie. 

V máji oslávi mestská orga-
nizácia JDS v Poprade 5. výro-
čie svojho vzniku. F. Gordiak 
dodal: „Chceme urobiť väčšie 
oslavy, lebo viete – seniori už 
nemôžu čakať do desiateho výro-
čia. Takže to bude jeden z hlav-
ných programov a na jeseň spolu 
s  mestom pripravujeme Európ-
ske turistické dni seniorov V4 
Poprad – Tatry. Pozveme na ne 
hostí z Ústí nad Orlicí, Sarvaša, 
poľských Jawuriek a štvrté bude 
naše družstvo.“  (mar)

Fabián Gordiak medzi seniormi víta Alexandra Tokára zo  
Svitu, ktorý získal v  celoslovenskej ankete bronzový titul Senior 
roka 2013.       FOTO – Marta Marová

Vianočná výzdoba sa do ulíc vráti zase o rok
Dominantou Popradu sa 

už tradične počas sviatkov na 
prelome rokov stala vianočná 
výzdoba. Tá ľuďom spríjem-
ňovala sviatočné chvíle v mes-
te aj tentokrát.

Bola doplnená o niekoľko no-
vých prvkov a mnohí ju pasovali 
za najkrajšiu na Slovensku. Nič 
netrvá večne a tak sa v minulom 

týždni začalo s  jej demontážou.
Vianočná výzdoba oficiálne 
skrášľovala námestie do minulej 
stredy 15. januára. V  ten deň sa 
začalo s jej odstraňovaním. „Za-
čali sme postupne a v priebehu 
tohto týždňa by mala byť výzdoba 
odstránená úplne,“ uviedol Emil 
Kostelničák z MsÚ v Poprade.

Tak ako zvedavci s  obdivom 

každý rok vítajú pri montáži ob- 
rovského anjela v strede kruho-
vej križovatky, tak sa s ním budú 
musieť na čas opäť rozlúčiť.  
Odíde však inak, ako prišiel - vr-
tuľníkom neodletí. „Rozoberie 
sa priamo na mieste v priestore 
kruhovej križovatky a naloží sa 
na pristavený kamión,“ dodal E. 
Kostelničák.  (mav)

Padol teplotný rekord a malo by sa ochladiť
Doteraz najteplejšia zima za viac ako 60 rokov 

nepretržitých meteorologických meraní v Pop-
rade, bola v rokoch 2006-7. Tohtoročná zima je 
len o málo chladnejšia.

Pavol Faško zo SHMÚ uviedol: „V nedeľu 19. ja-
nuára bol v Poprade prekonaný rekord maximálnej 
hodnoty minimálnej teploty vzduchu, keď neklesla 
pod 3,2°C. Doteraz držala rekord minimálna tep-
lota vzduchu nameraná 19. januára 2007 s 1,3°C. 
V  januári sme doposiaľ v  Poprade zaznamenali 
ešte jeden rekord – 9. januára, kedy dosiahla ma-

ximálna denná teplota 9,3°C, doteraz to bolo 9,1°C 
v roku 1994.“

Meteorológovia však predpokladajú, že v  dru-
hej polovici tohto týždňa sa ochladí – rozdiel by 
mohol byť až 10°C, a tak sa dá očakávať i celoden-
ný slabý mráz. „Ak napadne sneh a zmenší sa ob-
lačnosť, čo by sa v regióne Popradu malo stať,  mo-
hol by byť cez víkend aj silnejší mráz,“  povedal P. 
Faško a dodal, že keď pred desaťročiami v Poprade 
na začiatku zimy napadol sneh, vydržal až do jari, 
ale v posledných rokoch to už neplatí.  (mar)

Prešovský krajský policajný 
vyšetrovateľ obvinil z  drogo-
vej trestnej činnosti troch Po-
pradčanov, všetkých vo veku 
22 rokov.

Jeden z  obvinených zháňal 
zo zatiaľ nezisteného zdro-
ja marihuanu, ktorú predá-
val druhému z  obvinených. 
Ten ju následne prechovával 
doma, kde ju delil do vreciek 
a  ďalej predával. Medzi ku-
pujúcimi, ktorým dvaja obvi-
není Popradčania marihuanu 
predávali, mali byť aj osoby 
mladšie ako 18 rokov. 

Pri domových prehliad-
kach a  prehliadke motoro-
vého vozidla boli nájdené 
vrecká so sušinou marihuany 
o  celkovej hmotnosti 18,77 
g. Z  tohto množstva by bolo 
možné pripraviť až 130 ob-
vykle jednorazových dávok 
drogy. Vyšetrovateľ obvi-
nených zadržal a umiestnil 
do cely policajného zaiste-
nia. Zároveň na nich spra-
coval podnet na vzatie do 
väzby, s  ktorým sa sudca 
stotožnil a  v  sobotu 18. ja-
nuára rozhodol o  ich väzob-
nom stíhaní.  (krp)

Protidrogový 
zásah
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Cambridge certifikáty na SSOSTE
Vzdelávanie v Súkromnej stred-

nej odbornej škole, Ul.29.augusta 
v Poprade napĺňa trendy moder-
nej vzdelanostnej inštitúcie, ktorá 
vytvára všetky predpoklady pre 
kvalitu výchovno-vzdelávacieho 
procesu. Prioritou tejto školy so 
zameraním na informačné a digi-
tálne technológie a právo, ekono-
miku a podnikanie, je odbornosť 
absolventov v  týchto oblastiach 
a jazykové vedomosti.

Škola pôsobí na trhu vzdelávania 
šiesty školský rok, brány školy budú 
opúštať jej tretí absolventi a  teda 
má už konkrétne výsledky a úspe-
chy v rôznych vedomostných súťa- 
žiach, olympiádach, v krajských aj v 
národných odborných súťažiach. 
Na základe mimoriadne úspešných 
výsledkov z  anglického jazyka na 
maturitných skúškach sa vedenie 

školy rozhodlo v  tomto školskom 
roku implementovať do povinného 
predmetu anglický jazyk Camb-
ridge štúdium s  cieľom možnosti 
získania medzinárodných Camb-
ridge certifikátov študentmi školy už 
počas štúdia na strednej škole. Pred 
Vianocami bola podpísaná zmluva 
o partnerstve SSOŠ Poprad s ÚCV 
Žilinskej univerzity v Žiline, ktorý je 
autorizovaným centrom pre realizá-
ciu Cambridge skúšok v Slovenskej 
republike. Kompletné vzdelávanie 
bude realizované v  dopoludňajších 
hodinách v rámci vyučovania, škola 
zabezpečila pre študentov špeciálne 
učebnice a pracovné zošity. Veľkou 
výhodou pre študentov školy je, že 
štúdium je implementované do vy-
učovania a samotné skúšky sa budú 
realizovať priamo v prostredí školy, 
samozrejme v réžii a pod dohľadom 

autorizovaného centra pri ÚCV Ži-
linskej univerzity. 

Žiaci 9.ročníka základných škôl 
a  ich rodičia sa určite pri rozhodo-
vaní o výbere strednej školy riadia 
aj informáciami, aké sú vedomosti a 
zručnosti úspešného absolventa ško-
ly, čo vie ponúknuť zamestnávateľo-
vi, či spĺňa svojimi znalosťami a do-
kladmi o  vzdelaní požiadavky  trhu 
práce. Implementácia medzinárod-
ných vzdelávacích odborných a  ja-
zykových programov do študijných 
odborov, získanie medzinárodných 
Cisco certifikátov z oblasti IT a od 
tohto školského roka naviac aj ja-
zykových Cambridge certifikátov, 
vytvárajú ešte výraznejšie možnosti 
uplatnenia pri štúdiu na vysokej 
škole alebo následne v praxi.

Ing.Beáta Mitická,
riaditeľka školy

Horskí záchranári pomáhali vyčerpaným turistom
• V stredu 15. januára vo večer-
ných hodinách požiadali záchra-
nárov HZS o  pomoc ukrajinskí 
turisti. Nachádzali sa na Skalnatom 
plese, kde ich zastihla tma. Keďže 
neodhadli dĺžku a  náročnosť zvo-
lenej trasy, nedokázali samostatne 
zostúpiť. Záchranári ich trans-
portovali zo Skalnatého plesa na 
Čučoriedky pomocou lanovej drá-
hy, odkiaľ pokračovali snežným sk-
útrom do Tatranskej Lomnice, kde 
boli ubytovaní.• V  nočných hodinách vo štvr-
tok 16. januára sa na tiesňovú linku 
HZS dovolal slovenský horolezec, 
ktorý požiadal o  pomoc spod vr-
cholu Lomnického štítu. Počas 
výstupu juhovýchodnou stenou, 
cestou zvanou Motyka, si spôsobil 
pádom poranenie dolnej konča-

tiny a  nebol schopný pokračovať 
vo výstupe. Záchranárov vyviezlo 
pásové vozidlo spoločnosti TMR 
na Skalnaté pleso, odkiaľ pokračo-
vali vďaka spolupráci pracovníkov 
TMR, ktorí im umožnili rýchly pre-
sun lanovkou smerom na Lomnic-
ký štít. Záchranná akcia prebiehala 
netradične, keďže sa horolezec 
spolu s kamarátkou nachádzali pod 
dráhou lana. Záchranári sa spustili 
k horolezcom za pomoci lana a po-
stupne ich po jednom povyťahovali 
do kabíny, ktorou pokračovali späť. • V  sobotu 18. januára požia- 
dala dvojica poľských horo-
lezcov o  pomoc horských zá-
chranárov. Nachádzali sa vo 
Vyšnom Ľadovom sedle a  pre 
vyčerpávajúci výstup Ľadovými 
dolinami nedokázali pokračo-

V obradnej sieni aj v novom roku zablahoželali jubilantom
V sobotu 18. januára v obradnej sieni mes-

ta Poprad prijal poslanec mestského zastu-
piteľstva Milan Antaš jubilantov, ktorí svoje 
životné jubileum oslavujú v  januári. K  90. 
narodeninám zablahoželal Margite Lipnickej, 
Ondrejovi Gubekovi (na foto vpravo), Šte-
fanovi Liškovi, k  85. narodeninám Margite 
Dallošovej, Márii Fedorovej, Helene Gabriko-

vej, Helene Jurekovej, Márii Marušinskej, k 80. 
narodeninám Etele Urbanovej, Štefanovi Ro-
dákovi, Antonovi Zgeburovi, Jozefovi Beckovi, 
Ondrejovi Biroščákovi, Michalovi Kundisovi, 
k 75. narodeninám Lýdii Jurčovej, Anne Pem-
čákovej, Anne Račkovej, Márii Rufusovej, 
Márii Skokanovej, Marianne Šrenkelovej, Pav-
lovi Kleinovi, Tomášovi Lompartovi, Pavlovi 

Slavkovskému, Jozefovi Škirtovi, Robertovi 
Holečkovi, k  70. narodeninám Albíne Pollá-
kovej, Anne Vilkovej, Etele Cvikovej, Adele 
Fábryovej, Márii Haluškovej, Irene Holicovej, 
Eve Horkej, Viere Horníkovej, Ľudmile Hre-
horčákovej, Eve Juhászovej, Františke Jurčíko-
vej, Jánovi Markechovi, Pavlovi Beckovi, Fran-
tiškovi Fričovi a  Milanovi Hanzelymu. (ppš)

Popradskí policajti vznies- 
li obvinenie voči dvom Po-
pradčanom z  prečinu výtrž-
níctva a  z prečinu ublíženia 
na zdraví.

Obvinení muži vo veku 22 
a 32 rokov mali v piatok 10. ja-
nuára vo večerných hodinách 
v Matejovciach, na Smetanovej 
ulici, pristúpiť k  34 ročnému 
mužovi a fyzicky ho napadnúť. 
Päsťami ho udierali do hlavy, 
potom ho zvalili na zem, kde 
ho spoločne udierali a kopali 
do celého tela. Napadnutý Pop-
radčan v dôsledku tohto útoku 
utrpel početné zranenia s pred-
pokladanou dobou liečenia 2 
až 3 týždne. Útočníci sú stíhaní 
na slobode.  (jam)

Dvaja útočníci
sú už obvinení

Diváci, ktorí chcú pozerať 
program Televízie Poprad, si 
môžu nastaviť digitálne vysie-
lanie DVB-T, kanál 44. Nala-
dia si ho tak, že na prijímači 
alebo diaľkovom ovládači 
stlačia 44 a  spustia manuálne 
vyhľadávanie. Anténa musí 
byť vertikálne nasmerovaná 
na kótu Dubina – vysielač je 
umiestnený nad Gánovcami. 

Digitálne vysielanie TV Po-
prad pokrýva územie miest 
Poprad, Svit, Spišská Nová 
Ves, Krompachy, Kežmarok, 
Stará Ľubovňa, Vysoké Tatry 
a okolité obce.  (ppp)

Naladenie stanice
TV Poprad

PP
-1

1

vať ďalej. V  najkomplikovanej-
ších miestach ich zastihlo veľmi 
zlé počasie. Na pomoc im odi-
šli záchranári HZS. Poliaci boli 
v  stálom telefonickom spojení 
s dispečingom oblastného stredis-
ka. Boli navigovaní, nech sa po- 
kúsia zlaniť na stranu Malej Stu-
denej doliny, kadiaľ im skupina 
záchranárov išla na pomoc. Do-
stali sa na snehové pole, po kto-
rom pokračovali dole dolinou. 
Prostredníctvom operačného 
strediska tiesňového volania bola 
horolezcom odoslaná SMS správa 
so vzdialenosťou a  postupovým 
azimutom k Téryho chate. Záchra-
nári dostali informáciu, že dvojica 
horolezcov je v  poriadku na dne 
doliny a k chate už trafia. Preto sa 
vrátili na základňu.  (phs)



Strana 6 22. 1. 2014 

Škola na dotyk NÚCEM podporí školy počítačmi

Bilingvalista Oliver Pitoňák na súťaži v Indii
Určite nie je veľa  študentov, ktorí   

sa môžu pochváliť  tým, že sú  členmi 
národného tímu reprezentujúceho 
Slovensko na medzinárodnej súťaži. 
Oliverovi Pitoňákovi (na foto prvý 
sprava), študentovi 2. ročníka slo-
vensko – nemeckej bilingválnej sek-
cie Spojenej školy na Ulici Dominika 
Tatarku v Poprade sa to podarilo! Ako 
súťažiaci sa dostal až do ďalekej Indie.

Postrehy z Indie opísal: „IJSO (Inter-
national Junior Science Olympiad) je 
medzinárodná súťaž v troch prírodných 
vedách – biológii, fyzike a chémii. Zúčast-
niť sa na nej môžu žiaci základných a stred-
ných škôl, ktorí v kalendárnom roku konania 
súťaže nedosiahnu 16 rokov. Medzinárodné 
kolo, na ktorom som reprezentoval, sa konalo 
v decembri minulého roku  v Indii, v päťmili-
ónovom veľkomeste Puna. Hlavným cieľom 
súťaže bolo určiť najlepších mladých vedcov 

na svete. Organizátori však  pre nás pripravili 
aj sprievodný program. Usporiadali celodenný 
výlet do Giant Metrevawe Radio Telescope, kde 
sme mali možnosť vidieť oceľové kolosy, ktoré 
sa môžu zamerať na ktorýkoľvek objekt vo 
vesmíre. Okrem toho nám hostiteľská  krajina 
predstavila aj  svoje zaujímavosti. Naše kroky 

viedli do paláca Aga Khan Palace, ktorý 
je považovaný za jeden z najkrajších v In-
dii. Dva roky v ňom väznili otca národa 
Mahátmu   Gándhího a jeho manželku. 
V  zoologickej záhrade sme zasa videli 
typické indické zvieratá. Zlatým klincom 
programu bol výlet do pevnosti Jadhav-
gadh, ktorá je po prestavbe známa najmä 
vďaka múzeu a prekrásnym záhradám. 
India však nie je iba krajinou historických 
pamiatok a očarujúcej prírody. Je to aj 
krajina kontrastov. Na jednej strane sme 
obdivovali dokonalú architektúru a nád-
herné pamiatky, no na druhej strane sme 

spoza okna autobusu videli indické slamy, kde 
žijú ľudia v neuveriteľnej chudobe. To, čo som 
videl, bolo veľmi emotívne a zmenilo to  môj 
pohľad na svet. Napriek tomu, že sa mi - nám 
nepodarilo získať medailu - chýbalo vraj veľ-
mi málo - budem pokračovať v budovaní mo-
jich vedeckých základov.“  (zsu)

Gymnáziu na Kukučínovej 
ulici v  Poprade sa v  spolu-
práci s  niektorými kolegami 
podarilo zapojiť do nové-
ho projektu Škola na dotyk.  
Škola v  rámci tohto projek-
tu získala pre jednu triedu 
tablety a  úplne novú učebňu 
kompletne vybavenú zaria- 
dením a  modernými IKT 
technológiami. Okrem tab-
letov nainštalovali do no-
vej učebne LCD obrazovku, 
ktorú budú študenti používať 
ako počítač, ale aj ako inter-
aktívnu tabuľu, nové pripo-
jenie na internet,  prepojenie 
tabletov s  počítačom a  LCD 
obrazovkou a ďalšie.

Možnosť využívať nové mo-
derné technológie a  tak sa 
v  rámci kompetencie k  celo-
životnému vzdelávaniu pri-
blížiť žiakom a  modernému 
učeniu je pre školu výzvou. 
Skúsenosti hovoria, že žiaci 
využívajú tablety v  oveľa väč-
šej miere ako učitelia, ale po-
užívajú ich hlavne na hranie 
hier, pozeranie videí a  na vy-
hľadávanie cez internet. Mali 
by sa naučiť, že tablety nie sú 
len jednoúčelové zariadenia, 
ale všestranné pomôcky. Po-
pri iných činnostiach je mož-
né tablety využiť aj v  rôznych 
fázach a  rovinách vzdeláva-
nia. Učitelia sú presvedčení, 
že sa im spolu so žiakmi po-
darí nájsť nové možnosti ako 
tablety využiť v  modernom 
vzdelávaní.  (dko)

Národný ústav certifikovaných meraní vzde- 
lávania (NÚCEM) pomôže približne 400 zá-
kladným a  stredným školám v  SR skvalitniť 
technické podmienky pre elektronické tes-
tovanie žiakov. Víťaz centrálneho verejného 
obstarávania na nákup výpočtovej techniky a 
služieb rozváža v týchto dňoch 1800 počítačov 
do škôl zapojených do národného projektu 
„Zvyšovanie kvality vzdelávania na základ-
ných a  stredných školách s  využitím elektro-
nického testovania“.

NÚCEM dodá počítače aj do Prešovského sa-
mosprávneho kraja. Celkom pôjde do škôl v pre-
šovskom regióne 284 počítačov (do 23 stredných a 
40 základných škôl). Najviac PC dostanú - Stred-
ná odborná škola vo Svite (13), Obchodná aka-

démia v Humennom (12), Stredná odborná škola 
elektrotechnická v Poprade, Stredná priemyselná 
škola v  Snine a Základná škola vo Vranove nad 
Topľou (po 11 počítačov).

Prideleniu počítačov predchádzal v  roku 2013 
rozsiahly prieskum pripravenosti škôl na elek-
tronické testovanie a podpis zmluvy o spolupráci 
medzi NÚCEM-om a školou v národnom projek-
te. „Pri prideľovaní  počítačov pre konkrétne školy je 
rozhodujúci princíp efektívnosti realizácie elektro-
nického testovania podľa potrieb národného projek-
tu,“ konštatovala riaditeľka NÚCEM-u Romana 
Kanovská. Školy získajú od NÚCEM-u počítače 
bezodplatným prevodom do svojho majetku so 
súhlasom  Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR ako aj zriaďovateľa školy.  (mgl)

„Nikto nerobí väčšiu chy-
bu ako ten, kto nerobí nič v 
presvedčení, že to málo, čo 
urobiť môže, je bezvýznam-
né.“     (Edmund Burke)

Na skládky nie sme krátki, 
je projekt Občianskeho zdru-
ženia Tatry, ktorý v  ZŠ s  MŠ 
na Tajovského ulici v  Popra-
de realizujeme od roku 2011. 
Cieľom projektu je zvýšiť en-
vironmentálne povedomie 
mladých ľudí prostredníctvom 
aktivít zameraných na zlepše-
nie životného prostredia. Ide 
hlavne  o  mapovanie výskytu 
nelegálnych skládok odpadu. 
Zo zákona je majiteľ pozem-
ku, na ktorom sa skládka na-
chádza, povinný na vlastné ná-
klady túto skládku zlikvidovať 
(pokiaľ nie je známy pôvodca 
skládky). Okrem toho mapu-
jeme lokality s  výskytom in-
váznych druhov rastlín. Zma-

povali a  nahlásili sme takto 
už 27 nelegálnych skládok a 3 
lokality s výskytom inváznych 
rastlín v okrese Poprad.

V  roku 2013 bola vyhlásená 
rovnomenná súťaž pre základné 
a  stredné školy, v  rámci ktorej 
realizujeme výchovné aktivity 
zamerané na zvýšenie miery 
separovania odpadu. Akčný 
tím súťaže pripravil pre žiakov 

prvého stupňa rovesnícke vzde- 
lávanie s  názvom Separujte 
s nami. V januári si žiaci druhé-
ho stupňa prezreli výstavu pod 
názvom Na skládky nie sme 
krátki, na ktorej  sa oboznámili 
s  odpadovou  hierarchiou, do-
zvedeli sa ako máme nakladať 
s jednotlivými druhmi odpadu, 
použitie aplikácie TRASHOUT 
na nahlasovanie skládok odpa-
du a problém inváznych druhov 
rastlín. 

Aj keď sa o  nutnosti triediť 
odpad hovorí už veľmi dlho, 
miera zapojenia obyvateľov 
je stále nízka (na Slovensku 
sa vytriedi približne len 40% 
odpadu). Veríme, že prekoná-
me pohodlnosť a  ľahostajnosť 
aspoň niektorých ľudí a mieru 
separovania zvýšime. 

Darina Bergmannová
koordinátor ENV

ZŠ s MŠ Tajovského Poprad

Napísali ste nám Na skládky nie sme krátki
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Súťaž hudobného folklóru detí

26. januára o 18. hod. - Divadlo Commedia Poprad
R. Fallet, A. Gregar, V. Benko - KAPUSTNICA

2. februára o 18. hod. - Divadlo Commedia Poprad
M. Kukučín, V. Benko - NEPREBUDENÝ

16. februára o 18. hod. - Divadlo Commedia Poprad
W. Shakespeare, V. Benko - SKROTENIE ZLEJ ŽENY

2. marca o 18. hod. - Divadlo mladých Šuňava
M. Gavran - MUŽ MOJEJ ŽENY

9. marca o 18. hod. - Divadlo Commedia Poprad
V. Pankovčín, V. Benko - PASTIER (monodráma)

16. marca o 18. hod. - Divadlo Commedia Poprad
D. Dušek, F. Lipták, M. Šulík - ZABÍJAČKA

23. marca o 18. hod. - Divadlo mladých Šuňava
M. Kukučín - RYSAVÁ JALOVICA

30. marca o 18. hod. - Divadlo Commedia Poprad
M. Nikolič - KOVÁČI

6. apríla o 18. hod. - Divadlo Commedia Poprad
A. P. Čechov - KEĎ MUŽI PLAČÚ

13. apríla o 18. hod. - Divadlo Commedia Poprad
F. Švantner, V. Benko - MALKA

Predstavenia sa uskutočnia v Kultúrnom dome v Spišskej Sobote.

Informácie: tel. 0903 825 050, e-mail: vladob@mail.t-com.sk,
predajňa TESCOMA, Nám. sv. Egídia, Poprad, tel. 0904 658 812

Vstupné: 4 € 

DIVADELNÉ FAŠIANGY 2014
Divadlo COMMEDIA Poprad

PP-10

Ozvena chystá Cudzie nechcem a svoje si nedám
Divadelníci v  Strážach „o 

dušu“ nacvičujú. Blíži sa totiž 
premiéra ich nového pred-
stavenia Cudzie nechcem 
a  svoje si nedám, ktorá bude 
1. februára v Strážach. Ako 
nám prezradil režisér Rudolf 
Kubus, rodilo sa ťažšie, ale 
o to viac môže divákov zaujať. 
Tentoraz sa skladá zo štyroch 
poviedok – Pytačky od A. P. 
Čechova, Rohy od M. Kukučí-
na, Jastrab od J. Duračinského 
a  Zázračná vreckovka od V. 
Kalitčuka.

R. Kubus, ktorý strážsky diva-
delný súbor Ozvena režíruje už 

jedenásty rok, zhrnul, že za ten 
čas uviedli desať nových hier. 
K  pripravovanému predstave-
niu dodal: „Ozvena sa vždy usi-
luje o to, aby vo svojich predsta-
veniach odovzdala nádej, že sa 
všetko skončí dobre. Dala pries-
tor na zamyslenie. V tejto sezóne 
sme si povedali, že je možno na-
čase nastaviť zrkadlo a  ukázať 
skutočnosť – čo robí ľudí ľuďmi. 
Nečakajte lásku, moralizovanie, 
hlboké myšlienky. Urobili sme 
prierez časom a  svetom a  naše 
predstavenie sme poskladali zo 
štyroch rôznych poviedok. Kaž-
dá je iná, ale všetky o tom istom. 

Veríme, že ani teraz nesklameme 
a diváci sa budú nielen baviť, ale 
v  niektorých postavách aj vi-
dieť. A možno sa niektorí stanú 
súčasťou predstavenia...“. Réžie 
sa opäť ujal R. Kubus, scénu má 
na starosti Ján Majzel, hudobnú 
úpravu Mário Karas, dramatur-
giu Ľudmila Štefaňáková. Hrať 
budú: Dagmar Nemčoková, 
Ján Majzel, Mária Rusnáková, 
Milan Palko, Ľudmila Štefaňá-
ková, Martin Fečunda, Tadeáš 
Tauchin a Rudolf Kubus.

Ozvena uvedie aj viacero re-
príz novej hry, medziiným 19. 
februára  v popradskom Dome 
kultúry. Každoročne odohrá 
15 – 18 predstavení a  nebude 
tomu inak ani tohto roku. Už 
teraz majú dohodnuté účin-
kovanie v  niekoľkých okoli-
tých obciach.  (mar)

Vo výstavnej sieni Podtatranské-
ho osvetového strediska na Sobot-
skom námestí 4 v  Spišskej Sobote 
je ešte do konca januára otvorená 
výstava Ako išiel čas... Pripravil 
ju Prešovský samosprávny kraj, 
POS a Špeciálna základná škola zo 
Spišského Štiavnika. Práce žiakov 
z  tejto špeciálnej základnej školy 
vznikali na hodinách alebo v krúž-
ku výtvarnej výchovy počas celého 
roka. Učiteľka Milena Majovská 
uviedla, že v nich zachytávajú fan-
tastické výjavy a  scény, voľné ex-
presívne kreácie, parafrázy výtvar-
ných diel známych maliarov, ale 
aj námety zo života detí, ktoré sú 
žiakom blízke, patria do ich citovej 
oblasti a bezprostredne ich prežíva-
jú.  Navyše im pomáhajú uspokojiť 
potrebu vyjadriť svoj postoj k  ľu-
ďom, veciam, udalostiam.    (ppp)

Výstava ešte
do konca januára

Podtatranské osvetové stredisko usporiada 29. marca okresné 
súťaže tradičnej kultúry – súťaž hudobného folklóru detí v kategó-
riách sólisti speváci a  inštrumentalisti, spevácke skupiny a  ľudové 
hudby, súťaž sólistov – tanečníkov o Šaffovu ostrohu a súťaž cho-
reografií folklórnych súborov. Prihlášky môžu záujemcovia posielať 
až do 21. februára 2014 na osvetapp@stonline.sk, kde získajú aj po-
drobnejšie informácie.     (ppp)

Rekordná trofej bude pýchou prehliadky

Deväťročného muflóna ulovil 
12. januára v kvetnickom zverníku 
poľovný hospodár Poľovníckeho 
združenia Dubina Laco Palguta. 
„Je to rekordná trofej nášho regiónu 
a  odhadujem, že z  celoslovenského 
meradla bude v prvej päťke maximál- 
ne desiatke. Krásne rohy tohto mu-
flonieho samca dosahujú dĺžku 108-
110 cm a bodovú hodnotu 237 bodov 
CIC. Tento jedinec bol na vrchole 
svojho životného maxima, už by bol 
len slabol a uhynul,“ povedal Teodor 
Vaverčák z  PZ Dubina. Muflonia 
trofej bude pýchou chovateľskej 
prehliadky, ktorú chystá Slovenský 
poľovnícky zväz v okrese na prelome 
marca – apríla tohto roku.    (ppm)

Sobota 25. január o 18.hod.- 
Dom kultúry Poprad - koncert-
ná sála ZUŠ 
18. NARODENINY
KENTUCKY
Country tancovačka s hudobnou 
skupinou TIMID zo Spišskej No-
vej Vsi, s  tanečnými skupinami 
KENTUCKY z Popradu a SMO-
KY MONTAINS DANCERS z 
Košíc, s bohatou tombolou a s vý-
bornou náladou. To všetko čaká 
publikum na 18. narodeninách 
tanečnej skupiny Kentucky z Po-
pradu.           Vstupné: 5 €

Nedeľa 26. január o 10.hod.- 
divadelná sála Domu kultúry 
v Poprade
O 7 KOZLIATKACH
Divadlo bez opony Banská 
Bystrica
Rozprávka s kvalitnými he-
reckými výkonmi, točiacou sa 
scénou, ktorá mení prostredia 
čistiniek a domčekov, plastické 
masky nezbedného, zlého, ale 
predsa i trochu sympatické-
ho vlka a siedmich kozliatok a 
chytľavé pesničky mamy kozič-
ky, dobrosrdečného kováča a 

samozrejme siedmich nezbed-
níkov, ktorých mama prvýkrát 
nechala doma samotných.
Vstupné: 1,50 €

Pondelok 27. január o 18.hod. 
- divadelná sála Domu kultúry 
v Poprade
DÁVID HUSZ 
Repríza kombinovaného pro-
gramu venovaného 200. vý-
ročiu narodenia „otca“ mesta 
Poprad. Réžia R. Kubus.

Vstupné: 1 €
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA

POVEDALI SLÁVNI
Dobrá žena muža inšpiruje, vtipná ho zaujme, krásna ho očarí, 
ale súcitná ho dostane.         V. HUGO

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 22. januára má meniny Zora, zajtra 23. januára Miloš, v pi-
atok 24. januára Timotej, v  sobotu 25. januára Gejza, v  nedeľu 
26. januára Tamara, v pondelok 27. januára Bohuš a v utorok 28. 
januára Alfonz.

NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI

Jozefom Dubíkom,
36-ročným

Klárou Fořtovou,
80-ročnou

Jánom Ivanom,
69-ročným

V sobotou 18. januára 2014
v Tatranskej Lomnici s

V utorok 21. januára 2014
v Matejovciach s

V piatok 17. januára 2014
vo Veľkej s

Tomášom Spišákom,
68-ročným

Máriou Kašickou,
51-ročnou

V sobotu 18. januára 2014
vo Veľkej s

V sobotu 18. januára 2014
v Matejovciach s

VITAJTE MEDZI NAMI
V Nemocnici Poprad sa narodili: 30. decembra 2013 – Romana 
Hovaňáková, Svit, 7. januára 2014 – Oskar Bekeš, Poprad, 14. 
januára – Marko Tomajka, Spišské Bystré.

Potrápia vás 
zdravotné pro-

blémy, ktoré ste doteraz podceňovali.

Choďte aspoň 
na jeden ples 

alebo zábavu s priateľmi. Oslobodíte 
sa od stresov.

Krásne život-
né obdobie 

si naplno užite. Úspechy budete žať 
v  práci aj v  štúdiu. V  rodine bude 
veľa radosti.

Nielen prácou 
je človek živý. 

Nájdite si čas na oddych a stretnutia 
s priateľmi.

Poteší vás ne- 
jaká priaznivá 

správa, ktorá bude mať veľký význam 
pre vašu budúcnosť.

Pokojný týž-
deň vám dodá 

veľa sily a energie. Potešia vás mladší 
rodinní príslušníci.

Bude sa vám 
dariť po všet-

kých stránkach a dostanete dokonca 
výhodnú pracovnú ponuku.

Vo financiách 
sa dostanete 

do plusu a  to vám umožní byť vo 
väčšej istote.

Dávajte si po-
zor na klebety, 

lebo sa do nich môžete nechtiac za-
pliesť.

Veľmi úspeš-
ný týždeň 

vám prinesie veľa uznania a pochva-
ly od nadriadených.

Na chvíľu spo-
maľte tempo 

a porozmýšľajte nad novými aktivi-
tami.

Vždy si urobí-
te podľa toho, 

ako to vyhovuje vám, ale teraz sa bu-
dete musieť prispôsobiť.

HOROSKOP od stredy do stredy

Dnes 22. januára – Dr. Max, zajtra 
23. januára –  Cyprián, v piatok 24. 
januára – Limba, v sobotu 25. janu-
ára – Medovka, v nedeľu 26. de-
cembra – Sunpharma - Tesco, 
v pondelok 27. januára – Adus 
a v utorok 28. januára – Včela. 

Dr. Max: ZOC Max, Dlhé hony 1, 
Cyprián: L. Svobodu 2689, č. t. 773 
22 40, Limba: Podtatranská 5, č. t. 

POHOTOVOSŤ V LEKÁRŇACH
772 26 57, Medovka: Tatranské ná-
mestie, Sunpharma – Tesco: Tep-
lická cesta 3, Adus: Mnoheľova 2, 

č. t. 428 31 34, Včela: Tatranské 
nám. 1, č. t. 772 36 67.

Lekárne s  pohotovost-
nou službou sú otvorené od 

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

Program kina CINEMAX Poprad

Vejška – o 14. hod. (hrá sa len cez 
víkend), o 16. hod. a o 18. hod., Vlk 
z Walt Street – o 20. hod., Špinavý 
trik – o 17.40 hod. a o 20.20 hod., 
Chrobáčikovia: Údolie stratených 
mravčekov – o 13.40 hod.(hrá sa len 

Od 23. januára do 29. januára
cez víkend), Detské kino – Niko 2 – 
o 15.40 hod. (hrá sa len cez víkend), 
Ľadové kráľovstvo 3D – o  13.20 
hod. (hrá sa len cez víkend), Ľadové 
kráľovstvo 2D – o 15.50 hod., Než-
né vlny – o 18.10 hod., Nynfoman-
ka I. – o 20.30 hod. (nehrá sa 28.1.), 
ARTMAX – Veľká nádhera – 
o 20.30 hod. (hrá sa len 28.1.) (ppp)

V zmysle  § 6 ods. 4 zákona 
č.  401/1998 Z. z. o poplatkoch 
za znečisťovanie ovzdušia  
v znení neskorších predpi-
sov je prevádzkovateľ (práv-
nická osoba a fyzická osoba 
oprávnená na podnikanie) 
malého zdroja znečisťovania 
ovzdušia povinný oznámiť 
každoročne do 15. februára 
Mestu Poprad za každý malý 
zdroj znečisťovania ovzdušia 
prevádzkovaný v meste Pop-
rad, spotrebu palív a surovín,  
z ktorých znečisťujúce látky 
vznikajú a ďalšie potrebné 
údaje. Tlačivo je možné stia-
hnuť na internetovej stránke 
mesta.

Táto povinnosť sa nevzťahuje  
na prevádzkovateľov stacionár-
nych zariadení, v ktorých sa  

ročne spáli menej ako je uve-
dené v Článku V bode 1  Vše-
obecne záväzného nariadenia 
Mesta Poprad č. 6/2010 o po-
platku za znečisťovanie ovzdu-
šia malými zdrojmi znečistenia 
ovzdušia  t. j. menej ako 5000 
m3 zemného plynu.

V zmysle § 8 ods. 3 zákona 
č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch 
za znečisťovanie ovzdušia  
v znení neskorších predpisov 
za nesplnenie povinností uve-
dených v § 6 ods. 4 a povinnos-
tí určených v rozhodnutí vyda-
nom podľa § 6 ods. 6 zákona  
č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch 
za znečisťovanie ovzdušia  
v znení neskorších predpisov 
uloží Mesto Poprad prevád-
zkovateľovi malého zdroja po-
kutu do 663,87 €.  (pmp)

Povinnosť oznámiť údaje o malom 
zdroji znečisťovania ovzdušia

MANŽELSTVO UZAVRELI
11. januára 2014 – Lucia Leščáková a  Jozef Dický, Michaela 
Galliková a Michal Maškulka.

Drevo z chráneného územia 
vynášajú po kúskoch

Drevo z  územia Tatranské-
ho národného parku v  správe 
Štátnych lesov TANAPu vy-
nášajú po kúskoch. Páchateľmi 
sú zväčša obyvatelia podtatran-
ských rómskych osád. 

Tí kusy haluziny alebo celé 
kmene ešte zelených stromov,  
narúbané a poštiepané na kúsky, 
vynášajú z  lesných porastov na-
jmä v  ochranných obvodoch 
Smokovce a Tatranské Matliare. 

Trikrát pri krádeži dreva prichy-
tili páchateľov aj v  Červenom 
Kláštore. Lesníci počas roka za-
znamenali celkovo 63 prípadov 
krádeže dreva, pričom zväčša 
išlo o  rozkrádanie haluziny. Vý-
nimkou však neboli ani krádeže 
dreva vo väčšom rozsahu v obje-
me od 1,5 m3 až po 120 m3. Ško-
da na majetku štátu sa tak za rok 
2013 vyšplhala takmer na 25 500 
eur.                                           (lbu)
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Prešovský kraj ocenil aj športovcov spod Tatier
Nadvládu nad športovcami Prešovského kraja držia už niekoľko 

rokov prešovskí hádzanári. Inak to nebolo ani tentoraz pri udeľovaní 
ocenení pre najúspešnejšieho športovca PSK za rok 2013. V menoslo-
ve ocenených však nechýbajú ani osobnosti podtatranského regiónu.

Už jedenásty ročník slávnost-
ného vyhlásenia najúspešnej-
ších športovcov a  športových 
kolektívov PSK za rok 2013 sa 
konal v polovici januára v Pre-
šove. Titul ostal už po piatykrát 
po sebe v hádzanárskej rodine 
zásluhou hráča Tatrana Prešov, 
Lotyša Dajnisa Kristopansa, 
ktorý si túto poctu užil po dru-
hýkrát.

Odborná komisia určila 
desať jednotlivcov v  kate-

górii dospelých bez udania 
poradia, tri športové ko-
lektívy v kategórii dospelých 
a  v  mládežníckej kategórii. 
Ocenení boli aj najúspešnej-
ší študenti stredných škôl, 
najúspešnejšia stredná škola, 
zdravotne postihnutý špor-
tovec a udelená bola aj Cena 
predsedu PSK.

Medzi ocenených patril 
z  nášho regiónu už tradične 
popradský horolezec Peter 
Hámor, ale po prvýkrát vyšla 
na pódium aj mladá zjazdár-
ka a dcéra bývalej vynikajúcej 
lyžiarky a  vedúcej slovenskej 

výpravy na ZOH 2014 v Soči, 
Jana Gantnerová zo Ski klubu 
Zelené Pleso. Cenu si odnie-
sla aj jedna z  najvýraznejších 
postáv volejbalovej histórie 
Slovenska Monika Smák, ktorá 
pôsobí v  MŠK Oktan Kežma-
rok.

Najúspešnejšou strednou 
školou za rok 2013 sa sta-
la Hotelová akadémia Otta 
Brücknera v  Kežmarku, pre-
dovšetkým za vynikajúce vý-
sledky lukostrelkyne Alexan-
dry Šiškovej a  Andreasa 
Žampu, ktorý súťaží v zjazdo-
vom lyžovaní.  (vef)

Medzi najúspešnejšími športovcami aj Hámor
Peter Hámor (na foto) ako 

horolezec opäť zaujal svojimi 
výkonmi celý Prešovský kraj. 
Dostal sa po piatykrát medzi 
ocenených športovcov PSK za 
rok 2013. S  minulým rokom 
bol spokojný, no už je pripra-
vený zdolávať ďalšie méty.

Horolezectvo bolo vždy tak 
trochu v úzadí veľkých športov 
a jedným z tých, ktorý ho držia 
v  povedomí širokej verejnos-
ti na Slovensku je Popradčan 
Peter Hámor. Je to svetoznámy 
horolezec a alpinista, ktorý sa 
stal už pravidelným účastní-
kom udeľovania ocenení pre 
najúspešnejšieho športovca 
PSK. „Každá pozornosť poteší. 
Takéto ocenenia sú motivačné 
a  mňa ženú vždy k  lepším vý-
konom. Pomaly sa mi darí dá-
vať dokopy veľkú päťku osem-
tisícových vrcholov a zrejme to 
zavážilo pri tomto ocenení,“ 
povedal Peter Hámor.

V  minulom roku sa mu ko-

nečne podarilo vyliezť na štvrtú 
najvyššiu horu sveta Lhotse. 
„Mal som tam resty ešte z roku 
1996, kedy som na vrchol nedo-
siahol. Teraz som tak zdolal už 
štvrtú horu veľkej päťky. V roku 
2011 sa mi podarilo vystúpiť na 
Makalu a v roku 2012 na Kan-
čendžongu a  K2-ku. Do veľkej 
päťky mi ostáva Mount Everest, 
na ktorom som síce bol v  roku 
1998, ale chcem sa tam vrátiť,“ 
dodal horolezec, ktorý robí 
dobré meno vo svete aj mestu 
Poprad.

Peter Hámor má stále veľa 
síl a  už plánuje ďalšie výpra-
vy. „Debaty o  tom, čo budeme 
robiť na ďalší rok, začali počas 
ostatného Medzinárodného fes-
tivalu horských filmov. S mojím 
spolulezcom z  Rumunska sme 
najviac hovorili o Šiša Pangme 
a  Mount Evereste. Napríklad 
na Šiša Pangme som ešte nebol. 
7. marca odlietam do Nepálu. 
Prejdem si niektorí zo šesťti-

sícových kopcov v  údolí Solo-
kumbu a rozchodím sa. Začiat-
kom apríla sa budeme presúvať 
do Tibetu a zo Šiša Pangmy sa 
vyberieme pod Mount Everest. 
Ten plánujeme zdolať v polovi-
ci mája,“ opísal najbližší pro-
gram P. Hámor.

Popradský horolezec má 
v pláne liezť po kopcoch, kým 
bude vládať. „Pre horolezcov je 
jedinou métou šplhať sa do kop-
cov, pokiaľ sa bude dať. Nemá-
me šampionáty, ani olympijské 
hry, takže nesmerujeme ku kon-
krétnemu cieľu. Každý výstup 
je jedinečný a  považovaný za 
úspech,“ skonštatoval.

Pod Tatrami je Peter Hámor 
už akousi horolezeckou iko-
nou. Vydajú sa v  jeho stopách 
noví nadšenci lezenia? „Je tu 
veľa chlapcov, ktorí sa venujú 
výškovému horolezectvu, no tre-
ba ich podchytiť a poskytnúť im 
podmienky, pretože to nie je jed-
noduché. Zohnať prostriedky na 

expedíciu je náročné i pre jed-
ného človeka a nie celý tím ľudí. 
Nič krajšie by však nebolo, keby 
sa mohli vytvoriť podmienky pre 
piatich až desiatich chlapcov, 
ktorí by mali šancu urobiť die-
ru vo svete a tým by som sa rád 
venoval. Odovzdal by som im 
všetky svoje skúsenosti,“ dopl-
nil na záver jeden z ocenených 
športovcov z  nášho regiónu, 
ktorému ešte okrem Šiša Pang-
my chýba z  himalájskych veli-
kánov do zbierky Dhaulágirí 
a Manaslu.  (mav)

• Predám novú liaheň na 50 ks 
vajec, cena 85 €. Inf.: www.liahen.
sk, č. t. 0907 181 800.  5/14-P• Predám knihy rôznych žánrov 
za symbolické 1 €/1 kniha. Inf.: č. 
t. 0905 383 132.  6/14-P• Predám 1-izb. byt v  centre 
Popradu, 3. posch., výťah, bez 
balkóna, prerobený v  r. 2000, 
cena 35  000 €. Inf.: č. t. 0908 
254 433.   7/14-P

• Prijmeme distribútorov le-
tákov do schránok. Inf.: č. t. 

bytu v  Poprade, najlepšie 
na sídlisku Západ. Inf.: č. t. 
0911 690 817.  6/14-R• AUTO – spojky, rozvody, ná-
hradné diely. Inf.: www.autowit.
sk, č. t. 0907 181  800.    11/14-R• Do stavebnín v  Poprade pri-
jmeme dôchodcu s  preukazom 
na vysokozdvižný vozík.  Inf.: č. t. 
0905 305 388.  12/14-R• Dám do prenájmu lacno 
2-izb. tehlový byt s  balkónom 
v  centre Popradu. Inf.: č. t. 
0905 383 132.  13/14-R• Dám do prenájmu 1–izb. 
byt na starom Juhu v  Popra-
de, cena 290 €. Inf.: č. t. 0908 
618 332.   14/14-R• Dám do prenájmu garáž 
na Partizánskej ulici v  Poprade 

za panelárňou. Inf.: č. t. 0948 
881 435.   15/14-R• NOVOROČNÁ POŽIČ-
KA bez potvrdenia o  príjme. 
Inf.: č. t. 0911 913  849, 0917 
668 003.   16/14-R

Reštaurácia
SABATO

v Poprade – Spišskej Sobote
na Sobotskom nám. 1730/6

p r i j m e   ihneď 

KUCHÁRA
/KUCHÁRKU 

do TPP.

Kontakt: 0905 350 920. PP
-4

Úspešná lyžiarka Jana Gantnerová 
(vľavo) bude Slovensko reprezento-
vať aj na blížiacich sa Zimných olym-
pijských hrách 2014 v  ruskom Soči

0911 623 572 alebo e-mail: pop-
rad@redpost.sk  1/14-R• Dám do dlhodobého prená-
jmu 1-izb. byt pre 1 až 2 osoby 
na sídlisku v  Poprade - Mate-
jovciach. Byt sa nachádza na 4. 
poschodí, je čiastočne zrekon-
štruovaný, má 2 balkóny, byt má 
42 m2. Inf.: č. t. 0915 531  826, 
0903 646 180.  2/14-R• Dám do dlhodobého pre-
nájmu 2-izb. byt vo Svite 
na Záhradnej ulici. Inf.: č. t. 
0908 252 838.  4/14-R• Dám do prenájmu 2-izb. 
byt v  rodinnom dome na síd-
lisku Západ, zariadený, s  par-
kovacím miestom. Inf.: č. t. 
0911 690 817.  5/14-R• Hľadám podnájom 1-izb. 
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Minibasketbal

Krátko zo športu• Popradskí futbalisti začali 
sériu prípravných zápasov re-
mízou 3:3 v  sobotu na umelej 
tráve v Spišskej Belej s FK Plav-
nica. Dva góly Popradu vsietil 
Jozef Tropp, tretí pridal Miro-
slav Monka. Dnes sa premiéro-
vo v  NTC predstaví FK Poprad 
o  15.45 hod. proti corgoňligis-
tom zo Slovana Bratislava.• V sobotu 18. januára nastúpi-
li v rámci 6. kola 1. hokejovej ligy 
žien hráčky HK Poprad proti do-
mácemu ŽHKM Zvolen. Súper-
kám nedali žiadnu šancu, keď 
vyhrali presvedčivo 9:0. V tabuľke 
im patrí priebežná druhá priečka 
so stratou troch bodov na vedúcu 
Spišskú Novú Ves. Najbližšie sa 
popradské hokejistky predstavia 
v rámci 7. kola v sobotu 25. januá-

ra o 18. hod. proti HC Topoľčany.• Basketbalisti klubu Iskra Svit 
zdolali v  sobotu 18. januára na 
svojej palubovke levických patrio-
tov výsledkom 88:64. V tabuľke si 
„medvede“ po 23 kolách udržia-
vajú piatu priečku s  pohodlným 
náskokom pred šiestou Banskou 
Bystricou. V ďalšom kole Extraligy 
basketbalistov narazia dnes o  18. 
hod. na domácu Nitru.• Ženské družstvo BAM Poprad 
uspelo v  ďalšom dvojzápase dru-
hej najvyššej basketbalovej súťa-
že, tentokrát na palubovke ŠŠK 
BASKET Stará Ľubovňa. V sobotu 
vyhrali dievčatá 71:55 a  v  nedeľu 
ešte výraznejším rozdielom 78:44. 
V  tabuľke sú po odohraných 12 

zápasoch priebežne na druhom 
mieste s rovnakým počtom bodov 
ako má prvý TADAM UPJŠ Koši-
ce. BAM Poprad cestuje v ďalšom 
kole na dvojzápas 1. a 2. februára 
na palubovku tretieho tímu tabuľ-
ky ŠŠK UNION Press Košice.• V  piatok 17. januára pokra-
čovala 7. kolom Podtatranská 
futsalová liga: Orságh Veľká team 
– Slovanet Poprad 4:5, FK Poprad 
U19 – FK Levoča 4:5, NEO Pop-
rad – Stará škola 2:4, Futsal Team 
Union Poprad – Do počtu! 5:3, 
Veľký Slavkov – OV SZM 1983 
1:3. Tabuľku vedie bez straty bo-
dov Futsal Team Union Poprad. 
8. kolo je na programe v piatok 24. 
januára od 18. hod.

• Starší žiaci VK Junior 2012 
Poprad odohrajú ďalší zápas vo-
lejbalovej súťaže tejto vekovej 
kategórie v  telocvični Spojenej 
školy na Letnej ulici v sobotu 25. 
januára o 11. hod. proti Športovej 
akadémii Košice.• Po nehode na svahu zomrel, 
vo štvrtok 16. januára legendárny 
lyžiar z  Vysokých Tatier - Vladi-
mír Krajňák vo veku 86 rokov. 
Patril medzi najlepších lyžiarov 
svojej doby a  zúčastnil sa dvoch 
olympiád. Zranil sa počas tré-
ningu na novoročné veteránske 
preteky v Bachledovej doline, keď 
narazil do slalomovej tyče, vyle-
tel z  trate a  dopadol na trávnatý 
terén. Utrpel početné zranenia, 
ktorým v  popradskej nemocni-
ci podľahol.  (ppv)

Popradskí deviataci vyhrali základnú časť
Uplynulú sobotu skončila zá-

kladná časť  Orange I. ligy star-
ších žiakov v ľadovom hokeji. 
Víťazstvom v Bardejove 0:12 po-
tvrdili popradskí deviataci prvé 
miesto v základnej časti ligy.

Deviataci HK ŠKP Poprad, pod 
vedením trénerskej dvojice Ján 
Šimko a Martin Klempa, skončili 
ako najlepší tím na východnom 
Slovensku. Z 21 zápasov základnej 
časti kamzíci 18 zápasov vyhrali, 
dva remizovali a len jeden prehrali 
s celkovým skóre 206:35. Najvyš-
šiu výhru v  sezóne zaznamenali 
hneď v úvodnom zápase ligy, keď 

poľský KH Sanok porazili 22:0. 
Jedinú prehru si zaknihovali Po-
pradčania v zápase s Košicami 26. 
októbra 2013 na domácom ľade, 
ktorým podľahli 3:4. Okrem Ko-
šíc a Sanoku im boli v základnej 
časti súpermi rovesníci z Prešova, 
Spišskej Novej Vsi, Michaloviec, 
Bardejova a Trebišova.

Po základnej časti nasleduje 
nadstavbová, v ktorej sa vytvoria 
dve skupiny „východ - stred“ a 
„západ - stred“. V skupine „východ 
- stred“ sa stretnú štyri najúspeš-
nejšie tímy z východného Sloven-
ska: Poprad, Košice, Spišská Nová 

Ves a Prešov s dvoma tímami zo 
stredného Slovenska. Prvý zápas 
hrajú kamzíci už túto sobotu na 
domácom ľade. Z oboch nadstav-
bových skupín postúpia na Maj-
strovstvá Slovenska dva najlepšie 
tímy. Titul obhajujú práve hokejis-
ti HK ŠKP Poprad.

V základnej časti hokejovej ligy 
sa darilo aj ďalším popradským 
žiackym tímom. Ôsmaci napo-
dobnili svojich starších kolegov a 
základnú časť svojej ligy vyhrali, 
o skóre pred Košicami. Siedma-
ci skončili na druhom mieste 
za Prešovom.  (rov)

Kamzíci už aj s Masalskisom
Popradskí hokejisti 

odohrali v  minulom 
týždni dva zápasy. V piatok tro-
chu nečakane ľahko zostrelili 
baranov v Banskej Bystrici. V ne-
deľu sa proti Trenčínu dostal do 
hry už aj lotyšský brankár Edgars 
Masalskis, ktorý pomohol domá-
cim uhrať dva body.

Skúsený 33 ročný brankár Ed-
gars Masalskis (na foto) bol v tej-
to sezóne bez klubu. Keďže sa 
potreboval rozchytať pred blíži-
acou sa olympiádou, prikývol na 
ponuku Popradu, v ktorom hráva 
aj jeho krajan a ďalší olympionik 
Juris Štals. V Banskej Bystrici ešte 
sedel lotyšský reprezentant len na 
striedačke, pretože Dušan Sidor 
ho svojim výkonom do brány 
pustiť nechcel. V dueli proti voja-
kom z Trenčína však Sidor inka-
soval dvakrát v  jednom jedinom 
oslabení a tak prišla chvíľa 12 ná-
sobného účastníka majstrovstiev 
sveta. Ten síce následne inkasoval 
rovnako kuriózne v oslabení, ale 
potom bol už v  bráne oporou. 
„Nečakal som, že sezónu začnem 
v polovici nejakého zápasu. Sidor 

však chytal v Banskej Bystrici na-
ozaj dobre,“ povedal E. Masalskis 
po zápase s Trenčínom. Jeho roz-
hodnutie prísť medzi kamzíkov 
sa nerodilo ťažko. „Čakal som 
na ponuky z KHL, no potreboval 
som hrať. Myslím si, že Poprad je 
pre mňa dobré miesto, aby som sa 
pripravil na olympiádu,“ dodal. 
Hviezdny brankár sa už v  šatni 
zabýval. „Páči sa mi, ako sa všetci 
chlapci snažia. Sú to šikovní hráči 
a odvádzajú dobrú prácu. Postup-
ne sa začíname zoznamovať,“ pre-
zradil lotyšský brankár v službách 
Popradu.

Zápas 42. kola medzi Piešťan-
mi a  Popradom sa uskutočnil 

Výsledky: 40. kolo v piatok 
17. januára HC ´05 Banská 
Bystrica – HK Poprad 1:4 
(0:2, 1:0, 0:2) góly Popradu: 
2. Marek Nagy (S. Mlyna-
rovič, J. Drábek), 15. Adam 
Lapšanský, 47. Matúš Paločko 
(A. Kroták), 60. Tomáš Sý-
kora (A. Lapšanský, J. Štals). 
41. kolo v nedeľu 19. januára 
HK Poprad – Dukla Trenčín 
5:4pp (2:1, 1:3, 1:0 – 1:0) góly 
Popradu: 3. Samuel Takáš (L. 
Paukovček, J. Drábek), 19. 
Juris Štals (A. Kroták, Š. Fa-
bian), 40. Matúš Paločko (M. 
Nagy), 51. Tomáš Sýkora (J. 
Štals), 64. Samuel Mlynarovič 
(M. Paločko, M. Kurali).

Program: 43. kolo v  pia- 
tok 24. januára o 17. hod. HK 
Poprad – HK 36 Skalica. 44. 
kolo v  nedeľu 26. januára 
o  17. hod. HKM Zvolen – 
HK Poprad.  (mav)

Žiacka liga mesta Poprad 
v  minibasketbale pokračo-
vala minulý týždeň v  stredu 
druhým kolom. Do súťaže je 
zapojených päť popradských 
škôl, no v  každom kole vždy 
jeden účastník pauzuje.

V  telocvični ZŠ na Jarnej 
ulici sa okrem domáceho tímu 
o  body pobili žiaci zo ZŠ na 
Dostojevského, Tajovského 
a  Komenského ulici. Najnapí-
navejší bol súboj o prvé miesto 
medzi zmiešanými družstvami 
chlapcov a dievčat zo ZŠ Jarná 
a ZŠ Komenského. Domáci tím 
vyhral o  jediný bod  11:10. Na 
treťom mieste sa umiestnila ZŠ 
Tajovského a na štvrtom skon-
čila ZŠ Dostojevského.

V  priebežnej tabuľke je po 
dvoch kolách na prvých troch 
miestach tesno. Vedie ZŠ Jarná 
s rovnaký počtom 10 bodov ako 
má ZŠ Tajovského. O bod menej 
má zatiaľ ZŠ Komenského. Za-
ostáva ZŠ Francisciho so štyrmi 
bodmi a  tri body má na konte 
ZŠ Dostojevského.  (mav)

v utorok 21. januára po uzávierke 
vydania Novín Poprad. Dovtedy 
boli kamzíci na 5. mieste, iba bod 
za týmto súperom.
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Verejné preteky v  obrovskom 
slalome Bandy cup sa konajú 
pod Tatrami už niekoľko sezón. 
Tento rok sa však v Lučivnej ko-
nali pri príležitosti Svetového 
dňa snehu po záštitou primátora 
mesta Poprad, s mnohými sprie-
vodnými akciami.

Všetko to začalo vyhlásením 
výtvarnej súťaže s témou Prečo je 
zima krásna. Zapojilo sa do nej 
21 základných a  materských škôl 
z  celého Slovenska, ktoré organi-
zátorom poslali spolu 236 prác. 
Diela hodnotila porota v  priesto-
roch Mestského úradu v Poprade 
minulý týždeň v stredu a výsledky 
boli vyhlásené v nedeľu 19. januára 
priamo na kopci v Lučivnej, kedy 
celý svet oslavoval sneh. „Prevažo-
vali plošné práce, ale nechýbali ani 
kombinované techniky, grafické a 
priestorové práce, či fotografie. Deti 
sa inšpirovali zasneženou krajinou, 
témou športu a  zimných aktivít,“ 
priblížila súťaž spoluorganizátor-
ka a  členka poroty Ľubica Ftore-
ková zo ZUŠ pri Spojenej škole 
na Letnej ulici v Poprade. Členom 
hodnotiacej komisie bol za mesto 

Poprad Jozef Pavlík z  oddelenia 
školstva, mládeže a  športu. „Táto 
výtvarná súťaž je zároveň pozdra-
vom Popradu blížiacim sa zimným 
olympijským hrám a  slovenským 
športovcom, ktorí nás budú v Soči 
reprezentovať. Vo vestibule mest-
ského úradu sa ešte v priebehu ja-
nuára uskutoční aj výstava najlep-
ších prác,“ povedal.

V nedeľu sa už všetko sústredilo 
do lyžiarskeho strediska v  Lučiv-
nej, kde stovka malých lyžiarov 
súťažila vo verejných pretekoch 
v  obrovskom slalome Bandy cup 
pod záštitou primátora mesta Po-
prad Antona Danka. Preteky boli 
zároveň memoriálom Ondreja 
Fábryho. „Bola to spomienka na 
môjho otca, ktorý sa ešte v bývalom 
režime významným spôsobom za-
oberal podporou športovania detí. 
Takto chceme pokračovať v  jeho 
odkaze,“ uviedol spoluorganizátor 
podujatia zo Športového stredis-
ka detí a mládeže Poprad – Tatry 
Slavomír Fábry. Jeho kolegyňa 
a  organizátorka osláv na snehu 
Viera Kundisová bola s  vydare-
nou nedeľou spokojná. „Panovala 

tu výborná nálada. Verím, že sa 
všetci zabavili. Videli ukážky skial-
pinistov, dobových lyžiarov, mohli 
sa povoziť na koni, no gro tvorili 
preteky. Pokúšali sme sa tiež utvoriť 
rekord o najdlhšieho snežného hada 
na kopci pod dohľadom komisára. 
Tvorilo ho 123 lyžiarov. Pridali sme 
sa k 610 podujatiam na celom svete 
pod hlavičkou FIS,“ zdôraznila.

Popradského primátora zastúpi-
la jeho manželka Jaroslava Danko 
spoločne so synom. „Akcia bola veľ-
mi dobre zorganizovaná. Som rada, 
že sme ju mohli podporiť svojou 
účasťou a verím, že takýchto podu-
jatí bude čo najviac,“ dodala. Spo-
kojnosť vyjadril aj hovorca pop- 
radskej radnice Marián Galajda: 
„Podpora podujatí pre rodiny s deť-
mi je pre mesto Poprad prioritná. 
Pridal sa k tomu aj šport, takže sa 
to opäť podarilo.“

Malí lyžiari sa na svahu dosta-
točne vybláznili. „Bolo to super. 
Svah bol výborný a  parádne sa 
lyžovalo,“ povedal víťaz svojej ka-

tegórie Richard Strož, ktorého do-
plnil Roman Roth: „Takéto preteky 
som ešte nikdy nezažil a ak budú aj  
nabudúce, rád sa zúčastním.“

Výsledky výtvarnej súťaže: MŠ 
- 1. Jozef Šifra z MŠ na Okružnej 
ulici v Poprade, ZŠ (1. stupeň) – 1. 
Dáša Vlčková zo ZŠ na Tajovského 
ulici, ZŠ (2. stupeň) – 1. Zuzana 
Polakovičová zo SZUŠ Námesto-
vo, Skupinová cena – 1. ZŠ s MŠ 
Fraňa Kráľa v Poprade.

Výsledky Bandy cup-u: Super 
Baby – 1. Zuzana Strachanová 
zo SKI TEAM-u Ždiar, Mladšie 
predžiačky – 1. Lea Gernatová 
z  LK Levoča, Mladší predžiaci 
– 1. Richard Strož zo ŠK Junior 
SKI Poprad, Staršie predžiač-
ky – 1. Silvia Strachanová zo SKI 
TEAM-u Ždiar, Starší predžiaci 
– 1. Miroslav Ilavský zo ŠK Junior 
SKI Poprad, Mladšie žiačky – 1. 
Jana Krempaská zo SKI Jezersko, 
Mladší žiaci – 1. Patrik Svocák 
zo SKI TEAM-u Ždiar, Starší žia- 
ci – 1. Ondrej Majerčák zo SKI 
TEAM-u Ždiar, Juniori – Tomáš 
Čižík zo SKI TEAM-u Ždiar, Ro-
dičia – Maroš Ježík zo SSDM Pop-
rad – Tatry.  (mav)

Podtatranci oslavovali Svetový deň snehu
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Kaufland 
berie 

stravné 
lístky!

Platí len v obchodnom dome Kaufland Poprad.
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