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Od začiatku roka teplo spravuje vlastná mestská spoločnosť

Verejný defibrilátor bude zachraňovať životy aj v Poprade

So svojim zhodnotením dvoj-
ročného obdobia vystúpil pri-
mátor Popradu Jozef Švagerko 
minulý piatok pred médiami. 
Podčiarkol, že niektoré výsledky 
nie je vidieť na prvý pohľad, ale 
prejavia sa a prinesú zhodnotenie 
až po čase. Verí, že Popradčania to 
v budúcnosti ocenia. Osobitne vy-
zdvihol projekt Popradskej ener-
getickej spoločnosti, ktorý mesto 
pripravovalo celé dva roky a stal 
sa skutočnosťou. Od 1. januára 
2017 už mesto Poprad spravuje 
tepelné hospodárstvo vlastnou 
mestskou spoločnosťou. Občania 
prechod z Veolie Energie nijako 
nepocítili, keďže bol plynulý a 
starostlivo zabezpečený.

Konateľ PES Pavol Kubičko (na 
foto prvý sprava) zdôraznil: „Pri-
viedli sme na svet projekt zdravý a 
životaschopný. Štartovali sme od 1. 
januára 2017, máme schopných za-
mestnancov - ľudí na svojich miestach 
a technológia zmenu majiteľa nepocí-
tila. Hneď na začiatku nás preverila 
arktická zima, ktorá nám poskytla 

dobrý priestor na analýzu a poukáza-
la na možnosti niektorých vylepšení, 
ktoré budeme aplikovať v budúcnosti. 
Čo sa týka ceny tepla, schválil nám ju 
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 
a pre rok 2017 bola stanovená vo va-
riabilnej zložke na 39,50 € za MWh, 
vo fixnej zložke trošku nad úrovňou 
125 € za kWh. V roku 2016 bola va-

riabilná zložka vo výške 53,9 €/MWh 
a fixná približne na tej istej úrovni.“

Vznik PES hodnotil ako jeden z 
hlavných úspechov za uplynulé dva 
roky aj 1. viceprimátor Popradu Igor 
Wzoš. Pre neho osobne bolo ďalším 
zadosťučinením znovuotvorenie kina 
Tatran, ktoré sa môže pýšiť dobrou 
návštevnosťou nad priemerom Sloven-

ska. Takisto vyzdvihol spracovanie 
Plánu rozvoja mesta s víziou až do 
roku 2040, ako aj veľkú pozornosť, 
ktorú mesto venovalo mestským 
častiam, najmä Spišskej Sobote a 
Matejovciam.  

Viceprimátora Pavla Gašpera naj-
viac teší, že sa zlepšuje komunikácia 
mesta s občanmi, ktorí predstavite-
ľov vedenia i poslancov prizývajú na 
svoje stretnutia a aktívne sa zapájajú 
do rozhodovania v meste. Takisto je 
spokojný, že dochádza k aktualizá-
cii územného plánu, s čím súvisia 
i jednoduché pozemkové úpravy. 
Podotkol: „V týchto dňoch budeme 
mať stretnutia s občanmi - majiteľmi 
pozemkov k jednoduchým pozem-
kovým úpravám, ktoré napomôžu k 

zjednodušeniu výstavby v Poprade a vy-
tvoria veľký priestor pre IBV aj výstav-
bu bytových domov.“ Trochu ho však 
mrzí, že mesto zaznamenalo niekoľko 
petícií a niektoré boli podpísané na zá-
klade nepravdivých informácií. Preto 
občanom radí, aby v prípade potreby 
žiadali o overené údaje k určitej prob-
lematike na mestskom úrade.  (mar)

Zástupcovia občianske-
ho združenia Záchrana 
z  Popradu minulý týždeň 
v  piatok odovzdali do rúk 
primátora Jozef Švagerka 
automatický externý defibri-
látor (AED), ktorý je v týchto 
dňoch už verejne dostupný 
na fasáde budovy Mestskej 
informačnej kancelárie na 
Námestí sv. Egídia.

Občianskemu združeniu 
Záchrana sa podarilo zakú-
piť dva prístroje na základe 
zbierky, ktorú samo zorga-
nizovalo počas tradičného 
futsalového turnaja hasičov, 
záchranárov a  policajtov 

z  Popradu a  Spišskej Novej 
Vsi. Nové verejné defibri-
látori tak už slúžia obom 
mestám. „Tieto prístroje 
sme venovali pamiatke na-
šich zosnulých kolegov - le-
teckých záchranárov, ktorí 
zahynuli v  priebehu dvoch 
rokov. Defibrilátori sme 
umiestnili na verejne do-
stupných miestach tak, aby 
boli k  dispozícii 24 hodín 
denne. V  Poprade je takýto 
prístroj napríklad na zim-
nom štadióne, v  Aréne Po-
prad, či na mestskom úrade, 
ale je v  uzavretom priestore 
a verejnosť sa k nemu nedo-

stane. Dokáže ho na 
základe zvukových 
pokynov obsluhovať 
aj osemročné dieťa, 
preto môže zachrá-
niť život ešte pred 
príchodom zdra-
votníkov v  krátkom 
čase,“ informoval 
František Majer-
ský z  OZ Záchrana 
a  dodal: „Tak ako 
v  Spišskej Novej 
Vsi, aj v  Poprade 
budeme školiť všet-
kých zamestnancov MIK, 
ako aj mestských policajtov, 
aby boli na použitie prí-

stroja pripravení najmä tí, 
ktorí sú k  nemu najbližšie. 
Prístroj bude monitorovaný 

mestskou políciou, aby sa 
nestal obeťou vandalizmu.“

(Pokračovanie na str. 2)
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Stručne

Daňové povinnosti občanov na rok 2017

Verejný defibrilátor bude zachraňovať životy aj v Poprade
AED dokáže obsluhovať skutočne každý.

„Dokáže na základe hlasových pove-
lov inštruovať záchrancu. Prístroj si vie 
sám vyhodnotiť situáciu podľa toho, či 
je nutné podať do tela elektrický výboj 
alebo nie,“ vysvetľoval Marek Žifčák 
z OZ Záchrana. „Myšlienka je v tom, že 
ak má človek zastavený krvný obeh, tak 
potrebuje elektrický výboj dostať do tela 
čo najskôr. Potom má oveľa väčšiu šan-
cu prežiť. Preto sa tieto prístroje umiest-
ňujú tam, kde je veľký výskyt ľudí, čiže 
na námestia, do nákupných centier, na 
vlakové stanice, či letiská,“ doplnil jeho 
kolega Michal Weinciller.  (mav)

Mesto Poprad ako správca dane 
upozorňuje občanov mesta Poprad 
na daňové povinnosti, týkajúce sa 
dane z nehnuteľností, ktoré ich ča-
kajú v roku 2017.

Ak v priebehu roka 2016 nedošlo 
k   žiadnym zmenám vo vlastníctve 
nehnuteľností, daň z  nehnuteľnos-
tí na rok 2017 správca dane vyrubí  
rozhodnutím podľa údajov z posled-
ného podaného priznania k  dani z 
nehnuteľností.

Ak v  priebehu roka 2016 došlo 
k  zmene vlastníctva nehnuteľnosti 
alebo k  zmene druhu, alebo výme-
ry pozemku, účelu využitia stavby, 
bytu alebo nebytového priestoru, 
daňovníkovi vzniká povinnosť podať 

priznanie k  dani z  nehnuteľností na 
Mestskom úrade v  Poprade najne-
skôr v  termíne do 31. januára 2017. 
K  priznaniu je potrebné doložiť fo-
tokópie dokladov, ktoré preukazujú 
tieto zmeny, napr. rozhodnutie o po-
volení vkladu z  okresného úradu - 
katastrálneho odboru, kolaudačné 
rozhodnutie, stavebné povolenie, 
osvedčenie o dedičstve a i.

Daňovník (fyzická osoba star-
šia ako 62 rokov, držiteľ preukazu 
fyzickej osoby s  ŤZP alebo s ŤZP 
so sprievodcom), ktorému vznikol 
k 1. januáru 2017 nárok na zníženie 
dane z nehnuteľností podľa platného 
všeobecne záväzného nariadenia, si 
uplatní tento nárok v priznaní k dani 

z nehnuteľností najneskôr v lehote na 
podanie priznania na rok 2017, t. j. 
do 31. januára 2017. Ak si daňovník 
nárok na zníženie dane v  uvedenej 
lehote neuplatní, nárok na prísluš-
né zdaňovacie obdobie mu zaniká. 
V  uvedenej lehote daňovník, okrem 
fyzickej osoby staršej ako 62 rokov, 
predloží aj doklady preukazujúce ná-
rok na zníženie dane. Daňovníkovi, 
ktorému správca dane  poskytol  zní-
ženie dane v  predchádzajúcom zda-
ňovacom období a nenastali u neho 
zmeny, ktoré majú vplyv na zánik ná-
roku na zníženie dane, správca dane 
automaticky zníži daň v rozhodnutí. 

Výška sadzieb dane z nehnuteľností 
sa oproti roku 2016 nezmenila.  (ppl)

• MESTO Poprad oznamuje prevádz-
kovateľom malých zdrojov znečisťova-
nia ovzdušia (PO a FO) oprávneným 
na podnikanie povinnosť oznamovať 
spotrebu palív a surovín za každý malý 
zdroj znečisťovania ovzdušia prevádz-
kovaný v meste.  Túto povinnosť majú 
prevádzkovatelia každoročne do 15. 
februára. Za nesplnenie oznamovacej 
povinnosti o malých zdrojoch znečis-
ťovania ovzdušia uloží mesto prevádz-
kovateľovi pokutu do 663,87 €.

• NA RIEKE Poprad v Popradskom 
okrese podľa informácií Správy Po-
vodia Dunajca a  Popradu nenastala 
v  minulých mrazivých dňoch žiadna 
povodňová situácia, ktorú by spôsobi-
lo zablokovanie ľadom.• BESEDA s  názvom Živé knihy sa 
uskutoční dnes 18. januára od 9. hod. 
v Podtatranskej knižnici v Poprade na 
sídl. Západ. So stredoškolákmi budú 
diskutovať Ľudmila Kolesárová, ma-
nažérka n.o. Dobrý anjel, cestovateľka 
Katarína Kériová a predseda OZ Mla-
dí ľudia a život Matej Farkalín. • PREZENTÁCIA výsledkov projek-
tu aplikovaného výskumu v spoločnos-
ti Pasell Slovakia, ktorý je príkladom 
spolupráce medzi Univerzitou Mateja 
Bela a hospodárskou praxou v regióne 
Poprad, sa uskutoční zajtra 19. januára 
od 9. hod. v AqauCity Poprad. • V NEDEĽU 22. januára o 18. hod. 
v Kultúrnom dome v Spišskej Sobote 
začínajú Divadelné fašiangy 2017. Di-
vadlo Alexandra Duchnoviča z Prešo-
va tam odohrá hru s názvom Moskva 
- Petušky. • V  RÁMCI Týždňa modlitieb za 
jednotu kresťanov sa v Evanjelickom 
kostole Svätej Trojice vo Veľkej usku-
toční v nedeľu 22. januára o 15. hod. 
ekumenická pobožnosť cirkví pôso-
biacich v našom meste.• V  UTOROK 24. januára o  16.30 
hod. sa v  Podtatranskej knižnici 
v Poprade na sídl. Západ bude konať 
beseda s autorom knihy Peter a Mária 
Jozefom Mrázom.  • ĎALŠIA Babská jazda v kine Cine-
max v OC Max v Poprade sa uskutoč-
ní 8. februára. Premietať sa bude film 
Päťdesiat odtieňov temnoty. • NAJVYŠŠIE položenú výstavnú 
sieň v strednej Európe Galériu Encián 
na Skalnatom plese vo Vysokých Tat-
rách navštívilo počas sviatkov, od 26. 
decembra 2016 do 8. januára 2017, 440 
hostí z rôznych krajín. V jej priesto-
roch mali možnosť navštíviť dve expo-
zície. Prvou bola výstava 75 tajomstiev 
lanovky, ktorá zobrazuje súdobé foto-
grafie z výstavby dvoch úsekov lanov-
ky, a to Tatranská Lomnica - Skalnaté 
pleso a Skalnaté pleso - Lomnický štít, 
ako aj pôvodné plány a nákresy archi-
tekta Dušana Sama Jurkoviča.  (ppš)

(Dokončenie zo str. 1)

Vyhodnotenie ar-
chitektonickej súťaže 
návrhov vyhliadko-
vej veže na Zámčis-
ku je už za nami, ale 
proces sa ešte len 
rozbieha. Aj keď bol 
víťaz komisiou jasne 
určený, popradská 
radnica chce poznať 
názor širokej verej-
nosti. Preto sa roz-
hodla všetkých 42 
návrhov sprístupniť 
v  rámci výstavy, kto-
rú otvorili minulý 
týždeň v utorok vo vesti-
bule mestského úradu.

„Jedna vec sú odborníci 
a  komisia, ktorá rozhodla 
o  poradí, ale radi by sme 
zapojili aj neodbornú ve-
rejnosť, aby sa na návrhy 
pozreli všetci. Rozhodli sme 
sa návrhy vystaviť a bude-
me v  tom pokračovať aj v 
obchodných centrách, kde 
by sme išli bližšie k  obča-

nom,“ uviedol pri otvorení 
výstavy primátor Popradu 
Jozef Švagerko a  dodal: 
„Bude nasledovať ďalšia 
fáza, ako to pretaviť do rea-
lizačného projektu a vychy-
tať všetky nedostatky, ktoré 
majú aj najlepšie projekty. 
Využil som tiež prítomnosť 
primátora Svitu, nakoľko 
aj s  ostatnými primátormi 
a starostami okolitých miest 

a  obcí uvažujeme nad vy-
tvorením siete rozhľadní. 
Spoločne chceme zatraktív-
niť cestovný ruch a  určité 
miesta v  našej lokalite.“ 
Konečný návrh sa podľa 
primátora ešte môže meniť, 
nakoľko treba prihliadať 
v blízkosti kameňolomu na 
statiku a  ďalšie pridruže-
né služby, ktoré by chcelo 
mesto na danom mieste 

Pri výbere veže si radnica nechá poradiť
poskytovať.

Nápad zaujal aj 
primátora mesta Svit 
Miroslava Škvareka, 
ktorý má konkrét-
nu predstavu, kde by 
mohla veža v  sused-
nom meste stáť. „Vo-
ľakedy boli veže otáz-
kou bezpečnosti, dnes 
je to o  spájaní ľudí 
a  kochaním sa nád-
hernými výhľadmi. Ak 
príde správny čas, tak 
by sme sa radi pridali. 
Niet lepšej spolupráce, 

ako keď ľudia na seba dob-
re vidia. Už sme hľadali 
miesto, odkiaľ by na seba 
veže videli a  tým miestom 
by mohla byť lokalita 
Bôrik nad Podskalkou. 
Dokonca by sme tie veže 
mohli prepojiť aj cyklotra-
sou, nech ľudia migrujú, 
nech sa hýbu a  dýchajú 
čerstvý vzduch,“ uzavrel 
M. Škvarek.  (ppv)
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Práce na rekonštrukcii prestupovej haly TEŽ postupujú

• DNES 18. januára o  19. hod. 
sa  v  Groteske v  Poprade uskutoční 
cestovateľský večer, na ktorom Katka 
a Tomáš Kožíkovci porozprávajú o zá-
žitkoch z Nórska.
• OBLASTNÉ kolo 19. ročníka sú-
ťaže v prednese slovenských povestí 
- Šaliansky Maťko sa uskutoční 25. ja-
nuára o 9. hod. v Podtatranskej kniž-
nici v Poprade na sídl. Západ.
• REGIONÁLNA veterinárna a 
potravinová správa upozorňuje cho-
vateľov hydiny a iného vtáctva, ako 
aj voľne žijúcich vtákov, na vysoko 
patogénnu vtáčiu chrípku a nepriaz-
nivý vývoj nákazovej situácie nielen v 
Európe, ale aj na Slovensku. Potvrdené 
boli u nás zatiaľ jej tri ohniská.  RVPS 
žiada chovateľov, aby vykonali opat-
renia, ktoré by zabránili možnému 
prenosu veľmi nebezpečnej nákazy 
do chovov hydiny. Radí im uzavretie 
hydiny, zabránenie prístupu voľne 
žijúceho vtáctva k hydine, krmivu a 
vodnému zdroju, zabránenie prístupu 
cudzích osôb do chovov, odporúča 
tiež dezinfekčné rohože a používanie 
ochranných pomôcok pred vstupom 
do chovu.
• NOVÝ rok priniesol viaceré zásad-
né zmeny v daňovej legislatíve. Novela 
zákona o dani z príjmov okrem iného 
znižuje sadzbu dane z  príjmov práv-
nickej osoby a  zvyšuje aj limit uplat-
ňovania paušálnych výdavkov. Počnúc 
zdaňovacím obdobím začínajúcim 
najskôr 1. januára t.r. sa znižuje sadzba 
dane z príjmov právnickej osoby z 22% 
na 21%. Na aktuálne daňové prizna-
nia na daň z príjmu za rok 2016 táto 
zmena nemá vplyv. Po novom si budú 
môcť fyzické osoby uplatniť výdavky 
vo výške 60% z príjmov z podnikania, 
inej samostatnej zárobkovej činnosti 
a z použitia diela a umeleckého výko-
nu. Strop je 20 000 € ročne.
• ŽELEZNIČNÁ spoločnosť Sloven-
sko je pripravená posilniť dopravu na 
trase Bratislava- Košice po ohlásenom 
odchode RegioJetu. Plánuje zabezpe-
čiť aj obsluhu staníc, kde v súčasnosti 
jej IC vlaky nezastavujú. Po obnovení 
prevádzky vlani 11. decembra tieto 
vlaky zastavujú okrem Bratislavy a 
Košíc v staniciach Trnava, Žilina, Po-
prad a Kysak.
• 11. JANUÁRA 2016 finančná sprá-
va spustila obojsmernú elektronickú 
komunikáciu s platiteľmi spotrebných 
daní.  Zásielky im od tohto dátumu 
doručuje už len elektronicky. Platiteľ-
mi DPH, či daňoví poradcovia musia 
s finančnou správou povinne elektro-
nicky komunikovať od januára 2014. 
Počas prvého roka vydali viac ako 
11 300 elektronických dokumentov, 
ktoré doručovali 3 238 firmám.  (ppš)

Pred rokom sa začala tretia eta-
pa modernizácie železničnej sta-
nice Poprad - Tatry, ktorá zahŕňa 
rekonštrukciu prestupovej haly 
Tatranských elektrických železníc 
(TEŽ). 

Hovorkyňa Železníc SR Martina 
Pavlíková nám poskytla informá-
cie, že touto stavbou sa 
sfinalizuje celý projekt 
modernizácie popradskej 
železničnej stanice, čím sa 
zvýši kultúra cestovania a 
stanica sa dostane na eu-
rópsku úroveň. Zhrnula: 
„V januári minulého roku 
sa práce sústredili na re-
konštrukciu vnútorných 
priestorov administratív-
nej časti budovy, ktoré nie 
sú prístupné verejnosti. 
V marci 2016 sa už práce upriamili 
aj na prestupovú halu TEŽ. Rozo-
brali sa podhľady v hale, podhľady 
nad nástupiskami a koľajami. Ide o 
komplexnú rekonštrukciu haly, ktorá 
pozostáva z výmeny opotrebovaného 
opláštenia, okien, výmeny strešnej 
krytiny vrátane zateplenia strechy, 
obnovy vonkajšieho a vnútorného 

podhľadu, obnovy osvetlenia a výme-
na dlažby. Rekonštrukcia sa dotkla aj 
rozvodov plynu, rekonštrukcie kotol-
ne. Pribudne nová vzduchotechnika a 
nové vchodové dvere.“ 

Termín ukončenia stavby, ktorej 
predpokladané náklady dosiahnu 
takmer 2,15 mil. eur, je september 

tohto roku a keďže sa doteraz nevy-
skytli žiadne okolnosti, ktoré by ho 
mohli ohroziť, iste sa ho dodávateľo-
vi prác firme TEXO Partner podarí 
dodržať. Práce plynule pokračujú aj 
v tomto období napriek mrazivému 
počasiu. V tomto roku je napláno-
vaná kompletná rekonštrukcia ná-
stupiska TEŽ, t.j. výmena jestvujúcej 

asfaltovej nášľapnej vrstvy na nástu-
pisku za novú zámkovú dlažbu, nové 
nástupné hrany, očistenie a obnova 
strešnej krytiny, obnova náterov 
oceľovej konštrukcie prekrytia ná-
stupiska a zábradlí, výmena zvodov 
dažďovej vody. Pribudne nový ka-
merový systém, požiarna signalizá-

cia aj rozhlas. Postupne sa 
bude realizovať zateplenie 
a fasáda. 

V súvislosti s rekon-
štrukciou sú pre cestujú-
cich minimálne obme-
dzenia, väčšinou spojené 
so stavebným ruchom a 
pohybom stavebníkov. 
Ako informovali ŽSR, 
pracovný priestor je vždy 
riadne označený a zákaz 
vstupu určujú smerové ta-

bule, oznamy a hlásenia v staničnom 
rozhlase, ktoré upozorňujú a žiada-
jú cestujúcich o zvšenú pozornosť. 
Zamestnanci ŽSR na popradskej 
stanici dohliadajú na bezpečnosť a aj 
vďaka disciplinovaným cestujúcim, 
ktorí rešpektujú obmedzenia, sa 
doteraz nevyskytli žiadne problémy 
ani sťažnosti.   (pmm)

Do spoločného projektu sa spo-
jili mesto Poprad, organová diel-
ňa Biesovcov a spoločnosť Filma, 
ktorých spoločným dielom sa stalo 
CD Popradské píšťaly. Minulý pia-
tok ho odovzdal do rúk primátora 
Popradu Jozefa Švagerka Martin 
Michelčík z vydavateľskej spoloč-
nosti Filma, aby ho spolu s Gabrie-
lom Biesom, renomovaným orga-
nárom vypravili na púť do sveta. 

„S dielňou Bies z Hranovnice spo-
lupracujeme už niekoľko rokov a ro-
bili sme viacero spoločných projektov 
z iných končín Slovenska. Stále nám 
bolo ľúto, že doteraz žiadny nebol od-
tiaľto, pričom v Poprade sú dva nástro-
je z tejto dielne - v Kostole sv. Egídia 
a v Kostole svätého Jána evanjelistu v 
Poprade - Veľkej. Dospeli sme k tomu, 
že by bolo dobré zvečniť zvuk týchto 
organov, čo sa napokon stalo vyda-
ním CD Popradské píšťaly,“ ozrejmil 
M. Michelčík. CD je navyše vzácne 
i tým, že sa na ňom podieľajú dvaja 
výnimoční interpreti na organe. Po-
zvanie prijal Václav Uhlíř, český pro-
fesor, významný organológ, ktorý má 
za sebou niekoľko desiatok CD. Pre 
Poprad a popradské organy to bola 
veľká česť a bol s nimi veľmi spokojný. 
Druhým interpretom je jeho syn Vác-
lav Metoděj Uhlíř. Hrajú každý samo-
statne, spoločne na jednom organe a 
dokonca i na dvoch organoch. 

G. Bies doložil: „Veľmi sa teším ce-

lému projektu. Som nesmierne rád, 
že nám vyšlo mesto Poprad a primá-
tor v ústrety, lebo si myslím, že Po-
prad v minulosti ťahal v oblasti kul-
túry za kratučký konček. Teším sa, že 
s novým vedením prišla rovnováha 
medzi kultúrou, športom, turizmom 
a inými oblasťami. Prajem každému, 
kto si bude mať možnosť toto CD 
vypočuť, krásny zážitok.“ Ako uzná-
vaný znalec organov vyzdvihol, že 
história organov na Spiši nemá kon-
kurenciu v rámci celého Slovenska. 
Všetky najstaršie dochované histo-
rické organy v SR sú koncentrované 

práve na Spiši. 
Radosť z vydareného CD prejavil i 

primátor, ktorý ako zborový spevák 
vo veľčianskom rímskokatolíckom 
kostole dobre pozná zvuk tamojšieho 
organu, ale i ďalších popradských or-
ganov. Je hrdý na to, že organ v Kos-
tole sv. Jána evanjelistu v Poprade-
-Veľkej je z dielne Biesovcov. Dodal: 
„Vydanie CD je prvým krokom, druhý 
by mal byť audiovizuálny projekt. 
Som veľmi rád, že sa nám toto dielo 
podarilo doviesť do finálnej verzie. 
Spoločnými silami sa chceme postarať 
o jeho šírenie a propagáciu.“  (mar)

Zľava M. Michelčík zo spoločnosti Filma, primátor Popradu J. Švager-
ko a organár G. Bies.      FOTO - Marta Marová
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Počet návštevníkov sa opäť zvýšil, vyhľadávali rôzne informácie

Silné mrazy dokážu poškodiť vodomery

Za minulý rok si môže Mestská 
informačná kancelária (MIK) v 
Poprade pripísať na svoje konto 
opäť viac návštevníkov. Vo svojom 
hlavnom sídle na Námestí sv. Egí-
dia poskytla v roku 2016 informá-
cie a ďalšie služby  37 293 klientom, 
čo je takmer o 4 tisíc viac ako v 
predchádzajúcom roku. Ďalší náv-
števníci využili služby MIK na jej 
vysunutých pracoviskách - Infopo-
inte na železničnej stanici, v kto-
rom obslúžili takmer 13 tisíc ľudí a 
Infopointe v Spišskej Sobote, ktorý 
bol v spolupráci s Podtatranským 
múzeom otvorený v júli a augus-
te - viac ako 1 200 osôb. Navyše, 
informačný kiosk v popradskom 
Adventnom mestečku navštívilo 
ďalších vyše 400 hostí. Suma sumá-
rum tak dosiahol celkový počet vy-
bavených klientov v MIK až 51 372. 

Najviac turistov prichádzalo osobne, 
mailovú komunikáciu využilo 1732 
osôb, telefonickú 5439. Riaditeľka MIK 
Lucia Pitoňáková (na foto) konštatova-
la: „Rekordným mesiacom bol júl, kedy 
sme zaznamenali vrchol sezóny. Letná 
sezóna však pokračovala aj silným au-
gustom a výnimočne úspešným septem-
brom. MIK mala počas letnej turistickej 
sezóny od júna do septembra otváracie 

hodiny v letnom režime nastavené až do 
20. hod., vďaka čomu dokázala obslúžiť 
väčší počet turistov. Najväčší rozdiel v 
počte návštevníkov v porovnaní s ro-
kom 2015 bol práve v septembri, kedy 
sme zaznamenali nárast o viac ako 
1100 ľudí. Vďaka priaznivému počasiu 

v našom regióne, obzvlášť pre turistiku, 
hostia v hojnom počte navštevovali naše 
mesto aj v októbri.“

Najviac návštevníkov - 66 perc. 
bolo zo Slovenska, nasledovali Česi 
so 16. perc. a Poliaci - 8 perc. Medzi 
exotických návštevníkov MIK patrili 
turisti z Hongkongu, Taiwanu, Ja-
ponska, Kanady, Brazílie, Nového Zé-
landu či Thajska. Najväčší podiel na 
dopytovaných informáciách mal pre-

daj vstupeniek - 29 percent, za tým 
boli najvyhľadávanejšie informácie 
o Poprade a jeho možnostiach - 24 
perc., o Vysokých Tatrách - 22 perc., 
predaj suvenírov - 6 perc., informácie 
o Slovenskom raji - 5 perc.  a ďalšie. 

„Rok 2016, hlavne letnú sezónu môže-

me označiť ako mimoriadne úspešnú. V 
MIK sme zaznamenali výrazný nárast 
turistov zo Slovenska. Dá sa povedať, že 
tento rok sa v MIK niesol v duchu slo-
venských turistov - objavovateľov, ktorí 
predtým v Tatrách neboli,“ zhodnotila 
riaditeľka. Doplnila, že čoraz populár-
nejšia je poštová služba, ktorú MIK za-
viedla už v lete 2015: „Pomaly, ale isto 
sa vracia doba posielania pohľadníc a 
listov. Za minulý rok sa v MIK predalo 

viac ako 2600 známok do celého sveta 
a viac ako 3000 pohľadníc. Turisti sú 
častokrát z tejto služby veľmi milo pre-
kvapení a doposiaľ sa s ňou nestretli.“ 
Úspech zaznamenalo aj požičiavanie 
šliapacích retro autíčok, prehliadky 
kostolov atď. MIK tiež prezentovalo 
mesto Poprad a región na viacerých 
medzinárodných podujatiach doma aj 
v zahraničí - v Krakove, Zakopanom, 
Gliwiciach a ďalšie. 

V minulých dňoch MIK poteši-
la správa, že verejnosť jej v online 
hlasovaní v súťaži Najlepší v cestov-
nom ruchu PSK udelila titul NAJ 
informačné zariadenie Prešovského 
samosprávneho kraja. Plánujú si ísť 
prevziať ocenenie na medzinárodnú 
výstavu CR ITF Slovakiatour 26. ja-
nuára v Bratislave.

„Skvelému tímu zamestnancov 
MIK ďakujem za úsilie, ktoré vyna-
ložili na plnenie pracovných úloh v 
takom náročnom roku, aký bol pre 
MIK rok 2016. Verím, že naša snaha 
sa bude aj naďalej pozitívne odrážať 
v spokojnosti našich klientov v MIK, 
jej vysunutých pracoviskách i v kine 
Tatran, ktoré nám takisto podlieha,“ 
povedala riaditeľka MIK, ktorá v 
tomto roku plánuje okrem ďalších 
zámerov vydať aj bedeker.  (mar)

Podtatranská vodárenská 
prevádzková spoločnosť 
(PVPS) bude od 1. januára 
2017 fakturovať sumu ceny 
vody „vodného“ a ceny od-
padovej vody „stočného“ 
novým spôsobom. 

Hovorkyňa PVPS Božena 
Dická informovala: „Bude 
sa skladať z dvoch častí, a to 
z fixnej a variabilnej zložky. 
Fixná zložka maximálnej 
ceny bude hradená v závislos-
ti od rezervovaného prietoku 
vody pripojenej nehnuteľnosti 
na verejný vodovod vodovod-
nou prípojkou a  pripojenej 
nehnuteľnosti na verejnú ka-
nalizáciu kanalizačnou prí-
pojkou.“ 

Ďalej vysvetlila, že fix-
ná zložka maximálnej ceny 
sa bude členiť do tarifných 
skupín T1 až T6, ktorých 
hlavným kritériom bude 
veľkosť vodomeru resp. jeho 
menovitý priemer DN na 
odbernom mieste (T1 naj-
menší a T6 najväčší priemer 
DN). Odberné miesta, ktoré 
nemajú osadený vodomer a 
smerné čísla spotreby na od-
bernom mieste sú určované 

príslušnou vyhláškou MŽP, 
budú zaradené do tarifnej 
skupiny T1 s najnižšou hod-
notou koeficientu pre výpo-
čet fixnej zložky.

Variabilná zložka maxi-
málnej ceny bude vychádzať 
z dodaného množstva pitnej 
vody, prípadne odvedenej 
odpadovej vody vynásobenej 
cenou za 1 m3. 

V praxi to znamená, že od-
berateľovi odberného miesta 
pripojeného vodovodnou 
prípojkou na verejný vodo-
vod a kanalizačnou prípojkou 
na verejnú kanalizáciu, vzni-
ká povinnosť úhrady oboch 
zložiek ceny, ktorú budú uve-
dené na faktúre dodávateľa. 

Výšky fixnej zložky maxi-
málnej ceny pre jednotlivé 
skupiny T1 až T6, ako aj výš-
ka variabilnej zložky za 1 m3 
dodanej pitnej a odvedenej 
odpadovej vody sú podrob-
ne uverejnené na webovej 
stránke PVPS Poprad. Ako 
dodala hovorkyňa, nové 
dvojzložkové tarify vodného 
a stočného nebudú mať vplyv 
na zvýšenie cien oproti mi-
nulému roku.  (ppm)

Nové ceny vodného
a stočného na rok 2017 Extrémne chladné dni 

priniesli niektorým obča-
nom aj nepríjemnosť - za-
mrzli im vodomery alebo 
vodovodné prípojky. 

Tlačová hovorkyňa Pod-
tatranskej vodárenskej 
prevádzkovej spo-
ločnosti v Poprade 
Božena Dická nám 
poskytla informácie: 
„V súčasnej dobe naša 
spoločnosť neregistruje 
významné problémy 
so zásobovaním oby-
vateľstva pitnou vo-
dou počas uplynulých 
mrazivých dní. Mnohí 
odberatelia však pod-
cenili prudký príchod 
mrazov, nezabezpečili 
vodomerné šachty a 
vodomery proti ich po-
škodeniu. Následne sa 
vyskytli prípady so za-
mrznutými vodomer-
mi a vodovodnými prípojka-
mi. Tento stav posudzujeme 
individuálne. Vzniknuté 
poruchy na vodovodných 
potrubiach priebežne od-
straňujeme.“ 

PVPS radí urobiť v zime 

opatrenia, aby sa občania 
vyhli zbytočným staros-
tiam súvisiacim s možným 
poškodením vodomeru 
mrazom. Ak je vodomer 
umiestnený vo vonkajších 

priestoroch (vodomernej 
šachte), odporúča, aby ob-
čania nezabudli šachtu dô-
kladne uzatvoriť, poklop 
šachty prikryť tepelnou izo-
láciou napr. polystyrénom 
a vodomer zabezpečiť te-

pelnou izoláciou v prípade 
zvlášť silných mrazov. Po-
kiaľ je však vodomer osade-
ný v nezamŕzajúcej hĺbke, 
nie je izolácia potrebná.

Ak je vodomer umiestne-
ný vo vnútri nehnu-
teľnosti treba dbať o 
ochranu potrubia vy-
staveného mrazu, rov-
nako ako o ochranu 
vlastného vodomeru 
pomocou vhodných 
izolačných materiálov. 
Priestor, kde je vodo-
mer umiestnený treba 
dobre uzatvoriť proti 
vnikajúcemu studené-
mu vzduchu zvonka, 
napr. rozbité pivnič-
né okienko a prievan 
môžu byť v mrazivých 
dňoch príčinou za-
mrznutia a poškode-
nia vodomeru. Ako 
tepelnú izoláciu nie je 

vhodné používať materiály, 
ktoré môžu navlhnúť. 

PVPS má dispečing na 
hlásenie havárií a porúch 
24 hodín denne, pre okre-
sy Poprad a Kežmarok je to 
052/772 95 48.  (ppm)
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Víkendová tatranská ľadová krása

Snehové vločky boli vo vnútri aj vonku
Zimné tatranské obrazy je ná-

zov výstavy v  Scherfelovom dome 
vo Veľkej. Autorom je Vladimír 
Zentko, stavebný inžinier a rodák 
zo Štôle.

Scherfelov dom umožňuje vysta-
vovať aj neprofesionálnym umel-
com. Ich obrazy však často neprofe-
sionálne nevyzerajú. Počas výstavy 
snežilo a preto zapadla do počasia. 

Umelec sa naučil maľovať kraji-
nu a ako techniku používal hlavne 
olejomaľbu. Iné techniky neskúšal, 
keďže nie je profesionál. Počas det-
stva sa zoznámil s  akademic-
kým maliarom Jozefom Ole-
xom, ktorý ho zasvätil do tohto 
umenia. Po 40-ročnej praxi sta-
vebného inžiniera znovuobjavil 
maliarsku vášeň. „Viedol ma 
odkaz môjho maliarskeho vzo-
ru odovzdaný ešte počas môjho 
detstva: Na budúci obraz je po-
trebné sa pozerať aspoň hodinu, 
aby maliar zbadal, ako sa v kra-
jine mení svetlo. Vystačil som si 
s touto ideou, ktorú som prevzal 
od môjho majstra,“ povedal V. 
Zentko. 

V  jeho tvorbe sú tatranské 
štíty, tatranská príroda. Autor 

maľuje z fotiek a z presných kresieb, 
ale dielo „Mrazivé ráno“ by bolo 
dobré podľa jeho slov aj zažiť. Prežiť 
atmosféru zimy na mieste a priblížiť 
na plátno. Tatry sú krásne, chce ich 
dostať na obraz a potešiť aj druhých 
ľudí. Vo voľných chvíľach maľuje 
aj akty. Z  toho, že ich na vernisáž 
nepriniesol boli mnohí prítomní 
smutní.

Výstavu tvorí vyše 40 obrazov za-
snežených tatranských štítov a chát. 
Chladivá výstava bude v  Scherfelo-
vom dome do 3. marca 2017.  (kpa)

Tri súťažné dni, 45 ton ľadu, 9 tí-
mov, tri výnimočné koncerty, ľado-
vo - ohňová show a viac ako 19 000 
návštevníkov - takto vyzeral víkend 
na Hrebienku počas 5. ročníka 
podujatia TATRY ICE MASTER.

Umelci zhmotnili v 360 ľadových 
blokoch, čo predstavuje 45 ton ľadu, 
svoje vnímanie a  pohľad na tri sta-
novené súťažné témy. Počas troch 
dní vyhodnocovala prácu sochárov 
odborná porota, ale aj návštevníci. 
Porota hodnotila diela podľa prísnych 
kritérií ako použitie techniky, tech-
nické zručnosti a  úroveň obťažnos-
ti, rozmery a  symetria, zhoda sochy 
s návrhom, či dôraz na detail. Piatko-

vou témou podujatia bola Svetová ar-
chitektúra, ktorú najlepšie zvládol tím 
Kimma Frostiho a  Juusa Partanena 
z Fínska. Obľúbená voľná téma, ktorá 
predstavuje to najlepšie z  tvorby ľa-
dových majstrov, bola v sobotu a za-
ujala nielen porotu, ale aj všetkých, 
ktorí na Hrebienok v tento deň prišli. 
Druhý súťažný deň jednoznačne pat-
ril ženskému tímu z Rakúska. Marina 
Hatzl a Kilian van del Velden vytvo-
rili ľadové dielo predstavujúce „súboj“ 
medzi rozumom a srdcom, ktoré za-
ujalo nielen porotu, ale aj návštevní-
kov. Témou posledného súťažného 
dňa boli  Mýty a  legendy. Z  prven-
stva sa tešil ruský tím.  (ppš)

V nedeľu 22. januára sa v 
divadelnej sále v Spišskej So-
bote začnú známe Divadelné 
fašiangy. 

Vlado Benko, režisér, dra-
maturg, herec popradského 
Divadla Commedia v jednej 
osobe zaspomínal: „Človek 
sa aj pri takomto podujatí za-
razí a povie si: Je to možné? 
Divadelné fašiangy už majú 
jedenásť rokov... Počas prvých 
ročníkov sme mali predstavu, 
že to bude interná prehliadka 
Commedie, ale postupne sme 
začali prizývať súbory z Čiech, 
Maďarska, Srbska... Hlavne tie, 
kde bola Commedia hosťovať, 
takže vznikla taká nezáväzná 
reciprocita. Nuž a „fašiangy“ 
sa dostali do podoby, že takmer 
tri mesiace môžu milovníci di-
vadla každú nedeľu stráviť v 
Spišskej Sobote. Tohto roku sa 
predstaví 9 súborov z celého 
Slovenska od Prešova až po Se-
nicu. Je radostné konštatovať, 
že sme si vypestovali u divákov 
takú dôveru. Je mnoho divákov, 
ktorí si rezervovali vstupenky 
na všetky predstavenia.“ 

* Čo bude najväčším „ťahá-
kom“ fašiangov?

- „Na základe poznatkov z 
minulých ročníkov a na prianie 
divákov sa snažíme zaradiť do 
programu predovšetkým ko-
médie. Verím, že návštevníci si 

prídu oddýchnuť, relaxovať pri 
veselohrách, komédiách a fraš-
kách... Aby sme neurazili Thá-
liu, ponúkame aj dva vážnejšie 
tituly Dom Bernardy Alby a 
Príbeh z Maconda, čo je vlast-
ne divadelný prepis románu Sto 

rokov samoty. Osobne sa teším 
na Divadlo Andreja Duchnovi-
ča z Prešova, ktoré uvedie hru 
Moskva - Petušky v hlavnej 
úlohe s Vasiľom Rusiňákom, 
ktorý bol za vytvorenie posta-
vy alkoholika nominovaný na 
cenu Dosky 2016, ale cena zas 
ostala v Bratislave. Čo naro-
bíš... A sám som zvedavý, ako si 
bude počínať môj kolega Miško 
Novák, ktorý hosťuje v profesio-

nálnom divadle Actores v Rož-
ňave a so súborom naštudoval 
bláznivú „brodwayskú“ komé-
diu Totálny nezmysel.“

* Budú mať Divadelné fa-
šiangy aj nejaké prekvapenie?

- „Zo Senice prichádza 

Záhorácke divadlo so zaují-
mavým projektom. V jeden 
večer uvidia diváci dve insce-
nácie. Prvá časť bude patriť 
klasike Lope de Vegu Dom 
Bernardy Alby a po prestávke 
bude javisko patriť nespú-
tanej fraške Vjerná nevera 
v štýle commedie del arte. 
Diváci budú zas vychádzať 
z hľadiska vysmiati od ucha 
k uchu a k tomu uvidia dve 

inscenácie za jednu cenu.“
* Divadlo Commedia uve-

die na záver Divadelných fa-
šiangov novú hru Don Qui-
chot a Sancho Panza. Prečo 
ste si vybrali práve tento titul?

- „Titulom Don Quichote de 

la Mancha sa zaoberáme asi 
dva roky. Náš kolega Vlado Vaľ-
ko je služobne druhý najstarší 
člen divadla (po Veronike Žol-
dákovej) a k svojej šesťdesiatke 
chcel naštudovať hru adekvát-
nu tomuto veku a jubileu. Ako 
sa v divadle hovorí, že úloha je 
šitá na telo, tak v tomto prípade 
to platí dvojnásobne, pretože na 
úlohu dobráka, ochrancu žien, 
básnika a rojka sa v širokom 

okolí nehodí nikto iný len Vla-
do Vaľko! A samozrejme svoje 
tu zohrala aj dramaturgia. Na 
Slovensku sa Don Quichote 
hral poslednýkrát v roku 1988 
vo Zvolene v rámci Zvolenských 
hier. Pre mňa je vždy veľkým 
potešením pripraviť nový „ne-
okukaný“ a neotrepaný titul, 
ktorý okrem krásnych hlbokých 
myšlienok a filozofických úvah 
ponúkne Commedii priestor na 
situačnú komiku.“

* Len nedávno sa skončil 
rok 2016. Aký bol pre DC?

- „Nazdávam sa, že na bi-
lancovanie by sme mali málo 
miesta v novinách. Veľa pred-
stavení, veľa spokojných divá-
kov, veľa zážitkov a stretnutí s 
príjemnými ľuďmi. Dôkazom 
toho, že súbor pracuje kvalitne, 
boli aj pozvánky s inscenáciou 
Zápisky dôstojníka Červenej 
armády na festivaly v nemec-
kom Paderborne - týmto chcem 
poďakovať mestu za príspevok 
na dopravu - potom dve vy-
predané predstavenia v Jirásko-
vom Hronove a v maďarskom 
Szarvaszi. Cestovali sme aj na 
východ a v ukrajinskom Užho-
rode sme na univerzite pre 
konzervatoristov uviedli hru 
Neprebudený. Všade obrovský 
aplauz, ďakovanie a aj slzy v 
očiach. Obe inscenácie sú zážit-
kové a adresné.“  (mar)

Diváci budú znovu vysmiati od ucha k uchu

Vlani uviedlo DC ako svoju ďalšiu hru Premiéru, ktorú uvedie i počas tohtoročných Di-
vadelných fašiangov.     FOTO - Marek Vaščura
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Najlepšími produktmi roku 2016 festivaly Made in Slovakia a Medvedie dni
Ocenenia za prínos v  rozličných 

oblastiach cestovného ruchu v  Pre-
šovskom kraji si prevezme pätica 
osobností a dva NAJ produkty na 
slávnostnom odovzdávaní 26. janu-
ára v Bratislave na medzinárodnej 
výstave CR ITF Slovakia. 

Organizátorom ocenení Najlepší 
v cestovnom ruchu Prešovského kraja 
je Krajská organizácia cestovného ru-
chu (KOCR) Severovýchod Slovenska. 
Už tretí rok na základe rozhodnutia 
odbornej poroty a nominácií verej-
nosti udeľuje ocenenia osobnostiam, 
zariadeniam, zamestnancom a  pro-
duktom, prispievajúcim k rozvoju ces-
tovného ruchu v Prešovskom kraji. 

Ocenenie za celoživotný prínos 
v cestovnom ruchu Prešovského kraja 
získal Peter Chudý, ktorý celý svoj pra-
covný život pôsobí vo Vysokých Tat-
rách. V apríli oslávi 65. narodeniny a 
stále je mimoriadne aktívny v rôznych 
oblastiach rozvoja turizmu a športu. 
Svoje pôsobenie začal v štátnych kú-
peľoch Štrbské Pleso (1975 - 1991), 
potom pôsobil v oblasti športu v ŠKP 
Štrbské Pleso (1992 - 2004) a napo-
kon ako výkonný riaditeľ Združenia 
cestovného ruchu Vysoké Tatry (2004 
- 2014). Keďže aktívne pracoval ako 
dobrovoľný lyžiarsky funkcionár pri 
organizovaní medzinárodných lyžiar-
skych pretekov na Štrbskom Plese, 
zaslúžil sa výraznou mierou o úspešnú 
propagáciu Vysokých Tatier v zahra-
ničí. Rozvoju cestovného ruchu sa tiež 
venoval ako poslanec Vysokých Tatier 
za mestskú časť Štrbské Pleso.  

Peter Chudý je stále aktívny - pripra-
vuje  štatistiky návštevnosti Vysokých 
Tatier i celého regiónu a neustále sa 
aktívne podieľa na organizovaní ly-
žiarskych športových podujatí. Patrí 
k popredným tatranským lyžiarskym 
činovníkom (medzinárodný roz-
hodca štýlu FIS v skoku na lyžiach 
a technický delegát FIS v severskej 
kombinácii). Významne sa podieľal 
na organizovaní všetkých troch dote-
rajších Zimných univerziád v Tatrách. 
Bol zainteresovaný aj 
do oboch kandidatúr 
Popradu - Tatier na 
Zimné olympijské hry. 
Je držiteľom medaily 
Pierre de Coubertaina, 
ktorú mu udelil Medzi-
národný olympijský výbor za podporu 
rozvoja olympizmu a ďalších ocenení. 

V kategórii vzdelávanie v cestovnom 
ruchu bude ocenenie udelené Petrovi 
Slančovi, riaditeľovi Strednej odbor-
nej školy Horný Smokovec. V  škole 
pôsobí 35 rokov, od roku 1999 ako 
jej riaditeľ. O kvalite školy a odbor-
nej úrovni svedčí vyše 90-percentná 
zamestnanosť absolventov. O školu je 
veľký záujem, žiaci sa vzdelávajú pod 
vedením skúsených pedagógov, ktorí 
sa podieľajú na formovaní budúcich 
odborníkov v oblasti gastronómie a v 
cestovnom ruchu s dôrazom na prax 
a cudzie jazyky.

Ocenenie za podnikanie v  cestov-
nom ruchu poputuje do Pienin man-
želom Dane a  Jánovi Korčákovým. 
Manželia stoja za obnovením kúpeľnej 

tradície v  Červenom Kláštore. Zveľa-
dili chátrajúce rekreačné zariadenie, 
ktoré prebudovali na atraktívnu do-
volenkovú dedinku Dunajec Village. 
Postupným zveľaďovaním a rekon-
štrukciami obnovili kúpeľnú tradíciu 
zo začiatku 19. storočia a v roku 2012 
otvorili Kúpele Červený Kláštor - 
Smerdžonka využívajúce liečivú vodu 
a priaznivé klimatické podmienky. Od 
januára 2017 je vďaka ich aktivitám 
Červený Kláštor kúpeľným miestom 

a  tak sa zaradil medzi 
23 kúpeľných miest na 
Slovensku. 

Za rozvoj cestovného 
ruchu ocenila porota 
Michaelu Rafajovú. 
V  cestovnom ruchu 

Prešovského kraja pôsobí vyše trinásť 
rokov, z toho jedenásť rokov pracovala 
v regióne Vysokých Tatier ako regio-
nálny zástupca SACR. Jej aktivity sú 
zároveň prepojené s  aktívnou spolu-
prácou so samosprávami a rozličnými 
organizáciami cestovného ruchu. Je 
spoluautorkou mnohých marketin-
gových aktivít, reprezentovala región 
na výstavách cestovného ruchu doma 
i v zahraničí, stojí za tvorbou itinerá-
rov a plánov ciest pre zahraničných 
touroperátorov a  novinárov, ale aj za 
realizáciou prieskumov a databáz, kto-
ré sú neodmysliteľnou súčasťou rozvo-
ja CR. 

Odborná porota tiež rozhodla o NAJ 
produktoch cestovného ruchu za rok 
2016, ktorými sa stali popradský fes-
tival Made in Slovakia 2016 a tatran-

ské Medvedie dni 2016. Piaty ročník 
festivalu Made in Slovakia prilákal do 
Popradu počas štyroch dní viac ako 
50 000 návštevníkov. Festival vytvorili 
nadšenci z OZ Pre mesto, ktorí za päť 
rokov dokázali vytvoriť festival s celo-
slovenským významom. Rovnako fes-
tival Medvedie dni presiahol úroveň 
regionálneho podujatia a patrí k naj-
väčším podujatiam pre rodiny s deťmi 
na Slovensku.  Uplynulý deviaty roč-
ník Medvedích dní priniesol historic-
ky najväčšiu návštevnosť podujatia, na 
Hrebienok prišlo počas štyroch dní 37 
tisíc návštevníkov. 

Najlepšie zariadenia, zamestnanca a 
produkt cestovného ruchu PSK vybe-
rala do 12. januára 2017 aj verejnosť v 
online hlasovaní. V ankete bolo odo-
vzdaných vyše 135 252 hlasov, hlaso-
vať sa dalo raz denne z jednej mailovej 
adresy. NAJ kultúrnym zariadením v 
online hlasovaní sa stalo Kultúrno-tu-
ristické centrum Bardejov, NAJ zábav-
ným/relaxačným zariadením Lanové 
centrum Outdoorpark, Prešov, NAJ 
informačným zariadením Mestská 
informačná kancelária Poprad, NAJ 
ubytovacím zariadením Hotel Zelená 
Lagúna, Domaša, NAJ reštauráciou 
reštaurácia Poézia, Hotel Hviezdo-
slav Kežmarok, NAJ kaviarňou/ba-
rom, čajovňou Nestville Chocolate, 
Hniezdne, NAJ zamestnancom Ma-
túš Baláž, čašník v reštaurácii Poézia, 
Hotel Hviezdoslav, Kežmarok a NAJ 
produktom videopozvánka Oddych 
duše, ktorej autormi sú žiaci SOŠ Sta-
rá Ľubovňa.   (bče)

KINO TATRAN
19. a 20. januára o 19. hod.
VEĽKÝ ČÍNSKY MÚR 
USA/CN, dobrodružný/fanta-
sy, 94 min., dabing, MP12
Je opradený mnohými mýt-
mi. Jedného z nich sa chopil 
legendárny režisér Čang Yi-
mou, ktorý natočil veľkolepé 
dobrodružné fantasy s 25 dr-
žiteľmi Oscarov.   Vstupné: 4 €

21. januára o 16. hod.
a 22. januára o 10. hod.
LICHOŽRÚTI
CZ / SK, animovaný / rodinný, 
83 min., slovenská verzia, MP
Chceli by ste vedieť, prečo 
nikdy ponožky nemajú pár? 
Vstupné: 4 €; 3,50 € deti 

21. januára o 19. hod.
TEMNÁ STRANA
MESIACA 
DE, triler, 98 min., titulky, 
MP15
Drogový experiment uvoľní v 
úspešnom právnikovi potlačo-
vané ľudské pudy a na povrch 
sa dostane jeho odvrátená 

„temná“ strana. Z 
právnika sa stane 
zabijak a zo zabi-
jaka čoskoro štvanec. Vstupné: 
4 €

22. januára o 15. hod.
CESTOU NECESTOU
Najväčší cestovateľský festi-
val na Slovensku/
SK, prezentácie, 360 min., slo-
venská verzia, MP
4 cestovateľské prezentácie zo 
sveta. Vstupné: 6 € v predpred-
aji, 7 € na mieste, 4 € po 19:00

23. januára o 19. hod.
SIERANEVADA 
RO/FR/BA/HR/MK, dráma, 
173 min., titulky, MP15, FK
Smrteľne vážna komédia o ži-
vote v klamstve a neustálom 
očakávaní vecí, ktoré neprichá-
dzajú. Po smrti otca prichádza 
Lary do ošarpaného rodičov-
ského bytu, aby tu strávil sobo-
tu so zvyškom rodiny a uctil si 
jeho pamiatku. Vstupné: 4 €, 2 
€ s preukazom FK

Kežmarok sa v  hori-
zonte niekoľkých rokov 
chce postupne stať smart 
city.  V  preklade povedané, 
chce byť „Inteligentným 
mestom“. 

S touto myšlienkou sa pri-
mátor Ján Ferenčák pohrá-
val už dávnejšie. Z Kežmar-
ku chce vybudovať moderné 
a  dynamické mesto. V  zá-
sade ide o zlepšenie života 
svojim občanom s  využitím 
najnovších technológií.

Kežmarská radnica minu-
lý týždeň privítala skupinu 
expertov so skúsenosťami 
z  českých „inteligentných“ 
miest. Ich úlohou je pri-
praviť koncepciu smart rie-
šenia. „V  predošlých dvoch 
rokoch sme urobili už nie-
koľko krokov, ktoré môžeme 
považovať za „smart“. Od-
borníci musia najskôr získať 
informácie a  zistiť ako sme 
v  modernizácii ďaleko. Vý-

sledný dokument má mať 
konkrétne odporúčania na 
jednotlivé operačné progra-
my a  iné dotačné schémy, 
ktoré by sme mohli použiť na 
svoj rozvoj,“ uviedol primá-
tor J. Ferenčák. Podľa neho 
ešte bez prívlastku „chytrý“ 
Kežmarok zaviedol jednot-
nú ekonomiku mesta, zatep-

lil základné školy v jeho pô-
sobnosti, vymenil verejné 
osvetlenie, v  spolupráci s 
partnermi vytvoril dôležitý 
strategický dokument Akčný 
plán okresu Kežmarok a iné. 

Čo sa pod názvom smart 
city podľa odborníkov skrý-
va? „Smart city znamená 
prepojenie inteligentných 
systémov, ktoré dokážu op-
timalizovať zdroje, využívať 
infraštruktúru s  človekom, 
spoločnosťou a rodinou tak, 
aby chytré mesto, alebo smart 

mesto, maximálne zužitkova-
lo tieto technológie pre zlep-
šenie kvality života obyvate-
ľov,“ vysvetlil člen expertnej 
skupiny dekan dopravnej 
fakulty univerzity ČVUT 
v Prahe Miroslav Svítek.  

Finálny návrh inteligent-
ného Kežmarku, ktorý má 
dať nápady na ďalší rozvoj 
by mala skupina expertov 
prezentovať radnici približ-
ne o dva mesiace. Ten bude 
obsahovať konkrétne rieše-
nia šité na mieru. 

Myšlienku inteligentné-
ho mesta už niekoľko rokov 
využívajú európske metro-
poly ako Viedeň, Barcelo-
na či Praha. V  susednom 
Česku majú väčšie skúse-
nosti. Koncept inteligent-
ných riešení je zavedený 
v  českom Písku, Žďári nad 
Sázavou, Ústí nad Labem a 
v  niekoľkých ďalších mes-
tách.   (zšl)

Zaujalo nás

Kežmarok – smart miesto pre život
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SpoločenSká kronika

V piatok 13. januára 2017
vo Veľkej s

V piatok 13. januára 2017
vo Veľkej s

V sobotu 14. januára 2017
v Hozelci s

Milanom Štefánikom,
73-ročným

Helenou Šimkovou,
92-ročnou

Ondrejom Chovancom,
77-ročným

naVŽDY Sme Sa roZlÚčili

Človek nežije iba z lásky, ktorú prijíma, ale hlavne z tej, ktorú daruje.
MATKA TEREZA

poVeDali SláVni

Dnes 18. januára - Lekáreň Nemocnice Poprad, 
štvrtok 19. januára - Styrax, v piatok 20. janu-
ára - Včela, v sobotu 21. januára - Dr. Max 
- OC Max, v nedeľu 22. januára - Cyprián, 
v pondelok 23. januára - Lekáreň Nemocnice 
Poprad a v utorok 24. januára - Tília.
Lekáreň Nemocnice Poprad: Banícka 28, 

Styrax: L. Svobodu, Včela: Tatranské nám. 1, 
Dr. Max - OC Max: Dlhé hony 1, Cyprián: L. 

Svobodu, Tília: Banícka 28 (poliklinika). 
Lekárne s  pohotovostnou službou sú 
otvorené od pondelka do piatka od 18. 

hod. do 22. hod., počas sobôt, nedieľ a sviat-
kov od 8. hod. do 22. hod.

Váš život 
naberie na 

obrátkach. To, čo doteraz stálo sa 
prudko pohne k lepšiemu.

N a b e r i e -
te novú 

energiu, ktorá vás povedie tým 
najlepším smerom. Zrealizujete 
svoje doterajšie plány.

Dostanete 
sa do kle-

biet, ktoré by ste mali zastaviť 
hneď v zárodku. Inak vám pre-
rastú cez hlavu.

Uzavr ie te 
nejakú zá-

ležitosť, ktorá vás dlho trápila. 
Budete sa z niečoho veľmi tešiť.

L ásk av ý m 
prístupom 

dokážete viac než prchkosťou. 
Vôbec, budete v tomto týždni veľ-
mi trpezliví.

V práci aj v 
rodine pôj-

de všetko hladko. Veľmi nápo-
mocní vám budú blízki rodinní 
príslušníci.

Dočkáte sa 
nečakaného 

povýšenia. Ak si hľadáte prácu, 
nájdete veľmi dobrú pracovnú 
pozíciu.

Nedajte sa 
zlákať ne-

jakým lacným tovarom. Naopak, 
mohol by pre vás znamenať stratu.

Budete sa 
môcť po-

pýšiť výbornými pracovnými vý-
sledkami, ale aj v rodine sa vám 
bude dariť. 

Priatelia vás 
pozvú na 

príjemné posedenie, ktoré vám 
prinesie veľa dobrej energie a op-
timizmu.

Budete mať 
príležitosť 

na rozptýlenie a flirty. Vďaka 
tomu sa budete cítiť žiaduci a ob-
letovaní.

P r e ž i j e t e 
týždeň ako 

z rozprávky. Bude to vďaka splne-
niu jedného dávneho želania.

HoroSkop oD StreDY Do StreDY

poHotoVoSť V lekárňacH

Dnes 18. januára má meniny Bohdana, zajtra 19. januára Draho-
míra, Mário, v piatok 20. januára Dalibor, v sobotu 21. januára 
Vincent, v nedeľu 22. januára Zora, v pondelok 23. januára Mi-
loš a v utorok 24. januára Timotej.

BlaHoŽeláme k meninám

V sobotu 14. januára 2017
vo Veľkej s

V pondelok 16. januára 2017
vo Veľkej s

V utorok 17. januára 2017
v Spišskej Teplici s

Ing. Milanom Žoldošom,
69-ročným

Justínou Volákovou,
 86-ročnou

Jozefom Michlíkom,
 77-ročným

program kina cinemaX poprad
Od 19. januára do 25. januáraOd 19. januára do 25. januára

Záujem o múzeá v kraji vzrástol

V stredu 18. januára 2017
o 11. hod. vo Veľkej s

V stredu 18. januára 2017
o 13. hod. v Spišskej Sobote s

V stredu 18. januára 2017
o 14. hod. v Spišskej Teplici s

Vo štvrtok 19. januára 2017
o 14. hod. vo Veľkej s

V piatok 20. januára 2017
o 14. hod. vo Veľkej s

Ing. Vierou Lutterovou,
47-ročnou

Máriou Solusovou,
90-ročnou

Annou Gažiovou,
83-ročnou

Bc. Danielom Rumlerom,
39-ročným

Ing. Pavlom Urdzíkom,
86-ročným

naVŽDY Sa roZlÚčime

Väčšina múzeí v  Prešov-
skom kraji zaznamenala 
vlani vyššiu návštevnosť. 
Absolútnym lídrom zo-
stáva Ľubovnianske mú-
zeum, ktoré má za sebou 
najúspešnejší rok vo svojej 
vyše 60-ročnej histórii.

Pamiatky, expozície i  vý-
stavy v  ôsmich múzeách 
a  dvoch  galériách v  pô-
sobnosti Prešovského sa-
mosprávneho kraja si vlani 
pozrelo vyše 380 tisíc ľudí. 
Je to o  takmer 50 tisíc viac 
ako v  roku 2015. Kým náv-
števnosť galérií zaostávala, 

väčšina múzeí sa tešila z vyš-
šieho záujmu verejnosti.

Rekord vlani zlomilo Ľu-
bovnianske múzeum. Jeho 
bránami prešlo 185 553 pla-
tiacich návštevníkov, čo je 
o vyše 42 tisíc ľudí a 30 per-
cent viac ako v  roku 2015. 
Samotný hrad videlo takmer 
114 tisíc a  múzeum ľudovej 
architektúry takmer 72 tisíc 
ľudí.

Ostatné múzeá v kraji evi-
dovali nárast návštevníkov, 
aj keď s menšou štatistikou, 
od 10 až po 40%. Vyšší zá-
ujem podľa štatistík zaevi-

dovali aj v  Podtatranskom 
múzeu v  Poprade, ktoré je 
už druhý rok uzatvorené pre 
veľkú rekonštrukciu a fun-
guje len expozícia v Spišskej 
Sobote. Tú videlo tri a  pol 
tisíc turistov.

Návštevnosť sa znížila 
v  oboch galériách v  kraji. 
Kým predvlani Tatranská 
galéria v  Poprade atakovala 
18-tisícovú hranicu návštev-
nosti aj vďaka exkluzívnej 
výstave Salvatora Dalího, 
v  minulom roku prilákala 
viac ako 15 tisíc milovní-
kov umenia.  (daj)

V  predchádzajúcom vydaní 
novín POPRAD bola uverej-
nená súťaž o  štyri celodenné 
vstupenky do AqauCity Po-
prad. Spomedzi tých, ktorí 
sa do súťaže zapojili boli vy-
žrebovaní: Viera Potůčková, 
Murgašova ul. Poprad, Viera 
Kalinayová, L. Svobodu, Po-
prad, Kveta Ištvanková, Parti-
zánska ul., Poprad a Stanislav 
Vaverčák, Šoltésovej ul., 
Poprad. Lístky si môžu pre-
vziať v  redakcii (Podtatranská 
149/7, Poprad) v pracovné dni 
do 15. hod.  (ppš)

Vstupenky
vyhrali

7. januára 2017 - Jana Hotáryová a Jaroslav Kučík.
manŽelStVo uZaVreli

Spomienka
Zajtra 19. januára 2017
si pripomenieme 1 rok, 
čo nás navždy opustil náš 
milovaný otec, dedko a pradedko 
JÚLIUS NETÍK.
Kto ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.

Smútiaca rodina

Veľký čínsky múr 2D 
- o  13.10 hod. (hrá sa 
len cez víkend), Všet-
ko alebo nič - o  15.30 
hod., o 18. hod. a o 20.30 
hod., Lichožrúti - o 13.20 
hod. (hrá sa len cez 
víkend), Spievaj 2D - 
o  15.20 hod., Zaklada-
teľ - o  17.50 hod., xXx: 
Návrat Xandera Cagea 
2D - o 20.20 hod., Pred-

premiéra - Divoké vlny 
2 - o  13.30 hod. (hrá sa 
len cez víkend), xXx: Ná-
vrat Xandera Cagea 3D 
- o  15.40 hod. (nehrá sa 
24.1.), Artmax filmy - La 
la land - o 16. hod. (hrá 
sa len 24.1.), Pod rúškom 
noci - o  18.20 hod. (ne-
hrá sa 24.1.), Artmax 
filmy - Smrť v  Saraje-
ve - o  19. hod. (hrá sa 
len 24.1.), Rozpoltený - 
o 21. hod. Viac na www.
cine-max.sk.  (ppp)
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mesta Poprad

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

prijme do pracovného pomeru zamestnanca
na obsadenie pracovnej pozície

odborný referent/ka investičnej činnosti

Opis pracovnej činnosti:
Na oddelení investičného rozvoja vykonáva činnosť v súlade so 
zákonom č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a v súlade s právnymi predpismi súvisiacimi s činnosťou 
mestského úradu:
• zabezpečovanie inžinierskej činnosti, vrátane príslušných povolení 
pre vydanie územných rozhodnutí, stavebných povolení a povolení 
potrebných pre realizáciu stavieb; • zabezpečovanie realizácie výstav-
by mesta, vrátane dokladov potrebných pre realizáciu stavieb; • prí-
prava zmlúv súvisiacich s prípravou a realizáciou investícií mesta; • prí-
prava podkladov pre výber zhotoviteľa podľa osobitných predpisov; 
• vedenie evidencie rozostavaných a dokončených stavieb; • príprava 
podkladov pre návrhy rozpočtu investícií mesta.
 
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
• ukončené vysokoškolské vzdelanie min. I. stupňa v oblasti stavebné-
ho inžinierstva (pozemné stavby), • minimálne 3 ročná prax v oblasti 
investičnej výstavby, • práca s počítačom na pokročilej úrovni, • znalosť 
právnych predpisov a technických noriem v predmetnej oblasti, • zna-
losť postupov pri verejnom obstarávaní, • znalosť postupov pri vybavo-
vaní územných a stavebných povolení, • bezúhonnosť, zodpovednosť, 
samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť, • vodičský preukaz sk. B.
Požadované doklady k prihláške na výberový pohovor:
• písomná prihláška do výberového konania, • kópia dokladov o naj-
vyššom dosiahnutom vzdelaní, • štruktúrovaný profesijný životopis 
s uvedením vlastného telefonického kontaktu, • čestné prehlásenie 
o bezúhonnosti, • súhlas uchádzača so spracovaním osobných úda-
jov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o 
ochrane osobných údajov v platnom znení.
Predpokladaný nástup: dohodou
Druh pracovného pomeru: plný úväzok na pracovnú zmluvu
Ponúkaný plat: v zmysle platnej legislatívy
Termín doručenia prihlášky s požadovanými dokladmi: 25. január 
2017 do 15. hod.
Prihlášku a požadované doklady je potrené doručiť v zalepenej obálke 
s označením „neotvárať - investičné“ do podateľne Mestského úradu 
v Poprade, alebo ich  poslať poštou na adresu:
Mestský úrad Poprad
odd. personálneho manažmentu  a miezd
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do 
výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované 
podmienky.                       PP-1

Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad
prijme do pracovného pomeru zamestnanca

na obsadenie pracovnej pozície
odborný referent/ka oddelenia dopravy

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
• ukončené vysokoškolské vzdelanie min. I. stupňa v oblasti staveb-
níctvo alebo doprava, • prax v príslušnom odbore výhodou, • znalosť 
právnych noriem v predmetnej oblasti, • bezúhonnosť, zodpoved-
nosť, samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť, • práca s počíta-
čom - pokročilý, • vodičský preukaz sk. B.
Požadované doklady k prihláške na výberový pohovor:
• písomná prihláška na výberový pohovor, • profesijný štrukturovaný 
životopis s uvedením telefonického kontaktu, • kópia dokladov o do-
siahnutom vzdelaní, • výpis z registra trestov alebo čestné prehlásenie 
o bezúhonnosti, • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osob-
ných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 122/2013 
Z. z. o ochrane osobných údajov.
Predpokladaný nástup: dohodou
Druh pracovného pomeru: plný úväzok na pracovnú zmluvu
Ponúkaný plat: v zmysle platnej legislatívy
Termín doručenia prihlášky s požadovanými dokladmi: 25. január 
2017 do 15. hod.
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej obál-
ke s označením neotvárať „výberové konanie - doprava“ do podateľ-
ne Mestského úradu v Poprade, alebo ich  poslať poštou na adresu:
Mestský úrad Poprad
odd. personálneho manažmentu a miezd 
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do 
výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované 
podmienky.                                                           PP-4

inZerciaAni rybám neprospievajú extrémne mrazy
V tuhých mrazoch 

trpia aj živočíchy. Vý-
nimkou nie sú ani ryby, 
ktoré majú v zamrznu-
tých riekach a potokoch 
stiesnenejšie  podmien-
ky, hoci pri ich zmenše-
nej aktivite v zime nie sú 
pre ne až také obmedzu-
júce. 

Predseda miestnej or-
ganizácie Slovenského 
rybárskeho zväzu v Popra-
de Štefan Kolcún objasnil: 
„Najmä v regulovaných 
úsekoch sa vytvára veľká 
možnosť premŕzania rybích 
plôdikov, ktoré sa vyliahli v 
januári z rybích ikier a do-
stávajú sa do štádia rozplá-
vania. Chladné kamenné dná 
im neprospievajú.“ Rybári 
tomu nedokážu zabrániť, len 
dúfajú, že extrémne mrazy 
pominú a rybičkám sa bude 
dariť. Čo sa týka dvoch ma-
lých rybníkov pri Spišskej 
Sobote, sú prietočné, preto 
MO SRZ nemusí robiť opat-
renia. Ryby tam majú dobré 
podmienky. 

Za väčšie ohrozenie než 
zamrznuté toky považu-
jú pri prípadnom oteplení 
ľadové kryhy. Ľadochody 
dokážu „rozmrviť“ rybie 
násady a vyhnať ryby po-

ukrývané pri brehoch. Po 
vybrežení riek a potokov 
môžu zostať uväznené v 
plytčinách a mlákach na 
poliach a lúkach, najmä v 
nižšie položených úsekoch 
rieky Poprad a Hornád. Tak 
dochádza k stratám. 

Rybári však zaznamená-
vajú najväčšie škody ani nie 
v dôsledku mrazov, ale naj-
viac ich hnevajú kormorány. 
Momentálne je vídať veľký 
kŕdeľ približne sedemdesia-
tich kormoránov v Poprade 
za zimným štadiónom. Lo-
via ryby, ktoré sú ich po-
travou a robia tak rybárom 
značné škody. Nečudo, že 
toto vtáctvo na riekach ne-
radi vidia. „Momentálne je 
na pstruhových vodách se-
zóna všeobecného hájenia, 
ryby sú v období výteru,“ 
dodal Š. Kolcún.  (mar)

Rieky v rekordných mrazoch 
pokryl ľad, len kde-tu sa obja-
vila hladina rýchlo tečúcej vody. 

Sneženie minulý týždeň zapríčinilo množstvo dopravných 
nehôd, ale aj úrazov chodcov. Vodiči, ale aj chodci musia 
byť v súvislosti s počasím aj naďalej ostražití. Správa mest-
ských komunikácii v  Poprade neustále monitoruje situáciu 
na miestnych komunikáciách a chodníkoch. Pri odpratávaní 
snehu pomáhajú pracovníkom SMK aj dlhodobo nezamest-
naní. Minulý  týždeň v nedeľu večer čistili títo pracovníci Ná-
mestie sv. Egídia, z ktorého za pomoci techniky odpratávali 
sneh a čistili  plochy od ľadu.  FOTO - Silvia Šifrová

Piatok 20. január o 18. hod./
divadelná sála DK v Poprade
ŽENSKÝ ZÁKON
Jozef Gregor Tajovský
Ochotnícke divadlo Rakúsy.
Vstupné: 4 €

Nedeľa 22. január o 10. hod./
divadelná sála DK Poprad
CHLEBÍK
HOKI POKI Poprad
Bábkovo-divadelné predstave-
nie o tom, že chlieb si zaslúži 
našu úctu.   Vstupné: 1,50 €

Utorok 24. január o 19. hod./
divadelná sála DK Poprad
ONE MAN SHOW
Roman Pomajbo
Celosvetová úspešná divadelná 
komédia v réžii E. Kudláča.
Vstupné: 11 €/13 €
Predpredaj: MIK 052/4361 192
Life Style Academy: 0907 514 608

• Predám Tatranský obklad 
2,9 €/m2, leštený, Zrubový - po-
loguľatý profil, hranoly a  dláž-
koviu - dyle na podlahy. Inf.: č. 
t. 0908 234 866.  3/17-P• Predám 2-izb. byt na sídl. 
Západ v Poprade, v zateplenom 
dome, cena 69 000 €, nové rozvo-
dy, podlahy, plastové okná. Inf.: 
č. t. 0907 418 226.  4/17-P• Predám 6ár záhradu v  Po-
prade na sídl. Západ (pri fludri). 
Inf.: č. t. 0907 418 226.   5/17-P• Predám záhradu pri Vagón-
ke v Poprade, cena 4 500 €. Inf.: 
č. t. 0907 418 226.  6/17-P• V  rodinnom dome v Po-
prade - Veľkej dlhodobo uby-
tujem od 115 euro. Inf.: č. t. 
0902 825 777.  1/17-R• Hľadám 2 alebo 3-izb. byt 
na prenájom, max. cena aj 
s  energiami 350 €. Inf.: č. t. 
0944 967 656.  2/17-R• Dáme do prenájmu 3-izb. 
byt v  Poprade na sídl. Západ 
od 1. marca 2017. Inf.: č. t. 
0949 805 649.  3/17-R• Prenajmem 2-izbový pod-
krovný byt so samostatným 
vchodom na sídl. Západ v Popra-
de. Cena 250 € pre 1 osobu.  Inf. 
č. t.: 0911 690 817.  4/17-R• Dám do prenájmu 1-izb. 
byt v  centre Popradu, jednej 
alebo max. dvom osobám, 
cena 250 €/1 mesiac. Inf.: č. t. 
0907 564 450.  5/17-R• Dám do prenájmu 2-iz-
bový byt v PP.  Inf.: č. t. 
0914 217 299.  6/17-R• Pizzéria Utopia za Výkrikom 
v  Poprade prijme do pracov-
ného pomeru pomocnú silu/
upratovačku. Nástup ihneď. Inf.: 
č. t. 052/773 22 22.  7/17-R
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Po dvadsiatich rokoch zopakovali Ženský zákon
Divadelný súbor Ozvena v Popra-

de-Strážach vzkriesil pred dvadsia-
timi rokmi nadšenec amatérskeho 
divadelníctva, dnes už nebohý, Ján 
Šulík. Začiatky ochotníckeho divad-
la v tejto mestskej časti sa však da-
tujú ešte do doby pred viac ako 130 
rokmi a  je úctyhodné, že pretrvalo 
s prestávkami dodnes.

V  sobotu večer na javisku v  Strá-
žach ako poctu zakladajúcemu reži-
sérovi Ozveny opäť uviedli hru J. G. 
Tajovského Ženský zákon, ktorú sú-
bor uviedol pred dvadsaťročím ako 
svoju prvú premiéru. Takmer každý 
rok pridávali ďalšiu. Dcéra J. Šulíka 
Dagmar Nemčoková zaspomínala: 
„Dúfam, že sa môj otecko na nás zhora 
pozerá a je spokojný s našou prácou, že 
pokračujeme v jeho šľapajach. Ženský 

zákon naštudoval ako prvú hru pod 
svojou režisérskou taktovkou. Bola to 
jediná hra, v ktorej som nehrala, zato 
si v nej zahrala moja dcéra. Už na ďal-
ší rok, keď vypadla jedna herečka, som 

sa postavila na javisko aj ja a odvtedy 
hrám až doteraz.“ 

Diváci sa každý rok nechajú prekva-
piť, s čím súbor príde a Ozvena urobi-
la dobre, že stavila na osvedčenú di-

vadelnú hru. Terajší režisér a zároveň 
herec Rudolf Kubus je presvedčený, že 
do Stráží pasuje klasika: „Hráme pre 
ľudí, od srdca. Myslím si, že sa divadlo 
v  Strážach zachovalo najmä preto, 
že sa Strážania radi bavia.“ Potešilo 
ho, že popri ostrieľaných hercoch sa 
predstavila aj mladá krv. Nováčikom 
bol predstaviteľ Miška Ľubomír Olej. 
Hoci sa pred začiatkom priznal, že má 
riadnu trému, predviedol perfektný 
výkon: „Mal som svoju premiéru a som 
rád, že som mohol v Ozvene účinkovať. 
Sme perfektný kolektív, výborná par-
tia.“ Ľudka Štefaňáková alias klebetni-
ca Dora Kalinová jeho slová potvrdila 
a dodala: „Diváci sa na nás zakaždým 
tešia. Veď, keď hrá vaša rodina, kolegy-
ňa, kamarát, ľudia, ktorých poznáte, je 
to ešte väčší zážitok.“  (mar)

Diváci si vychutnali divadelnú klasiku Ženský zákon. Postavu Aničky stvárni-
la Lucia Kalakajová, jej milého Ľubomír Olej a jej mamu Mária Rusnáková.

Spomedzi cudzincov bolo vlani najviac ošetrených českých turistov
V roku 2016 letela spoloč-

nosť AIR-TRANSPORT EU-
ROPE, ktorá prevádzkuje 
všetkých sedem staníc Vrtuľ-
níkovej záchrannej zdravot-
nej služby (VZZS) na Sloven-
sku, svojimi záchranárskymi 
vrtuľníkmi a  medicínskymi 
lietadlami na pomoc 1725 pa-
cientom, čo predstavuje ná-
rast oproti roku 2015 o 4,5%.

Vo vzduchu tak celkovo strá-
vili piloti 1695 hodín. Výraz-
ným rozdielom oproti roku 
2015 bol nárast primárnych 
zásahov v teréne. Tam boli po-
sádky vyslané 1199 krát, čo je 
o 56% (430 výjazdov) viac ako 
uplynulý rok. V  rámci týchto 
zásahov do nemocníc prepra-
vili 137 detských a 1062 dospelých 
pacientov. U  detí išlo najčastejšie 
o  rýchly a  šetrný transport do ne-
mocníc s  poraneniami následkom 
dopravných nehôd. Ďalším indiká-
torom zásahu u detí boli popáleni-
ny a obareniny (25 prípadov). S tý-
mito pacientmi smerovali leteckí 
záchranári priamo do popálenino-
vých centier. Najčastejšou príčinou 
vyslania záchranárskych vrtuľníkov 
k dospelým boli tak ako po minulé 
roky náhle srdcové zlyhania, kon-
krétne s diagnózou akútny infarkt 
myokardu. Tie tvorili 41% z  počtu 
ošetrených pacientov v  rámci pri-
márnych zásahov. Vďaka neodklad-
nému a rýchlemu transportu vrtuľ-
níkom dokáže byť týmto pacientom 
poskytnutá nevyhnutná špeciálna 
starostlivosť v najkratšom možnom 
čase. Medzi ďalšie časté indikácie 
zásahov patrili úrazy spôsobené 
pádom z  výšky a lesné úrazy pil-
číkov v  ťažko dostupnom lesnom 

teréne. Najviac práce mali posádky 
tradične počas letných mesiacov. 
V uplynulom roku takmer 13% pa-
cientov tvorili turisti, ktorým letec-
kí záchranári najčastejšie pomáhali 
v nedostupnom teréne. V troch prí-
padoch išlo o turistov zasiahnutých 
bleskom a  v troch prípadoch zasy-
paných lavínou.

Počas zimných mesiacov boli le-
teckí záchranári prevažne privoláva-
ní na lyžiarske svahy, kde ich pomoc 
potrebovali najmä lyžiari, medzi 
ktorými v  mnohých prípadoch do-
chádzalo ku vzájomným zrážkam. 
V  rámci tejto skupiny išlo najmä 
o  poranenia hlavy, chrbtice a  dol-
ných končatín.

Z celkového počtu ošetrených pa-
cientov pri primárnych zásahoch 
tvorili takmer 9% cudzinci. Z  nich 
najviac pomohli letecké záchra-
nárske tímy českým občanom pri 
úrazoch počas túry alebo lezenia v 
horách. V  ťažko dostupných oblas-

tiach uskutočnili leteckí záchranári 
záchranné akcie s použitím palub-
ného navijaku v 154 prípadoch, čo je 
o 26% viac ako v roku 2015. Najviac 
výjazdov (309) bolo zaznamenaných 
zo strediska Banská Bystrica, nasle-
dovali Košice - 270 výjazdov a napo-
kon Poprad so svojimi 255 výjazdmi. 
Popradské posádky pri týchto akci-
ách použili v 40 % lanovú techniku.

Významnú úlohu zohrávajú aj me-
dicínske prevozy pacientov za účelom 
plánovanej transplantácie orgánov 
nielen doma, ale predovšetkým v za-
hraničí. Z celkového počtu medicín-
skych prevozov ich tvorilo až 82%. 
Najčastejšie, až 65% išlo o pacientov 
s plánovanou transplantáciou pečene 
v  špecializovanom zariadení v  ne-
meckom Essene. Vo väčšine prípadov 
šlo o  novorodencov a deti do dvoch 
rokov. Ďalšiu skupinu (16%) tvorili 
pacienti s  plánovanou transplantá-
ciou srdca. Či už ide o prevoz orgánu, 
príjemcu alebo samotného transplan-

tačného tímu vrtuľníkom alebo 
prúdovým lietadlom, logistika 
svojím spôsobom nepochybne 
prispieva k úspešne vykonané-
mu zákroku.

„Dlhodobým zámerom našej 
spoločnosti je modernizácia a 
značná investícia do letového 
parku. V decembri pribudli do 
našej flotily 3 nové vrtuľníky 
Bell 429, ktoré budú postupne 
uvedené do prevádzky leteckej 
záchrannej služby na Slovensku. 
V  uplynulom roku sa nám tiež 
podarilo expandovať do zahra-
ničia. V  českom tendri na pre-
vádzkovanie leteckej záchrannej 
služby sme sa uchádzali o  pre-
vádzku  troch stredísk. V dvoch 
strediskách, Olomouc a  Ústí 

nad Labem, sme boli úspešní. Od 
januára tohto roka sme začali pre-
vádzkovať LZS na základni v  Olo-
mouci. Na uzavretie zmluvy v  Ústí 
nad Labem stále čakáme,“ uviedol 
Ján Kuboši, riaditeľ Vrtuľníkovej 
záchrannej zdravotnej služby AIR-
-TRANSPORT EUROPE.

„Ani v  najhoršom sne sme neča-
kali, že uplynulý rok zasiahne našu 
spoločnosť opäť veľká tragédia. Po-
čas záchrannej akcie neďaleko obce 
Strelníky sme, žiaľ, prišli o  skvelých 
kolegov a priateľov, ktorí spolu s pre-
vážaným pacientom tragicky zahy-
nuli. Obrovské prázdno ostalo v na-
šom kolektíve a  je nesmierne ťažké 
vyrovnať sa so skutočnosťou, že naši 
kolegovia sa už nevrátia do záchra-
nárskeho tímu ATE. Verím však, že 
aj oni by si priali, aby sme  poslanie 
zachraňovať a  pomáhať iným plnili 
aj naďalej, tak ako to s plným nasa-
dením robili aj oni,“ uzatvoril riadi-
teľ VZZS ATE J. Kuboši.  (hop)
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Kvalitný turnaj preveril popradské futbalistky

Kamzíci sú stále vo forme

   Z  V  Vp Pp P Skóre B

1. Košice 41 22 7 2 10 141:89  82

2. B. Bystrica 40 24 3 4 9 138:89  82

3. Nitra 40 25 1 3 11 146:107  80

4. Žilina 41 18 4 4 15 129:116  66

5. HK Poprad 41 15 5 5 16 119:122  60

6. Zvolen 41 18 2 2 19 116:127  60

7. Martin 39 15 2 4 18 104:119  53

8. L. Mikuláš 40 13 5 2 20 108:129  51

9. N. Zámky 40 11 4 7 18 101:117  48

10. Trenčín 41 11 5 5 20 102:127  48

11. SR 20 20 2 0 0 18 20:82  6

Tabuľka Tipsport ligy

Horal Weekend s podporou Popradu

Minulý týždeň v stredu sa v Aré-
ne Poprad konal kvalitne obsade-
ný halový turnaj vo futbale 
dievčat, ktorý je súčasťou 
projektu Slovenského futba-
lového zväzu na rozvoj žen-
ského futbalu. Mladé hráčky 
FK Poprad si zmerali sily so 
Spišskou Novou Vsou, Bar-
dejovom a Prešovom.

Dievčatá si mohli schuti za-
hrať, nakoľko toto bola jedna 
z  dvoch vetiev východoslo-
venskej časti turnaja a  ďalej 
postúpili všetky štyri družstvá 
s  výnimkou B-tímov Popra-
du a  Tatrana Prešov. Zvíťazil 
Partizán Bardejov pred A-tí-
mom FK Poprad, na treťom 
mieste skončila Spišská Nová 
Ves, štvrtá priečka patrí A-tí-

mu Prešova, piate skončili dievčatá 
z  popradskej rezervy a  posledná 

bola rezerva Tatrana. „Teší nás, že 
našu prácu si všímajú aj ľudia zo 

SFZ a  dali nám dôveru pri organi-
zovaní takéhoto podujatia. Pre naše 

dievčatá to bola výborná skú-
senosť. Máme silný ročník, ale 
treba premýšľať už aj nad bu-
dúcnosťou. Po posledných roz-
hovoroch s vedením FK Poprad 
viem, že dievčatá nemajú byť 
iba do počtu, ale že sa s  nimi 
počíta aj naďalej,“ povedal 
tréner dievčat FK Poprad Sla-
vomír Šoltýs.

Talentované futbalistky si 
prišiel pozrieť aj tréner mlá-
dežníckych reprezentácií diev-
čat Branislav Petrovič. „Poprad 
nastúpil správnu cestu, o ktorej 
sme vo zväze vedeli a teší nás, že 
ženský futbal sa rozvíja hlavne 
na východe, kde sme mali veľkú 
dieru,“ prezradil.  (mav)

V lete sa pod Tatrami uskutočnia 
majstrovstvá Európy horských cyk-
listov v  cross country maratóne. 
Prvé pracovné stretnutie organizá-
torov a potenciálnych partnerov sa 
konalo minulý týždeň v utorok na 
pôde MsÚ v Poprade. 

„Prejavili sme záujem o to, aby na-
šim partnerom a spoluorganizátorom 
bolo aj mesto Poprad, ako líder regió-
nu. Hľadali sme možnosti spoluprá-
ce,“ uviedol viceprimátor mesta Svit 
a zároveň organizátor pretekov Ivan 
Zima.

Horal Weekend bude rozdele-
ný do dvoch dní. V  sobotu 12. 
augusta sa uskutoční 18. ročník 
cyklistického Horal maratónu pre 
registrovaných i  neregistrovaných  
pretekárov, nedeľa už bude patriť 
samotnému šampionátu. „Národ-
né zväzy delegujú svoje reprezen-
tačné tímy, ale môžu sa prihlásiť aj 
jednotlivé zoskupenia, ktoré vyšlú 

mestské alebo iné športové kluby,“ 
objasnil I. Zima.

Účastníci si zmerajú sily na 
dvoch tratiach. V  kategórii eli-
te mužov to bude okruh s  dĺžkou 
134 km, ženy a  veteráni odjazdia 
74 km. „Štart a  cieľ pretekov bude 
vo Svite, trať povedie celým pod-
tatranským regiónom. Pôjde sa cez 
Spišskú Teplicu, Lopušnú dolinu, 
Vikartovce, Kráľovu hoľu, Smre-
činské sedlo, Vernár, Pusté pole, 
Telgárt, Šumiac, Liptovskú Tepličku 
i Šuňavu,“ opísal trasu s  prevýše-
ním 4500 metrov I. Zima.

Popradská radnica prejavila záu-
jem podieľať sa na organizácii tohto 
významného podujatia. „Je to celore-
gionálna, slovenská a európska zále-
žitosť. Hľadáme spojnice, kde sa nám 
prelínajú možnosti, aby sme mohli čo 
najlepšie odprezentovať náš región 
a  kultúru,“ uviedol popradský pri-
mátor Jozef Švagerko.  (mav)

Popradskí hokejisti 
zvíťazili minulý týždeň 
v  piatok v  Martine po 
samostatných nájaz-
doch, v  nedeľu vyprá-
šili favorita z  Banskej 

Bystrice a v tabuľke sa posunuli už 
na piate miesto.

V  nedeľu to bol štedrý hokejový 
večer. Kamzíci porazili baranov 4:1, 
no organizátori nezabudli ani na ju-
bilujúceho trénera ženského druž-
stva Popradských líšok Milana Sko-
kana, či verných fanúšikov, ktorých 
obdarovali vecnými a  finančnými 
darmi. „Dnes to bol veľmi pekný zá-
pas pre divákov. Trochu sme zaváhali 
v úvode stretnutia, kedy sme prehrá-
vali, ale dokázali sme sa dostať rýchlo 
do hry. Teší ma, že v tretej tretine sme 
podali kompaktný výkon v defenzíve 
a  dokázali sme to ustáť,“ hodnotil 
vydarený duel tréner HK Poprad 
Marcel Ozimák.

Výsledky: 38. kolo v  piatok 13. 
januára MHC Martin - HK Poprad 
3:4sn (1:2, 1:1, 1:0 - 0:0, 0:1), góly 
Popradu: 7. Arne Kroták (M. Paloč-
ko, R. Suchý), 16. Patrik Svitana, 37. 

Štefan Fabian (P. Svitana, S. Mlyna-
rovič), rozh. nájazd Patrik Svitana. 
39. kolo v nedeľu 15. januára HK 
Poprad - HC ´05 iClinic Banská Bys-
trica 4:1 (1:1, 2:0, 1:0), góly Popra-
du: 15. Lukáš Hvila (M. Zagrapan, 
P. Lichanec), 24. Michal Murček (D. 
Bondra, D. Vorobjov), 30. Arne Kro-
ták (M. Paločko, Š. Fabian), 59. Ra-
doslav Suchý (P. Lichanec).

Program: 40. kolo v piatok 20. ja-
nuára o 17. hod. MHk 32 Liptovský 
Mikuláš - HK Poprad.  (ppv)
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Hektolitre potu stáli za to

Krátko zo športu
• BASKETBALISTKY BAM 
Poprad sa po dlhšej pauze pred-
stavia na domácej palubovke 
Arény Poprad. V sobotu 21. ja-
nuára privítajú v rámci 16. kola 
Extraligy o  17.30 hod. BKM 
Junior UKF Nitra.• JUNIORKY BAM Poprad 
dokázali vyhrať základnú sku-
pinu Východ najvyššej bas-
ketbalovej súťaže tejto vekovej 
kategórie a postúpili tak do ce-
loslovenskej skupiny o  1. až 8. 
miesto.• PREDSTAVITELIA poprad-
ského hokejového klubu daro-
vali nedávno Fanklubu HK Po-
prad prvú várku 40 dresov. Toto 
gesto je podľa nich prejavom 
vďaky za spolupatričnosť a spo-
luprácu, ktorú chce vedenie klu-
bu rozvíjať aj naďalej.• POPRADSKÉ líšky odohra-
jú v  sobotu 21. januára už 12. 
kolo celoslovenskej fázy zák-
ladnej časti hokejovej extraligy 
žien, keď o  19. hod. privítajú 

ŽHk Zvolen.• ANTUKOVÝ tenisový tur-
naj mužov ATP Challenger 
Tour v Poprade-Tatrách ponúk-
ne v tomto roku zvýšenú celko-
vú dotáciu 64 000 eur a k tomu 
hradenie réžie aktérom. Podu-
jatie sa začne o  týždeň neskôr 
ako bolo zvykom, a to 19. júna 
vzhľadom na posun v  termíne 
slávneho Wimbledonu.• BASKETBALISTI BK Iskra 
Svit prehrali v sobotu v Bratisla-
ve s Interom o dva body 87:89. 
Dnes nastúpia v domácom pros-
tredí o 18. hod. proti KB Košice, 
v sobotu 21. januára cestujú do 
Handlovej.• V  STREDU 11. januára sa 
odohralo siedme kolo Bowling 
Tour mesta Poprad. V  skupi-
ne A  sa celkovým víťazom stal 
Rudolf Zoričák výkonom 185 
s  celkovým priemerom 188,22, 
v skupine B triumfoval Ľubomír 
Kožík výkonom 172 s  celkovým 
priemerom 179,38.  (ppv)

Vo Svite sa v sobotu 18. febru-
ára 2017 už druhýkrát uskutoč-
nia extrémne terénne prekážkové 
preteky SpartanRace, ktoré si ob-
ľúbili milióny ľudí na celom svete, 
vrátane detí. Doposiaľ je na Win-
terSpartanRace Svit prihlásených 
viac než 1700 „sparťanov“.

Pôjde konkrétne o SpartanSprint, 
čo je síce najkratšia trať v rámci 
pretekov SpartanRace, ale rozhod-
ne nie je najjednoduchšia, obzvlášť 
v  zimných podmienkach. Je však 
ideálna pre športovcov všetkých 
výkonnostných úrovní - od spar-
ťanských nováčikov, až po skúse-
ných pretekárov. Trať bude mať 
dĺžku minimálne 5 km a súťažiaci 
na nej budú musieť prekonať pri-
bližne 20 sparťanských prekážok.

Hlavné preteky odštartuje v  so-
botu už o 9. hod. skupina Elite a fa-
voritom bude takmer domáci pre-
tekár Peter Žiška z obce Hybe, člen 
Ski Teamu Štrbské Pleso, ktorý 
bude chcieť obhájiť svoje minulo-
ročné sparťanské prvenstvo.  (lef)

Futbalový klub Poprad sa ne-
dávno dohodol na spolupráci 
s  bývalým reprezentantom 
a  účastníkom majstrovstiev 
sveta i  Európy Stanislavom 

Šestákom. Klub rokuje aj s ďalším býva-
lým členom reprezentácie Igorom Žofčá-
kom z MFK Michalovce.

Novými posilami v  tíme Popradu sú Jo-
zef Kapláň, ostatných päť rokov pôsobiaci 
v Malajzii, český zakončovateľ Jakub Šašinka 
z Baníka Ostrava, bývalý hráč Zlatých Mo-
raviec, či Banskej Bystrice Jozef Rejdovian, 
ale aj Jakub Hric z Českých Budějovíc.

V  hre sú príchody záložníka Michalo-
viec Lukáša Tótha a  Ukrajinského obran-
cu Oleksiiho Miliutina. Na skúške je český 
brankár Pavel Rohel z Třinca.

Popradskí futbalisti pokračujú v  zimnej 
príprave. Včera sa po uzávierke vydania no-
vín Poprad stretli s Podbrezovou na jej pôde, 
cez víkend ukončia pôsobenie v skupinovej 
fáze českej Zimnej Tipsportligy vo Frýdku 
- Místku. V piatok 20. januára bude ich sú-
perom poľský tím Bielsko - Biała o 13. hod. 
a  v  sobotu 21. januára nastúpia o  11. hod. 
proti domácim futbalistom.  (ppv)

Volejbalový turnaj zmiešaných 
družstiev Memoriál Ladislava Las-
koviča má v  Matejovciach boha-
tú tradíciu. V  sobotu napísal pod 
patronátom Klubu Matejovčanov 
a miestnej základnej školy už svoj 
17. diel.

„Sám si pamätám, že ako malý 
chlapec som chodieval hrávať turnaj, 
ktorý sa ešte konal na sídlisku. Boli 
to krásne časy a my sa teraz snažíme 
túto tradíciu zachovať,“ povedal Pe-
ter Jadamec z  Klubu Matejovčanov. 
„Prvé ročníky sa hrávali ešte u  nás 
v  základnej škole. Cieľom turnaja 
bolo skĺbiť mladú generáciu so stred-
nou a na ihrisku podľa pravidiel mu-
sela byť vždy jedna žena a jeden muž 
nad 40 rokov,“ pokračovala riaditeľka 

ZŠ s MŠ v Matejovciach Mária Du-
dziková. „Laco bol skvelý človek, kto-
rý mi robil nahrávača a nemusel som 
mu hovoriť, či chcem loptu krátku ale-
bo vysokú. Pozrel sa na mňa a  vždy 
vedel, čo má urobiť,“ dodal bývalý 
spoluhráč L. Laskoviča Jozef Veselý.

Účastníkov chodieva každý rok 
povzbudiť aj manželka L. Laskoviča 
- Veronika Laskovičová. „Som rada, 
že mládež túto tradíciu udržiava a že 
sa pozývajú aj starší hráči, ktorí sa 
stretnú a  spomínajú. Dlho sa nevi-
díme a  preto je to úžasný zážitok,“ 
uzavrela.

Víťazom turnaja sa stalo družstvo 
Tatramat pred tímom Tatrafit a druž-
stvom Jarná. Nasledovali Evolution, 
Jadamec team a Mexiko.  (mav)

Memoriál Ladislava Laskoviča

FK PopradSpartanRace

V sobotu sa v priestoroch poprad-
ského aquaparku konal už 7. ročník 
športovo-charitatívnej akcie Aqua-
City spinning maratón. Slovenská 
a česká spinningová komunita pod 
vedením Master Spinning inštruk-
torov Milana Dvořáka a Rostislava 
Čadu šliapala dvesto minút do pe-
dálov a pri tom pomáhala.

„Tento rok sme sa rozhodli, že 
pomôžeme dvom detičkám. Z  mi-
nulého roka sa k nám vrátila Sabín-
ka Fajnorová, ktorá nám prirástla 
k  srdcu a  na základe odporúčania 
sme dostali typ aj na malého Alexí-
ka Hrušovského, ktorý tiež potrebuje 

pomoc. Akcia sa stále rozrastá, ten-
to rok to bolo sto účastníkov z celého 
Slovenska, ale aj Česka. Ide prevaž-
ne o členov spinningovej komunity, 
ale nájdu sa aj takí, ktorí chcú zažiť 
niečo nové. Oproti minulému roku 
sme pridali 20 minút a  do pedálov 
sa tak šliapalo presne 200 minút,“ 
povedal organizátor podujatia Jo-
zef Hlavatý.

Účastníci svojou aktivitou prispe-
li každej rodine sumou 1175 eur 
a navyše, čiastkou 500 eur pre kaž-
dé dieťa prispela aj nadácia Adeli, 
ktorá prevzala záštitu nad poduja-
tím.    (mav)
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Spotreba a emisie CO
2
: 4,7 – 4,9 l/100 km, 122 – 129 g/km. Trieda energetickej efektivity: A

TECHNOLOGY TO ENJOY

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

SEAT LEON X-PERIENCE
VY SI VYBERÁTE CESTU

6 ROKOV ZÁRUKA
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Predstavitelia Baníckeho ce-
chu horného Spiša z  Popra-
du Slavomír Kyseľa, Peter 
Roth a  primátor Popradu Jo-
zef Švagerko sa minulý štvr-
tok zúčastnili v Bratislave na 
prijatí zástupcov baníckych 
a  hutníckych spolkov a  ce-
chov zo Slovenska i  krajín V4, 
Rakúska a Slovinska u prezidenta SR Andreja Kisku. Odovzdali mu 
dar - polodrahokam achát z  Popradu-Kvetnice. Popradský primátor sa 
stretol aj s  primátorkou Banskej Štiavnice, ktorá mesto Poprad pozvala 
na Banský Salamander. Zároveň primátor Novej Bane naše mesto po-
zval na desiate stretnutie banských miest a obcí Slovenska.  (ppk)

Popradská škola by mohla ísť príkladom
Spojenú školu na Letnej ulici 

v Poprade navštívil minulý týždeň 
v  piatok štátny tajomník Minis-
terstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR Peter Krajňák.

Vláda stojí pred reformnou vý-
zvou a naberá inšpiráciu tam, kde sa 
snažia metódy vzdelávania inovo-
vať. „V príprave je Národný program 
výchovy a  vzdelávania Učiace sa 
Slovensko. Táto škola vykazuje už 
niekoľko rokov vysoké parametre vo 
výchovnom procese. Bolo tu ukon-
čené experimentálne overovanie, 
ktoré by mohlo byť veľmi vhodným 
nástrojom a vzorom pre ostatné slo-
venské školy,“ povedal počas náv-
števy školy P. Krajňák. 
„Často sa hovorí o  zá-
žitku, ale ja hovorím 
o genéze poznania. Pre 
nás dospelých sú všetky 
veci jasné, ale mi ich 
musíme deťom nechať 
objavovať. Ak sa nám 
podarí zo školy uro-
biť miesto, kde budú 
deti radi chodiť, tak to 
bude pre mňa to naj-

cennejšie a budem môcť povedať, že 
som si naplnila svoje životné méty,“ 
prezradila riaditeľka SŠ Letná Viera 
Grohová.

Vzácnu návštevu privítal aj prvý 
viceprimátor mesta Poprad Igor 
Wzoš, pre ktorého je školstvo pri-
oritou. „Slovensko stále hľadá nové 
modely, ako vzdelávať deti, aby to 
bolo prospešné pre všetkých. Som 
rád, že v Poprade máme školu, ktorá 
má za sebou úspešný projekt a uka-
zuje, že je to jedna z ciest, ako postu-
povať ďalej. Dnes sa jej dostalo takej 
pocty, že sa tento jej model možno 
prejaví aj vo väčšej časti Slovenska 
a na to som hrdý,“ uzavrel.  (mav)
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