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Dôjde aj k rekonštrukcii mosta na Francisciho ulici

Streda  24. 1. 2018 Číslo 3 Ročník XXIX. www.noviny-poprad.sk Cena 0,30 €

Poprad inšpiráciou pre Košice
Zástupcovia najväčšej košickej 

mestskej časti Košice - Západ sa 
inšpirovali mestom Poprad pri za-
vedení obmedzenia parkovania do-
dávkových vozidiel na sídliskách. Po 
úvodných telefonických konzultá-
ciách Košičania navštívili Poprad aj 
osobne, aby si s popradskými mest-
skými policajtmi vymenili názory 
na rôzne detaily a  situácie sprevá-
dzajúce zavedenie tohto obmedze-
nia do praxe. 

„Myslím si, že sme našli tie infor-
mácie , ktoré sme hľadali a  pomôže 
nám to. Každá skúsenosť, ktorú v Po-
prade máte, sa nám zíde. Verím že, 
naša spolupráca prinesie svoje ovo-
cie,“ informoval zástupca starostu 
mestskej časti Košice - Západ An-

drej Sitkár. Košičania v snahe vylúčiť 
vozidlá nad 5 metrov z medzibloko-
vých a  vnútroblokových priestorov 
zaviedli obmedzenia koncom de-
cembra uplynulého roka, v Poprade 
sú v platnosti od októbra 2016.  

„Začiatky neboli jednoduché, no 
dnes už vieme, že to bola správna 
cesta a z verejných parkovísk na síd-
liskách JUH sa nám podarilo vytla-
čiť dodávkové vozidlá nad 5 metrov, 
čím sa aspoň čiastočne zvýšil počet 
parkovacích miest, nakoľko pred pri-
jatím tejto zmeny nám na parkova-
cích miestach parkovalo aj viac ako 
250 dodávkových vozidiel,“ uviedol 
náčelník Mestskej polície v Poprade 
Štefan Šipula. 

Poslanci Mestského zastupiteľ-
stva v Poprade schválili na štvrt-
kovom zasadnutí štrnásť nových 
investičných akcií na rok 2018, na 
ktoré bude mesto čerpať takmer 
1,53 milióna eur z Rezervného fon-
du mesta.

S plánovanými investičnými ak-
ciami oboznámil poslancov vedúci 
odboru urbanizmu a priestorového 
plánovania MsÚ Ľuboslav Mlynar-
čík. 

V tomto roku je plánovaná rea-
lizácia rekonštrukcie mestskej ko-
munikácie Ul. vagonárska Poprad 
- Veľká v časti Spišská Sobota v cel-
kovej dĺžke necelého pol kilometra. 
Okrem rekonštrukcie existujúcich 
chodníkov dôjde v medzikrižovat-
kovom priestore Vagonárskej, Budo-
vateľskej a Sokolovskej ul. k výstavbe 
chodníka s celkovou dĺžkou približ-
ne 122 m. Poslanci schválili na túto 
investičnú akciu 440 tisíc eur. „Vago-
nárska ulica sa stala veľmi využíva-
nou a frekventovanou komunikáciou 

a občania, ktorí pri nej bývajú, 
trpia. Autá tadiaľ jazdia veľ-
kou rýchlosťou, matky s kočík-
mi majú problém tade chodiť, 
takisto deti a starší ľudia. Celá 
lokalita bude riešená tak, aby 
sa zvýšila bezpečnosť a zlepši-
la dopravná situácia,“ uviedol 
primátor Popradu Jozef Šva-
gerko, ktorý predpokladá, že 
už v apríli by sa mohli začať 
stavebné práce.

V tomto roku sa uskutoční 
aj rekonštrukcia mosta na Ul. 
Francisciho (na foto), ktorý 
je v havarijnom stave. Na re-
konštrukciu bolo schválených 
300 tisíc eur. „Tento most súvi-
sí aj s križovatkou pri nemoc-
nici a s peším ťahom medzi 
školami a nemocnicou. Kvôli chýba-
júcemu chodníku na jednej strane 
musia ľudia zbytočne dvakrát prechá-
dzať cez cestu, preto zvažujeme ešte 
osadenie lávky pre peších alebo iné 
riešenie na zvýšenie ich bezpečnosti,“ 

priblížil primátor. Samospráva už 
pred piatimi rokmi v snahe predĺžiť 
životnosť mosta ponad Zdravotníc-
ku ul., popod ktorý chodí veľa pe-
ších do nemocnice a na Juh, vylúčila 
nákladnú dopravu. Stav mosta je zlý, 

izolácia je nefunkčná a dochádza k 
zatekaniu do nosnej konštrukcie, 
čím sa poškodzuje. Betónové rímsy 
na moste sú rozpadnuté, zábradlie 
skorodované a ďalšie. 

(Pokračovanie na str. 3)

(Pokračovanie na str. 2)

V testovacej prevádzke je pripravený v Poprade premávať prvý slovenský 
plne elektrický elektrobus. Včera predpoludním ho prezentovala spoločnosť 
Troliga Bus spoločne s ďalšími novými autobusmi pripravenými na obno-
vu vozového parku v popradskej mestskej hromadnej doprave. Elektrobus je 
nízkopodlažný s najmodernejšími technickými vymoženosťami a komfortom 
pre cestujúcich a samozrejme ako ekologický dopravný prostriedok šetrí ži-
votné prostredie. Viac v budúcom čísle.      FOTO - Marta Marová
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Poslanci schválili dotácie televízii aj PCS

Dôjde aj k rekonštrukcii mosta ...
Poslanci schválili aj 510 tisíc eur 

na realizáciu výstavby cyklististic-
kých komunikácií most D1 Matejovce 
- Poprad-Západ, úsek B (MsÚ-most 
Ul. športová).

Ďalšie nové investičné akcie, pre 
ktoré poslanci schválili finančné 
prostriedky na projektovú doku-
mentáciu sú:
* výstavba cyklistických komunikácií 
most D1 Matejovce - Poprad-Západ, 
úsek A (Poprad-Západ-MsÚ) - 35 ti-
síc eur,
* vypracovanie ÚPN zóny Juh IV - 
Merťuky - 30 tisíc eur,
* opakovateľný projekt zastávky MHD 
- 4 tisíc eur,
* objekt sociálnych služieb Levočská 
cesta - priestorové riešenie voľnej plo-
chy - 8 tisíc eur,
* chodník pre peších Západ - HM 
Tesco - 8 tisíc eur,
* križovatka MK Ul. J. Curie - MK Ul. 
banícka - 12 tisíc eur,
* parkovisko pri bytovom dome Tá-
lium, Torysa na Ul. L. Svobodu - 12 
tisíc eur,
* parkovisko pri bytovom dome Kon-
čistá - 12 tisíc eur,

* protipovodňové opat-
renia Stráže pod Tatra-
mi - 35 tisíc eur,
* protipovodňové opat-
renia a dopravné rieše-
nie Ul. Rastislavova - 15 
tisíc eur,
* cyklistická trasa me-
dzi Ul. Štefánikovou a 
sídliskom Starý Juh a 
Nový Juh - 25 tisíc eur.

MsZ schválilo v rámci vecného 
použitia finančných prostriedkov z 
Rezervného fondu mesta aj 75 tisíc 
na rekonštrukciu zvukového systému 
zimného štadióna a 7 700 na zvýšenie 
hospodárnosti prevádzky systému 
ústredného kúrenia v budove MsÚ.

Väčšiu diskusiu vyvolala križovatka 
Ul. Curie a Baníckej ul. pri nemocnici 
(na foto). Ako uviedol Ľ. Mlynarčík je 
jedným z neuralgických dopravných 
bodov v meste, doprava je v tomto 
úseku zhustená a kolízna, existujúca 
priesečná križovatka je neriadená. 
Bol spracovaný dopravný prieskum, 
ktorý poukázal na potrebu riadenej 
dopravy. Súčasťou projektu má byť aj 
svetelná signalizácia a odstavná plo-
cha pred nemocnicou na bezkolízny 

výstup a nástup z áut privážajúcich 
najmä chorých do a z nemocnice.

Poslanci prerokovali aj protipovod-
ňové opatrenia v Strážach, pre ktoré 
treba vykonať i geologický a hydro-
geologický prieskum. V tejto súvislos-
ti poslanec Rudolf Kubus analyzoval 
terajší stav: „Zrážková voda z polí steká 
k priľahkým domom, súrne treba tiež 
riešiť odvodnenie Strážskeho námestia, 
je tam jeden jediný kanál, ktorý nestačí. 
Celkovo treba riešiť revitalizáciu tohto 
námestia. Okrem toho v Strážach chýba 
nielen dažďová, ale aj splašková kana-
lizácia.“ Primátor J. Švagerko uviedol, 
že Strážanom treba pomôcť: „Chce-
me protipovodňové opatrenia riešiť 
komplexne, aby sme dokázali zachytiť 
vodu mimo územia Stráží - vylepšovať 
a zrekonštruovať kanalizáciu.“  (mar)

Poslanci na minulotýždňovom 
rokovaní mestského zastupiteľstva 
schválili dotácie na rok 2018 pre 
TV Poprad vo výške 220 tisíc a pre 
Pohrebno-cintorínske služby Po-
prad 180 tisíc eur. 

MsZ obom spoločnostiam dotácie 
v decembri neschválilo a počkalo 
si na právne vyjadrenie z Protimo-
nopolného úradu SR a posúdenie 
dotácie z hľadiska zákona o štátnej 
pomoci. V prípade TV Poprad do-
tácia od mesta Poprad nie je štátnou 
pomocou z dôvodu, že poskytnutie 
pomoci nemá vplyv na obchod me-
dzi členskými štátmi EÚ. TV Poprad 
zabezpečuje lokálne televízne te-
restriálne vysielanie a plní úlohy in-
formovania verejnosti - obyvateľov 
mesta Poprad.  V prípade PCS nie je 
táto spoločnosť podnikom v zmysle 
zákona o štátnej pomoci, preto jej 
môže byť poskytnutá dotácia z roz-
počtu mesta.  

Primátor Popradu Jozef Švagerko 

informoval: „Zostáva nám ešte otvo-
rená otázka HK Poprad, s.r.o., kde 
dotáciu momentálne riešime s Proti-
monopolným úradom SR, či hráči nie 
sú nositeľmi reklamy, ktorú si môžu 
objednať aj firmy zo zahraničia. Je 
to taká dilema, ktorá sa bude mu-
sieť celoslovensky riešiť, lebo sa týka 
všetkých klubov na Slovensku, nielen 
hokeja, ale aj futbalu.“ 

Pri prerokovávaní dotácie pre 
TV Poprad sa dostala na pretras aj 
otázka záporného vlastného imania, 
ktoré chce táto spoločnosť odstrániť, 
pretože iba tak sa môže uchádzať o 

rôzne projekty. Konateľ TV Poprad 
Róbert Merva (na foto) uviedol, že v 
minulom roku sa televízia chcela za-
pojiť do 6 projektov, ale práve kvôli 
zápornému vlastnému imaniu sa o 
ne nemohla uchádzať. Odpovedal na 
otázky poslancov a tiež informoval: 
„Chceme divákom ponúknuť atrak-
tívny obsah a okrem plánovaných 
tisíc príspevkov ročne pripraviť aj 
dve relácie - jednu diskusnú a druhú 
publicistickú - profily známych osob-
ností mesta Poprad. Takisto chce-
me prejsť v plnom rozsahu do HD 
vysielania.“   (mar)

Pri príležitosti 73. 
výročia oslobode-
nia mesta Poprad sa uskutoční pietna 
spomienka pri pamätníkoch v Par-
ku hrdinov (pri železničnej stanici) v 
Poprade v piatok 26. januára o 13. 
hod. Pietne spomienky sa budú konať 
aj v ďalších mestách a obciach okre-
sov Poprad a Kežmarok: 24. januára 

o 13.30 hod. vo Svite, 26. januára o 
11. hod. na nádvorí hradu v Kežmar-
ku, Sp. Bystrom a St. Smokovci, o 13. 
hod. v Sp. Belej, 27. januára o 16. hod. 
v Kravanoch, 28. januára o 11. hod. v 
L. Tepličke, kde zároveň uvedú do ži-
vota knihu Partizánska obec Liptovská 

Teplička a na začiat-
ku obce bude od-

halená aj informačná tabuľa, o 14.30 
hod. pri pamätníku sovietskych let-
cov v Hranovnici, 29. januára o 11.30 
hod. v Štrbe a 4. februára o 8.30 hod. 
sa vo Vernári uskutoční 34. ročník 
zimného pochodu na Koľvač a o 15. 
hod. pietna spomienka.  (pjp)

Pietna spomienka i v Poprade

• ŽIACI základných a stredných škôl 
budú mať polročné prázdniny v  pia-
tok 2. februára. Späť do školských lavíc 
zasadnú v pondelok 5. februára. Jarné 
prázdniny budú mať školáci z  nášho 
kraja od pondelka 26. februára do ne-
dele 4. marca.• MESTO Poprad upozorňuje ob-
čanov mesta Poprad na daňové po-
vinnosti týkajúce sa dane z  nehnu-
teľností. Ak v  priebehu roka 2017 
nedošlo k žiadnym zmenám vo vlast-
níctve nehnuteľností, daň z nehnuteľ-
ností na rok 2018 správca dane vyrubí 
rozhodnutím podľa údajov z  posled-
ného podaného priznania. Ak v prie-
behu roka 2017 došlo k zmene vlast-
níctva nehnuteľnosti alebo k  zmene 
druhu, alebo výmery pozemku, účelu 
využitia stavby, bytu alebo nebyto-
vého priestoru, daňovníkovi vzniká 
povinnosť podať priznanie k  dani 
z  nehnuteľností na Mestskom úrade 
v  Poprade najneskôr v  termíne do 
31. januára 2018. Viac informácií na 
www.poprad.sk.• TALK šou Olivera Ondráša s názvom 
Na kus reči sa uskutočni zajtra 25. 
januára o  18. hod. v  cukrárni Malý 
princ v Poprade. • SLOVENSKÝ zväz telesne postih-
nutých v Poprade organizuje v piatok 
26. januára o 17. hod. fašiangovú zá-
bavu v  reštaurácii Marco restaurant 
v Poprade. • SOLUS Dance Academy pozýva 
na Tanečný ples do hotela Satel v Popra-
de. Uskutoční sa v sobotu 27. januára.• GALAPROGAM  To najlepšie zo 
SĽUK-u  môžu záujemcovia vidieť 
v utorok 30. januára o 19. hod. v špor-
tovej hale Aréna Poprad. Divákom 
ponúknu pestrú mozaiku ľudových 
tancov a piesní z rozmanitej umelec-
kej tvorby SĽUK–u. • NÁRODNÁ transfúzna služba Po-
prad vyzýva darcov krvi k darovaniu 
tejto vzácnej tekutiny vzhľadom na jej 
väčšiu potrebu v  súvislosti s  úrazmi 
počas zimnej sezóny. Záujemcovia tak 
môžu urobiť priamo v NTS na Baníc-
kej ul. v Poprade v pracovné dni od 6. 
do 14. hod., v utorok až do 17. hod. 
alebo prostredníctvom mobilných od-
berov. Najbližší bude 25. januára od 8. 
do 11. hod. v Základnej škole na Ko-
menského ul. vo Svite a v nedeľu 28. 
januára od 10. do 12. hod. v  Kultúr-
nom dome v Hozelci.• 16. REPREZENTAČNÝ ples FS 
Jánošík, sa uskutoční v sobotu 27. ja-
nuára v hoteli Spolcentrum vo Svite.• NA webovej stránke mesta Po-
prad www.poprad.sk je uverejnený 
presný zoznam odberných miest, 
v  ktorých bude v  týchto dňoch pre-
rušená distribúcia elektriny z dôvodu 
plánovaných prác na zariadení nízke-
ho napätia.   (ppš)

(Dokončenie zo str. 1)
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Turisti z Východu budú prilietať pod Tatry až do marca

Problematické zóny sú už zmapované

• V ĽADOVOM dome na Hrebien-
ku sa v nedeľu 28. januára o 15.30 hod. 
predstaví Chrámový zbor sv. Cecílie, 
ktorý má v repertoári sakrálnu tvorbu.

• VÝSTAVA s  názvom V  tieni tu-
reckého polmesiaca je sprístupnená 
verejnosti na Mestskom hrade v Kež-
marku. Približuje obliehanie Viedne 
osmanskými vojskami v roku 1683. 
Okrem bohatého textového materiá-
lu, ktorý rozpráva o historických uda-
lostiach súvisiacich s bitkou, je vysta-
vená aj kópia obrazu Bitka o Viedeň 
zo 17. storočia. Celú výstavu dopĺňajú 
voskové figuríny znázorňujúce hlav-
ných aktérov tejto bitky. Potrvá do 15. 
marca 2018.

• TATRANSKÁ kamzičia populácia 
v súčasnosti zažíva najväčšie straty od 
roku 1971. Vtedy v Žiarskej doline 
prišlo o život 12 kamzíkov po páde do 
rokliny v snahe uniknúť pred hlukom 
zábavnej pyrotechniky. K  minulému 
týždňu Správa TANAP-u eviduje už 
15 uhynutých kamzíkov. Pravdepo-
dobne kombinácia extrémne zľa-
dovateného terénu, množstva ľudí 
v dolinách napriek zimnej uzávere, 
množstva úrazov a s nimi spojené 
prelety záchranárskych vrtuľníkov, to 
sú príčiny toľkých smrteľných pádov 
týchto zvierat. V  niektorých prípa-
doch však išlo o prirodzený kolobeh 
života a poslúžili ako zdroj potravy 
pre veľké šelmy.

• NEZAMESTNANOSŤ v Kežmar-
ku sa za posledné dva roky podarilo 
znížiť o viac ako 37 %. K 31. decem-
bru minulého roka bolo uchádzačov 
o zamestnanie evidovaných na úra-
de práce s trvalým pobytom v meste 
Kežmarok 653, kým k 31. decembru 
2015 ich bolo 1 045. Je to pokles 
o 392. K poklesu pomohol aj zákon o 
podpore najmenej rozvinutých okre-
sov, ale aj príchod investorov za po-
sledné roky do mesta. 

• VŠETKY právnické osoby zapí-
sané v  obchodnom registri a  ich zá-
stupcovia musia s finančnou správou 
komunikovať od 1. januára 2018 len 
elektronicky. Registráciu na portáli 
finančnej správy si však viac ako 2/3 
z  nich stále nevybavili. Termíny na 
podávanie dokumentov sa blížia, pre-
to finančná správa upozorňuje tieto 
právnické osoby, aby si svoju povin-
nosť splnili v čo najkratšom čase. 

• NOVELA zákona o sociálnom 
poistení účinná od začiatku tohto 
roka zrušila väčšine matiek povin-
nosť prihlásiť sa na dôchodkové po-
istenie z dôvodu starostlivosti o die-
ťa. Za poistencov štátu ich prihlási 
Sociálna poisťovňa  automaticky na 
základe údajov, ktoré jej poskytujú 
úrady práce.   (ppš)

Už štvrtú zimnú sezónu 
lieta každú sobotu od de-
cembra do marca pravidelná 
linka Riga - Poprad - Riga, 
ktorú prevádzkuje lotyšská 
spoločnosť airBaltic. Prvý let 
na tejto trase sa uskutočnil 
už 16. decembra a pasažieri 
sa dopravovali lietadlami s 
kapacitou 76 cestujúcich. 

Ako nás informoval Ivan 
Hečko z Letiska Poprad-Tatry, 
v prípade zvýšeného záujmu naprí-
klad počas nadchádzajúcich prázd-
nin je airBaltic pripravená nasadiť 
aj lietadlá s väčšou kapacitou. Linku 
Riga-Poprad využívajú predovšet-
kým turisti z Rigy, Tallinu, Moskvy, 
Helsínk a Štokholmu.

Okrem celoročnej pravidelnej linky 
Londýn - Poprad - Londýn a sezónnej 
pravidelnej linky Riga - Poprad - Riga 
má popradské letisko počas zimnej 
sezóny 2017/18 spojenie aj s ukra-

jinským Kyjevom. Podľa informácií z 
popradského letiska lety s ukrajinský-
mi turistami sa začali 29. decembra a 
budú trvať do marca. V závislosti od 
záujmu ich dopravujú spoločnosti 
Bravo Airways a Yanair lietadlami s 
kapacitou 114 až 174 cestujúcich. Ako 
uviedol I. Hečko, po tradične silnom 
vianočnom a novoročnom období, 
kedy sa uskutočnili aj tri lety týžden-
ne, budú pokračovať lety do Kyjeva 
raz týždenne v sobotu. Novinkou je, 

že vzhľadom na záujem o cesty 
medzi Kyjevom a Popradom, po 
rokovaniach s popradským le-
tiskom súhlasil dopravca Bravo 
Airways s možnosťou individu-
álneho predaja leteniek. 

Podľa doterajších výsledkov 
Letisko Poprad - Tatry predpo-
kladá, že počas zimného leto-
vého poriadku od novembra do 
apríla využije jeho služby viac 
ako 26 tisíc cestujúcich. 

Letisko očakáva, že i letná dovo-
lenková sezóna bude rušná, hoci 
letový program ešte nie je uzavretý. 
Predpokladá, že okrem pravidelnej 
linky Londýn - Poprad - Londýn by 
mali pokračovať aj charterové lety 
do bulharského Burgasu, tureckej 
Antalye, albánskej Tirany, izraelské-
ho Tel Avivu a pre dovolenkárov sa 
chystá aj novinka leta 2018 letecké 
spojenie Tivat - Poprad - Tivat z 
Čiernej Hory.   (ppm)

Na základe návrhu poslanca Pav-
la Gašpera bola do programu janu-
árového MsZ doplnená informa-
tívna správa o príprave všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Po-
prad o pravidlách času predaja v 
obchode a času prevádzky služieb 
na území mesta Poprad.

P. Gašper uviedol: „Vývoj turistic-
kého ruchu a rôznych občianskych a 
podnikateľských aktivít spôsobuje, že 
mestská polícia zaznamenáva stále 
viac opakujúcich sa podnetov a sťaž-
ností občanov na rušenie nočného 
pokoja. Zóny, ktoré sú problematické 
sú už zmapované, mestská polícia má 
podrobný prehľad a bola vypracovaná 
štatistika, v ktorých oblastiach mesta 

sa množia sťažnosti občanov na ruše-
nie nočného pokoja. Na základe toho 
a zásahov MsP bol pripravený návrh 
zonácie mesta, lebo v niektorých čas-
tiach mesta výrazne prevyšujú podni-
kateľské aktivity, niekde sú vyvážené 
a niekde prevažuje občianska časť, 
najmä na sídliskách, a práve v týchto 
častiach niektoré ojedinelé prevádzky 
spôsobujú konflikty. Preto, aby sme 
získali určitý právny základ, aby si ľu-
dia mohli spokojne oddýchnuť a pod-
nikatelia podnikať, navrhol som, aby 
mesto prijalo VZN o pravidlách času 
predaja v obchode a času prevádzky 
služieb na území mesta. Je pripravené 
pracovné stretnutie 31. januára s po-
slancami. Verím, že poslanci dospejú 

k širokej zhode, kde viac uprednost-
níme občanov, kde to bude vyvážené 
a kde budú dominovať podnikateľské 
aktivity v súlade s dodržiavaním po-
koja, hlavne v noci.“ 

Mesto Poprad malo VZN, ktorým 
regulovalo dobu prevádzky hlavne v 
obchodoch, ale aj dobu poskytovania 
služieb, ale ako vysvetlil P. Gašper po 
námietkach prokurátora ho zrušilo. 
Doplnil: „Po ďalších konzultáciách 
bolo mestu vysvetlené, že námietky 
prokurátora aj súdu boli smerované 
len voči niektorým ustanoveniam, 
ale nie voči VZN ako celku.“ Nové 
VZN majú poslanci prerokovať na 
aprílovom zasadaní mestského za-
stupiteľstva.   (mar)

„Poprad a  Košice majú v  tomto 
smere rovnaké starosti. Počet áut 
sa neustále zvyšuje a  tak je problém 
s parkovaním problémom číslo jeden. 
Radi sme sa so svojimi doterajšími 
skúsenosťami podelili a  verím, že 
rovnako to bude fungovať aj opač-
ne. Košice majú tiež svoje špecifiká, 
takže určite budeme radi, keď nám 
v  budúcnosti pomôžu aj so svojimi 
skúsenosťami a  dokážeme v  prípade 
potreby riešiť a konzultovať problémy 
spoločne,“ doplnil Š. Šipula. 

Popradská samospráva sa k ob-
medzeniu parkovania dodávko-
vých a  nákladných automobilov na 
sídliskách JUH odhodlala predo-
všetkým na základe požiadaviek 
záchranných zložiek na zlepšenie 

prístupnosti a prejazdnosti týchto 
sídlisk pri záchranných akciách ako 
aj pribúdajúcich sťažností obyvate-
ľov poukazujúcich na fakt, že nie-
ktoré parkoviská v obytných zónach 
sa vo večerných hodinách menia na 

parkoviská firemných dodávkových 
automobilov. Obmedzenie znamená 
ZÁKAZ STÁTIA pre vozidlá s dĺžkou 
nad 5,0 m v čase od 16. do 6. hod. 
Toto obmedzenie sa nevzťahuje na 
vozidlá kategórie M.  (mag)

(Dokončenie zo str. 1)
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Popradský archív bilancuje

Dvadsať rokov úspechov Šalianskeho Maťka
Oblastná súťaž v prednese 

slovenských povestí sa v Po-
prade uskutočnila minulý 
týždeň v stredu už po dvad-
siatykrát. Jubilejného roční-
ka sa zúčastnilo 43 recitáto-
rov zo základných škôl celej 
podtatranskej oblasti.

Pri zrode oblastnej súťaže 
Šaliansky Maťko v  Poprade 
stála Elena Lackovičová (na 
foto hore vľavo), ktorá prijala 
pozvanie organizátorov a tí sa 
jej za tento počin pri príleži-
tosti jubilujúceho podujatia 
poďakovali. „Na začiatku sa 
všetci vyhovárali a  neverili 
mi, že sa mi podarí zaobstarať 
dostatok detí a ochotných uči-
teľov. Vraj majú všetci priveľa 
svojej práce a nemajú čas pri-
pravovať deti na prednes slo-

venských národných ľudových 
povestí. Všetky školy v  okrese 
som navštívila a  až v  roku 
1999 sa mi podarilo presvedčiť 
pár učiteliek, aby sa zapojili. 
Prvá súťaž sa konala na sídlis-
ku Západ na Ulici 29. augusta. 
Ďalšie ročníky boli aj v centre 
voľného času, či v Dome kultú-
ry a neskôr v knižnici. Súťaž sa 
pekne rozbehla a zúčastňovalo 
sa jej pravidelne okolo 50 detí,“ 
zaspomínala na ťažké začiat-
ky E. Lackovičová.

Vyhlasovateľom súťaže je 
Matica slovenská, ktorá vďačí 
za pomoc podporovateľom 
z  radov členov, rôznym in-
štitúciám, či mestám Poprad 
a  Svit. „Povesti sú našou du-
chovnou výbavou. Existuje už 
kompletná povesťová mapa, 

kde je každý kút našej vlasti 
zvečnený. Povesti prehlbujú 
aj v  deťoch súčasnosti vzťah 
k rodnej reči, histórii a k dané-
mu regiónu. Tento rok sme 43 
detí vo veku od 8 do 13 rokov 
rozdelili do troch kategórií,“ 
uviedla Ľudmila Hrehorčáko-
vá (na foto hore vpravo) z MO 
MS v Poprade. „Prínosom sú-
ťaže je, že deti čítajú veľa a čí-
tajú aj slovenské povesti. Je to 
iné, ako pozerať programy v te-
levízii, pretože čítanie rozvíja 
fantáziu, či jazyk a deti vedia 
potom krásne komunikovať. 
Výsledky, ktoré dosahujú naše 
deti, sú obdivuhodné. Bodujú 
aj na krajských kolách a  sme 
radi, že úroveň stále stúpa. 
Máme veľkú podporu v  mes-
tách Poprad a Svit, ale najmä 
v učiteľoch, ktorí sa tejto súťaži 
zodpovedne venujú. Predovšet-
kým však máme vynikajúcich 
recitátorov. Naše deti patria 
na Slovensku medzi najlepšie,“ 
zdôraznil Emil Turčan (na 
foto hore v strede) z  odboru 
školstva, mládeže a  športu 
MsÚ v  Poprade. „Som rada, 
že nevyhráva pravidelne rov-
naký recitátor a  najviac ma 
teší, že naši postupujúci nás 
veľmi dobre reprezentujú na 

krajských a celoslovenských ko-
lách. Roky som sama pripravo-
vala deti na túto súťaž a vidím 
progres,“ povedala členka po-
roty Anna Rabatinová, ktorá 
je so súťažou spätá dlhé roky.

Aj samotné deti si naše zde-
dené poklady vážia. „Povesti 
sú pokladom našich predkov, 
ktorý musíme uchovávať, aby 
nezanikol. Na túto súťaž som 
si pripravil povesť o smokovec-
kej kyselke. Je mi to veľmi blíz-
ke, pretože sa tam chodievam 
často napiť,“ prezradil Peter 
Šaling z Batizoviec, ktorý má 
za sebou viacero úspechov na 
krajskom, či celoslovenskom 
kole a  v  tomto jubilejnom 
ročníku mal tú česť všetkých 
účastníkov privítať tým, čo 
mu je blízke - prednesom. 
„Povesti sú dôležité a poučné, 
aby sme vedeli, aké naše Slo-

vensko bolo v minulosti a ako 
sa tu ľudia kedysi k sebe sprá-
vali. Mala som aj trému, aj 
som doplietla text, ale som 
rada, že som sa mohla zúčast-
niť,“ dodala recitátorka zo Štr-
by Bianka Antalová.

Jubilejný 20. ročník ob-
lastnej súťaže v prednese slo-
venských ľudových povestí 
priniesol pod Tatrami opäť 
nových víťazov, ktorí budú 
náš región reprezentovať 
na krajskom kole v  Prešo-
ve. V  kategórii žiakov 2. a  3. 
ročníka sa najviac darilo Ka-
taríne Meltzerovej zo ZŠ s MŠ 
A. V. Scherfela vo Veľkej, ka-
tegóriu žiakov 4. a 5. ročníka 
vyhrala Soňa Janigová zo ZŠ 
s  MŠ Francisciho v  Poprade 
a kategóriu žiakov 6. a 7. roč-
níka ovládol Tobias Černaj zo 
SŠ Letná v Poprade.  (mav)

Rok 2017 bol pre 6 archivárok Štát-
neho archívu v  Prešove, pracovisko 
Archív Poprad, rokom výziev. Ma-
ličký kolektív na ktorý sa spoliehajú 
obyvatelia okresu Poprad a Kežma-
rok svojou ročnou prácou dokáza-
li, že aj počas tohto roku pracoval 
naplno a  usiloval sa o  zachovanie 
kultúrneho a historického dedičstva 
nášho regiónu. Archív spravuje 616 
archívnych fondov s dĺžkou 3119,09 
b. m. (bežných metrov) archívneho 
materiálu.

Náplňou práce archivárok je predo-
všetkým starostlivosť o vzácne archív-
ne dokumenty, ktoré sú uložené v ar-
chíve, no aj o potenciálne písomnosti 
štátnej a verejnej správy, rôznych inšti-
túcií, podnikov, či súkromných osôb. 
V  predarchívnej starostlivosti pra-
covníčky schválili 11 registratúrnych 
poriadkov, 182 návrhov na vyradenie, 
urobili 10 kontrol, 1 školenie, prevza-
li 6, 24 b. m. archívnych dokumentov 
a urobili 98 konzultácií.

Písomnosti uložené v  archíve vyu-
žilo počas 163 návštev 90 bádateľov, 
z ktorých boli 4 zahraniční. Archivári 
vybavovali množstvo správnych infor-
mácií a vyhotovovali kópie archívnych 
dokumentov. Okrem toho spracová-
vali archívne dokumenty tak, aby boli 

bez väčších problémov sprístupnené 
verejnosti. Venovali im aj náležitú po-
zornosť pri čistení, ukladaní, triedení 
a  označovaní. Bádateľom je v  súčas-
nosti k dispozícii v archívnej knižnici 
9 866 kusov rôznych kníh.

Mimoriadna je činnosť archivárok 
v  kultúrno-výchovnej a  publikačnej 
činnosti. V minulom roku boli autor-
kami 3 štúdií, 14 článkov, 2 recenzií, 
22 príspevkov do tlače, ale aj 11 pred-
nášok. Božena Malovcová a  Zuzana 
Kollárová odprednášali prednášky 
týkajúce sa jedného z  najväčších mi-
nuloročných výročí 500 rokov re-
formácie. Slávnosť sa uskutočnila 
v  evanjelickom kostole v  Poprade 
za účasti biskupa evanjelickej cirkvi 
Miloša Klátika a  ďalších popredných 
funkcionárov evanjelickej cirkvi. Pod-
ujatie pripravili popradskí evanjelickí 
farári Libor Bednár a Michal Findra.

Najviac sú hrdé na 4 monografie, 
ktoré reprezentačnou formou sprí-
stupňujú poznatky z histórie a súčas-
nosti tej ktorej obce a  mesta širokej 
verejnosti. V  roku 2017 vyšli nasle-
dovné: Gánovce Filice. Knihu zosta-
vila Božena Malovcová, má 352 strán, 
je formátu A4 s plnofarebnou tlačou. 
Vyšla pri príležitosti 700. výročia 
najstaršej písomnej zmienky o  obci. 

Okrem množstva fotografií sa tu na-
chádzajú reprodukcie obrazov Pavla 
Wavreka, ktorý sa venuje zobrazova-
niu archeologických lokalít. Lučivná 
história a  súčasnosť. Knihu zostavila 
Zuzana Kollarová a  Vladimír Labu-
da, obsahuje 416 strán, je plnofareb-
ná formátu A4. Krátko pred vydaním 
knihy sa podarilo posunúť najstaršiu 
písomnú zmienku o  obci do roku 
1298 a  nájsť poklad obsahujúci 870 
mincí z rokov 1665 - 1733. Pri príle-
žitosti 70. výročia vzniku mesta Vy-
soké Tatry 30. decembra 2017 bola 
uvedená do života kniha Mesto Vyso-
ké Tatry včera a dnes, ktorú zostavila 
Zuzana Kollárová a  Ingrid Janigová. 
V  publikácii svoje poznatky prezen-
tuje 18 autorov zo všetkých oblastí ži-
vota obyvateľov mesta Vysoké Tatry. 

Kniha má formát A4, je plnofarebná 
a obsahuje 560 strán. Všetky spome-
nuté knižky obsahujú veľké množstvo 
dobových i súčasných fotografií, kto-
ré autori získali nielen počas svojho 
výskumu, ale aj vďaka ochote mno-
hých obyvateľov spomenutého mesta 
a  obcí. Z  kolektívu popradských ar-
chivárok sa vedúca pracoviska Bože-
na Malovcová podieľala na 5. zväzku 
monografie z dejín mesta Kežmarok - 
História Kežmarku od 2. polovice 18. 
storočia, ktorú zostavila kežmarská 
historička Nora Baráthová.

Po zhrnutí tohtoročnej práce sa zdá 
archivárkam až neuveriteľné, že sa im 
podarilo vykonať toľko práce. Zároveň 
veria, že jej výsledky pozitívne zhod-
notí najmä široká verejnosť.

Zuzana Kollárová
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Objavuj, zaži a zdieľaj s ERASMOM+

Startupový inkubátor na podporu
dobrých nápadov

Týždeň s mestskou políciou
• V  UTOROK 16. januára bola 
hliadka MsP Poprad vyslaná do pre-
vádzky potravín na ulici L. Svobodu, 
kde pracovníčky predajne zadržali 
15-ročnú Popradčanku pri krádeži 
tovaru v hodnote 6,74 eur. Mestskí 
policajti jej uložili blokovú pokutu vo 
výške 10 eur.• VO ŠTVRTOK 18. januára ráno 
bola mestskej polícii odovzdaná 
peňaženka s dokladmi, ktorá bola 
nájdená pri prerábaní priestorov 
Spoločnosti na ochranu spotrebiteľa 
na Ul. 1. mája. Hliadka nájdenú pe-
ňaženku odniesla majiteľke pričom 
zistila, že k strate tejto peňaženky 
došlo pred takmer 15 rokmi.• V TEN istý deň na poludnie rieši-
li mestskí policajti oznámenie muža, 
ktorého 2,5 ročnú dcéru napadol 
pes bez vôdzky. Našťastie nedoš-

lo k fyzickému zraneniu dievčatka, 
ale podľa tvrdenia otca, jeho dcéra 
utrpela menší šok. Hliadka majiteľ-
ke uložila blokovú pokutu za nespl-
nenie si povinností vyplývajúcich 
zo zákona o podmienkach držania 
psov.• V PIATOK 19. januára popoludní 
mestskí policajti odchytili psa, ktorý 
sa voľne pohyboval v okolí cyklo-
chodníka na sídlisku Juh III. Odchy-
tený pes nebol označený známkou a 
keďže sa nepodarilo zistiť jeho ma-
jiteľa, bol umiestnený v útulku. Vo 
večerných hodinách hliadka MsP 
Poprad odchytila ďalšieho psa, ktorý 
sa voľne pohyboval po vozovke na 
Ulici Levočskej a takmer zapríčinil 
kolíziu s motorovým vozidlom. Aj 
tento odchytený pes bol umiestnený 
v mestskom útulku.  (msp)

Policajti odboru kriminálnej polície OR PZ Poprad v súčinnosti s po-
licajtmi pohotovostného policajného útvaru KR PZ Prešov zadržali 
v sobotu 20. januára pri policajnej akcii osobu podozrivú zo závažnej 
drogovej trestnej činnosti, ktorá viedla auto medzi  Vernárom a  Hra-
novnicou.

Polícia použila donucovacie prostriedky a aj zbraň z dôvodu, že podozrivý 
na výzvy na zastavenie vozidla nereagoval. Zadržané boli dve osoby, 25-roč-
ný vodič a 15-ročná spolujazdkyňa zo Spišskej Belej.   (krp)

Jazyková škola na Ul. Do-
minika Tatarku v Poprade  
poskytuje jazykové vzde-
lávanie v  podtatranskom 
regióne už viac než  50 ro-
kov. Škola ponúka možnosť 
získať alebo si doplniť jazy-
kové vzdelanie tak žiakom 
ZŠ, SŠ, študentom VŠ, ako 
aj dospelým v rámci celoži-
votného vzdelávania.  

Vo svojej ponuke máme 
kurzy jazyka anglického, ne-
meckého, francúzskeho, ta-
lianskeho, ruského, španiel-
skeho a kurz slovenčiny pre 
cudzincov. Táto vzdelávacia 
inštitúcia  patrí medzi 12 ja-
zykových škôl na Slovensku, 
ktoré majú oprávnenie Mi-
nisterstva školstva, vedy, vý-
skumu a športu SR vykoná-
vať štátnu jazykovú skúšku 
z cudzích jazykov. Uvedo-
mujeme si, že kvalitnú školu 
tvoria najmä učitelia, ktorí 
dokážu žiakov motivovať, 

inšpirovať a nadchnúť. To je 
aj jeden z hlavných dôvodov, 
prečo sa aktívne zapájame 
do medzinárodných projek-
tov.

Rok 2017 sa niesol v zna-
mení osláv 30. výročia 
programu ERASMUS+, 
ktorý je programom Európ-
skej únie podporujúcim ak-
tivity v oblasti vzdelávania, 
odbornej prípravy mládeže 
a športu.  Tento program 
ponúka možnosť študovať, 
školiť sa,  spolupracovať na 
medzinárodných projektoch 
a takto získavať nové skúse-
nosti v zahraničí. Keďže na-
šou ambíciou je poskytovať 
kvalitné vzdelávanie a  udr-
žať krok s  najnovšími tren-
dami v  oblasti metodológie 
vyučovania cudzích jazykov, 
Jazyková škola v Poprade sa 

v  roku 2017 v  rámci tohto 
programu zapojila do dvoch 
projektov.

Projekt Objavuj, zaži 
a  zdieľaj sa realizuje v  rám-
ci vzdelávania jednotlivcov.  
V  období od júla do de-
cembra 2017 sa piati vyu-
čujúci našej školy vzdelávali 
v  partnerských inštitúciách 
v zahraničí, kde získali nové 
poznatky z oblasti kreatívnej 
metodológie a  inovatívnych 
metód vo vyučovaní cudzie-
ho jazyka  a taktiež z oblasti 
histórie, literatúry, kultúry 
a  aktuálneho diania navští-
vených krajín. Vyučujúci an-
glického jazyka absolvovali 
kurzy v  Anglicku, v  meste 
Canterbury, v Severnom 
Írsku, v meste Belfast a v  
Škótsku, v  meste Dunferm-
line. Nemčinárky si rozširo-

vali svoje vedomosti  v  Ne-
mecku v Lindau a v Rakúsku 
vo Viedni. V  apríli 2018 sa 
bude realizovať mobilita  na  
Islande, kde hlavným zá-
merom je oboznámiť sa so 
vzdelávacím systémom, ako 
aj s vyučovaním cudzích ja-
zykov v tejto krajine.

 Absolvovaním jednot-
livých kurzov sa naši vyu-
čujúci mali možnosť inšpi-
rovať širokým rozsahom 
inovatívnych metód a  zís-
kať  motivačný a autentický 
materiál k  výučbe reálií, 
ktorý využívame pri prí-
prave našich poslucháčov. 
O získané poznatky sme sa 
podelili v  rámci worksho-
pov s  vyučujúcimi cudzích 
jazykov popradských a kež-
marských škôl, ako aj s pria-
teľmi a poslucháčmi jazyko-

vej školy. 
Druhý projekt, ktorého 

realizácia prebieha v  obdo-
bí od októbra 2017 do júna 
2019, je projektom strate-
gického partnerstva medzi 
štyrmi inštitúciami zaobe-
rajúcimi sa vzdelávaním 
dospelých. Cieľom projektu 
je výmena skúseností  medzi 
partnermi, ukážky a  príkla-
dy najlepšej praxe a  pre-
beranie týchto skúseností 
jednotlivými partnermi. 
V  tomto projekte s  názvom 
LOGS - Jazyky otvárajúce 
brány do spoločnosti - parti-
cipujú okrem Slovenska za-
stúpeného Jazykovou školou 
v  Poprade, Švédsko, Estón-
sko a  Španielsko. V  októbri 
sme sa zúčastnili prvého   
stretnutia v Göteborgu, kto-
ré zorganizoval koordinátor 
projektu - Švédsko.

Renáta Lavková,
JŠ v Poprade

Popradská samospráva vytvára 
podmienky pre mladých, kreatív-
nych a talentovaných ľudí, ktorí 
majú nápady, chcú ich realizovať 
a podľa možností založiť si vlastné 
firmy. 

Koncom minulého roka schválili 
poslanci prenájom priestorov na 3. 
poschodí budovy Reduty v Poprade 
za 1 euro/ročne na obdobie desiatich 
rokov pre popradskú neziskovú or-
ganizáciu (f)ITcubator. Uchádzala sa 
o ne vo verejnej obchodnej súťaži, v 
ktorej predložila projekt inovačného 
startup inkubátora (f) ITcubator „Aj 
Ty pre Tatry“. 

Viceprimátor Popradu Igor Wzoš 
povedal: „Priestory na ploche viac ako 
230 m2 sme v súťaži ponúkli organizá-
ciám, ktoré majú skúsenosti ako riadiť 
startupy a coworkingové centrá. Súťaž 
úspešne vyhral (f)ITcubator, ktorý 
umožní vytvoriť podmienky pre 30-40 
startupových pracovísk. Mladí začí-
najúci ľudia budú mať kde tvoriť, pra-
covať na svojich projektoch, dostanú 
poradenstvo a pomoc. Otvorenie tohto 
centra predpokladáme o dva-tri me-
siace.“ Približne polovica práce bude 
súvisieť s chodom samosprávy v ob-
lastiach ako je cestovný ruch, energe-
tika, informačné služby, vzdelávanie 
atď. Tretina bude predstavovať voľnú 
tvorbu mladých a 20 percent krúžko-
vú činnosť pod odborným vedením. 

V Poprade doteraz vzniklo nie-
koľko úspešných startupov, najmä 
z hľadiska mobilných aplikácií. „Ich 
tvorcovia však museli z Popradu odísť 

do väčších miest, pretože tu nemali 
priestor na rozvoj. Chceme zabrániť, 
aby mladí odchádzali z mesta, preto, 
lebo nemajú kde tvoriť a rozvíjať sa,“ 
ozrejmil viceprimátor.

Pomenovanie startup sa používa na 
označenie novovznikajúcich interne-
tových firiem a projektov často v štá-
diu tvorby podnikateľského zámeru. 
Na podporu startupov v posledných 
rokoch vznikajú práve startupové 
inkubátory, ktoré často poskytujú po-
čiatočný kapitál, pomoc a priestory. V 
internetových prameňoch sa uvádza, 
že ako startupy začínali napríklad fir-
my Facebook alebo Google. 

Coworking v preklade doslovne 
znamená spolu-práca a coworkin-
gové centrum predstavuje zdieľaný 
pracovný priestor pre nezávislých 
pracovníkov. Každý pracuje sám na 
svojom projekte, nepracuje však izo-
lovane od sveta doma, ale v kolektíve, 
ktorý ho môže inšpirovať. Prvé zdie-
ľané pracovné priestory začali podľa 
Wikipédie vznikať v roku 1989, prvá 
coworkingová spoločná kancelária 
bola otvorená pred trinástimi rok-
mi v San Franciscu.  (mar)

Policajné správy

PP-10

• VÝSTAVU Výber z tvorby Mari-
ána Kopku otvorili včera v oddelení 
umenia Podtatranskej knižnice v Spiš-
skej Soboty. Potrvá do 23. februára.• EŠTE dnes a zajtra prebieha vo 

vestibule Mestského úradu v Po-
prade výstava študentských prác 
odboru grafický a priestorový di-
zajn Strednej priemyselnej školy v 
Poprade na tému Človek.  (ppp)

Pozvánky
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Ako sa chrániť pred chrípkou v čase blížiacej sa epidémie
S  chladným januárovým 

počasím stúpa výskyt ocho-
rení, ktoré vyvoláva niekoľ-
ko desiatok vírusov. Medzi 
ne patrí aj vírus chrípky 
typu A  alebo B. Epidémie 
vznikajú takmer každo-
ročne, najčastejšie v  zime, 
koncom januára a postihu-
jú všetky skupiny obyvateľ-
stva. Počas epidémie ocho-
rie 20 i viac % populácie, 
najčastejšie deti predškol-
ského a školského veku.

Chrípka je závažné, vyso-
ko nákazlivé, vzduchom sa 
šíriace vírusové ochorenie. 
Začína rýchlo po usadení 
vírusu v  horných dýchacích 
cestách u osôb, ktoré nemajú 
proti aktuálnemu typu vírusu 
chrípky vytvorené protilátky. 
„Po vniknutí vírusu do orga-
nizmu po 2-3 dňoch nastupujú 
celkové príznaky: bolesti hla-
vy, svalov, kĺbov, malátnosť, 
vysoká teplota aj viac ako 39 

stupňov. Príznaky napadnu-
tia horných ciest dýchacích sa 
nemusia prejaviť. Chrípka sa 
môže skomplikovať zápalom 
pľúc, priedušiek, stredného 
ucha hlavne u oslabených osôb 
s  chronickými ochoreniami 
srdca, ciev, pľúc, pečene, imu-
nitného systému a u ľudí nad 
65 rokov, u  tehotných žien, u 
ktorých je imunitná ochrana 
proti infekcii podstatne zníže-
ná,“ vysvetlila na úvod Mária 
Pompová z  oddelenia epide-
miológie Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva so 
sídlom v Poprade a pokračo-
vala: „V súčasnej dobe neexis-
tuje dostatočne účinná liečba 
chrípky. Antibiotiká sú neúčin-
né, vitamíny vzniku a rozvoju 
infekcie nezabránia, môžu len 
tlmiť prejavy ochorenia a majú 
podporný efekt. Dôležitý je po-
koj na lôžku, dostatok tekutín 
a podporná liečba tlmenia zvý-
šenej teploty a bolestí.“

Očkovanie u osôb, ktoré ne-
stihli očkovanie v  jesenných 
mesiacoch je v čase prebieha-
júcej epidémie zväčša neúčin-
né. V tomto období je dôleži-
té zabrániť prenosu infekcie 
a teda vyhýbať sa ľuďom cho-
rým na chrípku, vyhýbať sa 
väčším zhromaždeniam ľudí. 
„Odporúča sa nosenie rúšok, 
umývanie rúk, zvlášť po kašli 
a kýchaní. Dôležité je používa-
nie jednorazových vreckoviek, 
ktoré je po použití potrebné 
okamžite likvidovať,“ vystríha 
M. Pompová.

V  podtatranskom regióne 
práve v  tomto období stúpa 
počet ochorení na akútne 
respiračné ochorenia, medzi 
ktoré sa radí aj chrípka. Pod-
ľa M. Pompovej sa dá pred-
pokladať, že najvyšší počet 
ochorení, možno až epide-
mického charakteru, bude 
zaznamenaný na prelome 
januára a februára.  (ppp)

V  Podtatranskej knižnici bola vo 
štvrtok 18. januára beseda s hercom, 
novinárom a moderátorom rôznych 
rádií Žilinčanom Jánom (Johnnym)
Peťkom. Predstavil svoju prvú kni-
hu „Démon chlast I.“ s podtitulom 
„Nalej, hrozí vytriezvenie..“. Besedy 
sa zúčastnili študenti, aj zrelí ľudia, 
ktorí vyhrali boj s alkoholom, alebo 
s ním stále bojujú. 

Niekedy najväčší grázel gymnázia 
a  zároveň vynikajúci študent dnes 
prednáša o alkoholizme. Rodičia chce-
li mať z neho lekára, on chcel byť her-
com. Keď ho na VŠMU neprijali, išiel 
pracovať do pivovaru. Denno-denne 
bol opitý. Začal hrať ako bábkoherec 
v  košickom divadle. Na slobodárni, 
kde býval, alkohol tiekol potokom a 
on cez deň hral pre malé deti. Po roku 
ho na vlastné počudovanie na herec-
tvo prijali. 

Na VŠMU pokračoval alkoholickou 
cestou. Dostal sa do známeho rádia, 
každý ho poznal, avšak zistil, že ľudí 
nezaujíma on, ale slávny moderátor. 
Jeho prvá skutočná priateľka potratila, 
predtým, ako ju išiel požiadať o ruku. 
Išiel sa pred internát obesiť. Odviezli 
ho na psychiatriu. Po úteku z nej skon-
čil v najbližšej krčme. Kupodivu skon-
čil školu a začal pracovať v žilinskej TV. 
Pil od rána a  potom každé dve hodiny. 
Kolaboval často aj v živom vysielaní. 
Opäť nasledovala psychiatria, infúzie, 
klietka, elektrošoky. Išiel na protial-
koholické liečenie. Po „vyliečení“ sa 
zamestnal v Martinskom divadle. Pil v 
kuse, od každého kamaráta si len po-
žičiaval peniaze, až sa mu všetci začali 
vyhýbať. Hrozil ďalší vyhadzov z prá-
ce. Povedal si dosť...   

Hrsť tabletiek zapil fľašou alkoholu. 
S epileptickým záchvatom ho našiel 
bratranec a skončil na ARO v nemoc-
nici. Riaditeľ Martinského divadla ho 
po dlhom prosení vzal do práce. Vy-
držal dva mesiace. Po tomto zlyhaní sa 
tentoraz išiel otráviť plynom. Obliekol 
si bielu košeľu a  čierne nohavice. Su-
sedky - babky však zacítili plyn a opäť 
prišla záchrana. V žilinskom rádiu mu 
ešte dali šancu, našiel si byt, priateľku. 
Ale vždy sa našlo niečo, prečo znova 
zlyhal. Pohádal sa s riaditeľom, kolega 

ho nahneval, on za to nemôže, preto 
zasa začal. Priateľka ho opustila. Tretí 
pokus o samovraždu–podrezanie žíl. A 
nech to má štýl, skrvavený vyšiel z vane 
a šiel si po cigaru a šampanské. Cestou 
sa potkol o šnúrový telefón a rozhodol 
sa ešte pred smrťou zavolať priateľke 
a ospravedlniť sa jej. Urobil to, povedal 
jej zbohom a zložil. Upadol do bezve-
domia a zobudil sa v nemocnici.  

Povedal: „Keď som sa prebral, zúfalý 
som vrieskal na sestričky, že ma znovu 
zachránili. Je toľko ľudí, ktorí chcú žiť 

a  nemôžu. Ja, biedna troska, som sa 
už tretíkrát vrátil späť. Rozmýšľal som, 
možno Niekto vie prečo. Opäť som to 
išiel skúsiť na liečenie.“ 

Keď vyšiel von, cesta vľavo viedla do 
krčmy, cesta vpravo možno do nového 
života. Rozhodol sa zavolať sestre do 
Anglicka a ísť k nej. Rázne ho odmiet-
la. Aj tak si v Londýne našiel prácu za-
metača ulíc. Sestra ho nekontaktovala. 
Chuť na alkohol zrazu nemal. Okrem 
toho, keby sa opil na Slovensku, nie-
kto ho zachráni, ale tam si ho nikto 

nevšimne a zomrie na 
ulici. Vydržal 8 rokov. 
Po návrate do Bratisla-
vy ho kamaráti nespo-
znávali, mysleli si, že 
sa dávno upil k smrti. 
Prijali ho do rádia Re-
gina, neskôr do Okay, 
do TASR. Našiel si 
priateľku, ktorá mala 
blízko k alkoholu. Vy-
držal. Narodila sa im 
dcéra. Jedného dňa 

dostal hodinovú výpoveď v  jednom 
z rádií aj v tlačovej agentúre (pre zme-
nu štruktúry). 

V  rodnej Žiline začal pracovať na 
stavbe, kde mal pracovný úraz a musel 
zostať pol roka doma. Rodičia boli na 
dlhodobej návšteve u  druhého syna. 
Ako tak jedného dňa sedel za stolom 
a pozeral sa z okna, pohľad mu padol 
na množstvo hrušiek, popadaných pod 
stromom. Pozbieral ich s myšlienkou, 
že je to škoda, keď tam len tak zhnijú. 
Odniesol ich susedovi na vypálenie. 

Ten mu onedlho priniesol demižón 
hruškovice. Začal sa vnútorný boj po 
12-ročnej abstinencii. Rozhodol sa dať 
si malý pohárik, potom ďalší a ďalší. Po 
týždni bol znova vo svojom bahne. Keď 
ho bratranec doviezol na psychiatriu, 
tentoraz v strachu cítil, že zomiera.

J. Peťko sa vyznal: „Nechodím do 
kostola, ale stále, neviem prečo, som 
nosil so sebou ruženec. Zľakol som sa 
smrti a najviac toho, kto sa postará o 
moju dcéru. Každý jej o mne povie, že 
som bol posledný ožran. Začal som dá-
vať na papier môj život. Boh ma sem 
trikrát vrátil. Asi vedel prečo. Ak by 
kniha o mne pomohla zachrániť len je-
den život, bol by som spokojný.“  

Kniha nedáva návod na abstinenciu, 
je to skôr odstrašujúci príklad, pomá-
ha aj rodinám alkoholikov, ktoré trpia 
vždy najviac. V knihe sú vulgarizmy, 
porno, všetko, čo autor zažil, bez pri-
krášlenia. Stále nie je v  pohode, po 
troch recidívach cíti dôsledky. Máva 
„absťáky“, ale už v  tom vie „chodiť“. 
Nad vodou ho drží dcéra a  besedy, 
ktoré organizuje. Nad alkoholom sa 
snaží mať nadhľad. Dlhuje to rodine, 
Bohu. To, že o  sebe rozpráva a  ľudí 
to oslovuje, ho robí zodpovedným za 
(nielen) svoj ďalší život. 

Dodal: „Ľudia ma počúvajú a je me-
dzi nimi veľa takých, ktorých sa alkohol 
týka. Pomáham im a  oni, ani o  tom 
nevedia, pomáhajú mne. Aj vďaka nim 
cítim zodpovednosť, že už nesmiem pad-
núť. Buď piješ, alebo nie. Abstinencia je 
stav duše. Recidíva nepríde, keď je telo 
aj duša v  pohode. Alkoholik kontrolo-
vane piť nemôže.. Cestou von je priznať 
si fakt. To je cesta.. Nikto iný s alkoholi-
kom nepohne, len on sám.“  (kpa)

Nalej, hrozí vytriezvenie ...

24. január o 19. hod. - SLOVO 
BOŽIE (SCANDI) 
DK, dráma, 107 min., titulky, 
MP12, FK
Vstupné: 5 €, Vstupné FK, ŤZP: 
3 €

25. január o 19. hod. - FANNY 
A ALEXANDER (SCANDI) 
FR / DE / SE, dráma, 188 min., 
titulky, MP15, FK
Vstupné: 5 €,  Vstupné FK, 
ŤZP: 3 €

26. január o  19. hod. - SÁM-
SKA KRV (SCANDI) 
FR/DE/SE, dráma, 188 min., 
titulky, MP15, FK
Vstupné: 5 € Vstupné FK, ŤZP: 
3 €

27.január o  16. hod. a 28. ja-
nuár o  10. hod. - ČERTOVI-
NY
CZ, rozprávka 100 min., česká 
verzia, MP12
Vstupné: 5 € Vstupné zľav-
nené (deti, študenti, seniori, 
ŤZP): 4 €

KINO TATRAN 27. január o  19. hod. - TRI 
SLOVÁ (SCANDI) 
DK, dráma, 92 min., titulky, 
MP15, FK
Vstupné: 5 €   Vstupné FK, 
ŤZP: 3 €

28. január o  15. hod. - CES-
TOU NECESTOU 
SK, prezentácia
Najväčší cestovateľský festival 
na Slovensku.
Vstupné: 6 € v predpredaji / 7 
€ na mieste / 4 € po 18.30 hod., 
deti zdarma 

29. január o 13.30 hod. - ZÁ-
HRADNÍCTVO: NÁPAD-
NÍK- PRE SENIOROV 
CZ / SK / PL, tragikomédia, 113 
min., česká verzia, MP12
Vstupné: 2 €

29. január o 19. hod. - S LÁS-
KOU VINCENT 
PL / GB, animovaný / žvoto-
pisný / krimi, 95 min., titulky, 
MP12, FK
Vstupné: 5 €   Vstupné FK, 
ŤZP: 3 €
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Program kina CIneMAX Poprad
Od 25. januára do 31. januára

SPoločenSká kronIkA

V piatok 19. januára 2018
vo Veľkej s

V piatok 19. januára 2018
vo Veľkej s

V pondelok 22. januára 2018
vo Veľkej s

V pondelok 22. januára 2018
vo Veľkej s

V pondelok 22. januára 2018
v Spišskej Sobote s

V pondelok 22. januára 2018
vo Veľkej s

V utorok 23. januára 2018
vo Veľkej s

Ondrejom Malinom,
88-ročným

Janou Ivanovou,
58-ročnou

Jaroslavom Šulekom,
73-ročným

Oľgou Bogárovou,
87-ročnou

Magdalénou Smikovou,
72-ročnou

Annou Pomorskou,
71-ročnou

Cecíliou Kyrcovou,
85-ročnou

nAVŽDY SMe SA roZlÚčIlI

Nejakú dl-
hodobú vec 

úspešne zakončíte. Dáte dobrý 
základ pre vašu budúcnosť.

Nedajte sa 
zlákať ne-

zvyčajnou ponukou. Bude mať 
nejaký nepríjemný háčik.

Prichádza 
čas, aby ste 

naplno využili svoju energiu. Bu-
dete hýriť optimizmom.

Zbytočne si 
z niečoho 

robíte ťažkú hlavu. Všetko do-
padne nadmieru dobre. Čaká Vás 
úspešný týždeň.

Dostanete 
nápad, ktorý 

vám dlhodobo prinesie zisky. Ne-
zľaknite sa počiatočných ťažkostí.

Pre svoju 
p o h o d u 

potrebujete materiálnu istotu. V 
tomto čase sa vaše materiálne za-
bezpečenie výrazne zlepší.

Dlhodobo 
ste neboli vo 

svojej koži, ale od týchto dní sa 
všetko na dobré obráti.

Všetky zá-
ležitosti z 

minulosti sa vám podarí úspešne 
uzavrieť.

Život nie je 
len o práci a 

zarábaní peňazí. Niečo vás prinúti 
prehodnotiť svoj rebríček hodnôt.

Pozor na 
prechladnu-

tia a chrípku. Posilnite svoju imu-
nitu pobytom v prírode.

Nebu d e te 
vedieť, čo 

skôr riešiť. Nahromadí sa vám 
niekoľko vecí, ktoré budú na va-
šich pleciach.

P r í j e m n ý 
týždeň vám 

prinesie veľa nových stretnutí a kon-
taktov, ktoré budú pre vás prospešné.

HoroSkoP oD StreDY Do StreDY

V stredu 24. januára - Avena, vo štvrtok 25. 
januára - Lekáreň Nemocnice Poprad, v piatok 
26. januára - Aduscentrum, v  sobotu 27. 
januára - Dr. Max - trhovisko, v nedeľu 28. 
januára - Adus, v pondelok 29. januára - Tí-
lia a v utorok 30. januára - Dr. Max- OC Max.
Avena: Karpatská ul. 11, Lekáreň Nemocnice 

Poprad: Banícka 28, Aduscentrum: Nám. sv. 
Egídia 22/49, Dr. Max: trhovisko, Ul. 1. mája 

30, Adus: Mnoheľova 2, Tília: Banícka 28, 
Dr. Max - OC Max: Dlhé hony 1. Lekárne 
s  pohotovostnou službou sú otvorené od 

pondelka do piatka od 18. hod. do 22. hod., po-
čas sobôt, nedieľ a sviatkov od 8. hod. do 22. hod.

PoHotoVoSť V lekárňACH

V stredu 24. januára 2018
o 12. hod. vo Veľkej s

V stredu 24. januára 2018
o 13. hod. vo Veľkej s

V stredu 24. januára 2018
o 14. hod. vo Veľkej so

Vo štvrtok 25. januára 2018
o 13. hod. vo Veľkej so

Vo štvrtok 25. januára 2018
o 14. hod. vo Veľkej s

Jolanou Tudajovou,
81-ročnou

Andreou Kručayovou,
48-ročnou

Žofiou Troppovou,
83-ročnou

Žofiou Penzešovou,
89-ročnou

Annou Kleinovou,
82-ročnou

nAVŽDY SA roZlÚčIMe

„Väčšiu hodnotu má štipka lásky ako sto vozov rozumu.“
Róbert Bellarmín

PoVeDAlI SláVnI

Dnes 24. januára má meniny Timotej, vo štvrtok 25. januára - 
Gejza, v piatok 26. januára - Tamara, v sobotu 27. januára - Bo-
huš, v nedeľu 28. januára - Alfonz, v pondelok 29. januára - Gaš-
par a v utorok 30. januára - Ema.

BlAHoŽeláMe k MenInáM

V najbližších dňoch si pripomenieme 73. 
výročie oslobodenia mesta Poprad a celého 
podtatranského regiónu. Vtedy, v mrazivých 
dňoch januára 1945, konečne zavítal mier 
aj do kraja pod Vysokými Tatrami. Slobodu 
nám priniesli vojaci sovietskej 1. gardovej 
armády a 18. armády, v ktorej radoch bojo-
val aj 1. čs. armádny zbor. Títo vojaci prešli 
ťažkými bojmi na východnom fronte, na 
Dukle, Dargove a zúčastnili sa oslobodzova-
nia východného Slovenska.

V zostave 18. armády bojovali skúsené jed-
notky 8. streleckej divízie, 138. 
streleckej divízie, 24. streleckej 
divízie a 159. opevneného rajó-
nu, ktorý sa označoval aj ako pevnostná brigá-
da. 1. gardová armáda mala vo svojom zložení 
129. gardovú streleckú divíziu, 167. streleckú 
divíziu a ďalšie jednotky. Velitelia týchto jed-
notiek, ale aj radoví vojaci, sa po oslobodení 
pod Vysoké Tatry niekoľkokrát vrátili.

Pri  príležitosti 25. výročia oslobodenia 
mesta Poprad navštívili mesto bývalí velite-
lia 320. gardového streleckého pluku plk. A. 
P. Fokin, pplk. I. N. Fedan a plk. J. L. Rotin. 
Jednotky tohto pluku oslobodzovali v januá-
ri 1945 severovýchodnú časť okresu v smere 
Toporec - Bušovce - Spišská Belá - Spišská 
Stará Ves. 28. januára 1970 sa zúčastnili na 
slávnostnom odhalení pamätnej tabule veno-
vanej oslobodeniu Popradu.   

Počas osláv 30. výročia oslobodenia ČSSR 

v roku 1975 navštívil Poprad mjr. Amon Cha-
lilov, veliteľ 2. práporu 229. streleckého pluku 
8. streleckej divízie. Práve jednotky mjr. Chali-
lova vstúpili 28. januára 1945 do Popradu ako 
prvé. Major Chalilov sa v  Poprade zúčastnil 
besedy so žiakmi základnej školy na ulici 29. 
augusta. Bolo mu udelené čestné občianstvo 
mesta Poprad. 9. mája 1979 pri príležitosti 
osláv 34. výročia oslobodenia ČSSR Soviet-
skou armádou mjr. Chalilov navštívil Poprad 
znovu. Tentokrát sa zúčastnil besedy so žiakmi 
základnej školy na ulici Komenského. Pri pa-

mätníku padlým vojakom Čer-
venej armády pri železničnej 
stanici v Poprade položil kyticu 

kvetov a vo Svite sa stretol so žiakmi Strednej 
chemickej školy. 

Pri príležitosti 35. výročia oslobodenia okre-
su Poprad navštívili v  roku 1980 metropolu 
pod Tatrami - veliteľ 8. streleckej divízie Hr-
dina ZSSR genmjr. N. S. Ugrjumov, veliteľ 1. 
batérie 500. sam. guľometno-delostreleckého 
práporu 159. opevneného rajónu plk. B. K. 
Bunak a mjr. A. Chalilov.

Ako je vidieť z  archívnych záznamov, naši 
osloboditelia sa do nášho krásneho podtat-
ranského kraja radi vracali. Od roku 1980 sa 
pravdepodobne podobné návštevy nekonali. 
Vznikla tak preto myšlienka po dlhých 37 ro-
koch pozvať pod Vysoké Tatry priamych prí-
buzných týchto veliteľov.

Marcel Maniak

V utorok 16. januá-
ra sa v  Poprade konal 
28. ročník obvodného kola 
Olympiády v  anglickom ja-
zyku žiakov základných škôl 
a  8.r gymnázií. V  kategórii 
1A zvíťazila Klára Stejskalová 

z  8.r gymnázia SŠ D. Tatar-
ku, v  kat. 1B bola najlepšia 
Katarína Závacká z  Gymná-
zia Kukučínova. O  dva dni 
neskôr sa stretli aj najlepší 

nemčinári z  nášho ob-
vodu. Kategóriu 1A 

ovládol Sebastián Husár z 8.r 
gymnázia SŠ D. Tatarku, v ka-
tegórii 1B sa najviac darilo 
Denise Setlákovej zo ZŠ Le-
vočská v Starej Ľubovni. (ppv)

Jazykové olympiády

Návraty...

Ferdinand 2D: o  13.10 hod. 
(hrá sa len cez víkend), Coco: 
o  15.30 hod. (nehrá sa 30.1.), 
o 15.50 hod. (hrá sa len 30.1.), 
Labyrint: Smrteľná liečba 3D: 
o  17.50 hod. (nehrá sa 30.1.), 
o 18.10 hod. (hrá sa len 30.1.), 
Labyrint: Smrteľná liečba 2D: 
o 15.40 hod., o 20.50 hod. (ne-
hrá sa 30.1.), o 21. hod. (hrá sa 
len 30.1.), Detské kino - Pad-
dington 2: o  13.20 hod. (hrá 

sa len cez víkend), Zúfale ženy 
robia zúfale veci: o 13.50 hod. 
(hrá sa len cez víkend), o 18.40 
hod., Všetky prachy sveta: 
o 20.40 hod., Jumanji: Vitajte 
v  Džungli 2D: o  15.50 hod., 
S láskou Vincent: o 18.20 hod., 
Artmax filmy - Dvojitý mile-
nec: o  20.30 hod. (hrá sa len 
30.1.), Muž vo vlaku: o 20.30 
hod. (nehrá sa 30.1.) Viac na 
www.cine-max.sk  (ppp)

V  minulom vydaní novín POPRAD bola uverejnená súťaž 
pre čitateľov o dve celodenné vstupenky do popradského aqua-
parku. Spomedzi tých, ktorí sa do súťaže zapojili boli vyžrebo-
vaní: Matúš Firek, Suchoňova ul., Poprad a Ladislav Kulčár, 
Rázusova ul., Poprad. Vstupenky si môžu prevziať v  redakcii 
(Podtatranská 149/7, Poprad) v pracovné dni do 15. hod.  (ppš)

Vstupenky do AquaCity vyhrali
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Primátor mesta Poprad podľa § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred-
pisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo 
verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy

s materskou školou,
Vagonárska ulica 1600/4, Poprad - Spišská Sobota.

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: • odborná a 
pedagogická spôsobilosť pre daný druh školy podľa záko-
na č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a od-
borných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky 
MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikač-
né predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre 
jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a od-
borných zamestnancov v znení neskorších predpisov
• absolvovanie prvej atestácie (I. kvalifikačnej skúšky ale-
bo jej náhradnej formy) • najmenej päť rokov pedagogic-
kej činnosti.

Iné požiadavky: • ovládanie štátneho jazyka • znalosť prí-
slušnej legislatívy • bezúhonnosť • osobnostné a morálne 
predpoklady pre výkon riadiacej funkcie • riadiace, komu-
nikačné a organizačné schopnosti • flexibilita, zodpoved-
nosť, spoľahlivosť,
• práca s PC.

Požadované doklady k prihláške do výberového konania:
• prihláška do výberového konania • štruktúrovaný profe-
sijný životopis • overené kópie dokladov o splnení kvalifi-
kačných predpokladov • potvrdenie o dĺžke pedagogickej 
praxe • písomné referencie z predchádzajúcej praxe • vý-
pis z registra trestov nie starší ako tri mesiace • písomný 
návrh koncepcie rozvoja školy • preukázanie zdravotnej 
spôsobilosti • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých 
údajov uvádzaných v predložených dokladoch • súhlas 
uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby vý-
berového konania podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o 
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších predpisov.

Uzávierka prihlášok: 2. február 2018. Rozhodujúci je dá-
tum podania na poštovej pečiatke alebo na pečiatke poda-
teľne MsÚ Poprad.

Prihlášky s označením „Výberové konanie + názov školy“ 
posielajte na adresu:
Mestský úrad Poprad
odbor školstva, mládeže a športu
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad

O termíne a mieste výberového konania budú prihlásení 
uchádzači písomne informovaní najmenej 7 dní pred jeho 
konaním.     PP-2

Piatok 26. január 
o 18. hod./diva-
delná sála Domu 
kultúry v Poprade
B A L A L A J K A 
TOUR 2018
Piesne Donského 
kozáckeho chóru 
s tradičnými rus-

kými hudobnými nástrojmi, ale hlavne s neo-
pakovateľnými hlasmi a skvelou energiou pri-
chádzajú siedmykrát virtuózni sólisti Donského 
kozáckeho chóru na Slovensko, aby zaspievali 
piesne rodného kraja a známe veselé i clivé 
ruské melódie. Info: DK 052/77 222 55, MIK 
052/436 11 92.  Vstupné: 6 €

Nedeľa 28. január o 10. hod./divadelná sála 
DK v Poprade
O DEDUŠKOVI MRÁZIKOVI
Bum Bác Bratislava    Vstupné: 1,50 €

Pondelok 29. január o 19. hod./ divadelná sála 
DK v Poprade
PRIŠLA SOM BOJOVAŤ O VÁŠHO MUŽA... 
ALEBO A ČO JA, LÁSKA?
Divadelná komédia, v ktorej účinkujú známi 
slovenskí herci 
Marta Sládeč-
ková, Martin 
Mň a h on č á k , 
D o m i n i k a 
Kavaschová v 
alternácii so 
Zuzanou Porubjakovou. Autorka hry: Tatiana 
Kusá.   Vstupné: 14 €

24. január - 27. február/foyer Domu kultúry 
v Poprade
ČIARY, FARBY A TVARY ALEBO KRAJINA 
OKOLO NÁS
Výstava ZUŠ Spojenej školy na Letnej ulici v 
Poprade.

Kultúrny program mesta Poprad

InZerCIA

• Predám kvalitný leštený 
Tatranský drevený obklad 
- 3 €, perodrážka, Zrubový 
profil, hranoly a  dlážko-
vicu na podlahy. Inf. č. t.: 
0908 234 866.  1/18-P

• Prijmeme vyučeného au-
tomechanika do autosalónu 
Renault v Poprade. Inf. č. t. 
0905 316 883.  2/18-R
• Centrum sociálnych 
služieb v  Poprade príjem 
do pracovného pomeru 
sestru. Žiadosti so životo-
pisom posielajte na adresu: 
Centrum sociálnych služieb 
v  Poprade, Komenského 
3454/12, 058 01 Poprad, prí-
padne e-mailom: pam@css.
poprad.sk  5/18-R
• Centrum sociálnych slu-
žieb v  Poprade príjme do 
pracovného pomeru ku-
chára. Žiadosti so životo-
pisom posielajte na adresu: 
Centrum sociálnych služieb 
v  Poprade, Komenského 
3454/12, 058 01 Poprad, prí-
padne e-mailom: pam@css.
poprad.sk  6/18-R
• Starší pán so záujmom 
o  prírodné krásy hľadá pod-
nájom alebo kúpi menší byt 
v Poprade, Tatrách a okolí. Inf.: 
č. t. 0944 287 670.  3/18-R

NA  PRENÁJOM  NEHNUTEĽNOSTI
nebytového priestoru o výmere 17,39 m2, ktorý sa nachádza 
v budove na Scherfelovej ulici 1308/15 v Poprade, zapísanej 
na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, k. ú. 
Veľká, na liste vlastníctva č. 1. Nebytový priestor je vo výluč-
nom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže. 
Minimálne ročné nájomné: 296,- €
Okrem nájomného bude budúci nájomca priestoru platiť služby 
spojené s užívaním nebytového priestoru.
Účel nájmu: v súlade so živnosťou budúceho nájomcu    
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 31.01.2018 do 
12. hod.  
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ná-
vrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť 
uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. 
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke: www.po-
prad.sk. Bližšie informácie: beata.sekerakova@msu.poprad.sk, 
tel. 052/7167293, 052/7167297   PP-8

MESTO  POPRAD
v y h l a s u j e   obchodnú  verejnú  súťaž

NA  PRENÁJOM  NEHNUTEĽNOSTI
nebytového priestoru o výmere 12,19 m2, ktorý sa nachádza 
v budove na Scherfelovej ulici 1308/15 v Poprade, zapísanej 
na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, k. ú. 
Veľká, na liste vlastníctva č. 1. Nebytový priestor je vo výluč-
nom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže. 
Minimálne ročné nájomné: 210,- €
Okrem nájomného bude budúci nájomca priestoru platiť služby 
spojené s užívaním nebytového priestoru.
Účel nájmu: v súlade so živnosťou budúceho nájomcu    
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 02.02.2018 do 
12. hod.  
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ná-
vrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť 
uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. 
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke : www.po-
prad.sk. Bližšie informácie: beata.sekerakova@msu.poprad.sk, 
tel. 052/7167293, 052/7167297   PP-7

MESTO  POPRAD
v y h l a s u j e   obchodnú  verejnú  súťaž
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PoPrAD

rôZne

PreDAj

Divadelné fašiangy 2018
Nedeľa 28. január 2018 o 
18. hod.
JOZEF A MÁRIA
M. Porubjak/V. Benko
Vstupné: 6 €
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Venované opusteným zvieratkám Fotografie ľudí z rôznych končín
Zeme visia v galérii vo Veľkej

Najčastejšie chyby pri vypĺňaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel

Hľadá sa kniha roka PSK 2017!

Už len týždeň zostáva na 
podanie daňového prizna-
nia k  dani z  motorových 
vozidiel a  zaplatenie tej-
to dane. Finančná správa 
upozorňuje na najčastej-
šie chyby, s  ktorými sa pri 
podávaní tohto druhu da-
ňových priznaní stretáva. 
Zároveň predpokladá, že 
vďaka predvyplneným da-
ňovým priznaniam sa chy-
bovosť zníži. 

31. január je veľmi dôležitý 
termín - termín na podanie 
daňového priznania k  dani 
z  motorových vozidiel (DP 
k DzMV) a takisto na zapla-
tenie dane. Je v  záujme fi-
nančnej správy a daňovníka, 
aby boli daňové priznania 
vyplnené bez chyby. Preto 
finančná správa zosumari-
zovala prehľad najčastejších 
chýb, s ktorými sa pri tomto 
type daňových priznaní stre-
táva. Ide napríklad o to, že: 

• daňové subjekty zaplatia 
daň, ale nepodajú daňové pri-
znanie alebo podajú daňové 
priznanie, ale nezaplatia daň,
• pri elektronickom podaní 
DP daňové subjekty zašlú 
viackrát rovnaké daňové pri-
znanie (povinnosť je zaslať 
iba jedno DP za zdaňovacie 
obdobie 2017),
• daňové subjekty nesprávne 
vypočítajú preddavky, alebo 
si neuvedomia, že im vyplý-
va povinnosť platenia pred-
davkov zo zákona (výšku a 
splatnosť preddavkov nie je 
správca dane povinný ozna-
movať),
• daňové subjekty nesprávne 
identifikujú platbu - treba si 
dať preto pozor na uvádzanie 
základného čísla účtu (pri-
deleného OÚD - osobného 
účtu daňovníka správcom 
dane), uvedenie správneho 
predčíslia bankového účtu, 
ktoré je pre DzMV 501163, 

správne uvedenie IBAN, 
ktorý si vie z predčíslia účtu 
a OÚD daňový subjekt vyge-
nerovať sám. Pomôcku nájde 
na Portáli finančnej správy v 
časti „Platenie daní“,
• daňovníci odovzdajú ne-
úplne alebo nesprávne vy-
plnené DP - chýba napr. 
podpis, dátum aj iné úda-
je, nie sú vyplnené všetky 
súčtové riadky, nesprávne 
zaokrúhlia daň, nesprávne 
uvedú ročné sadzby dane.

Finančná správa odpo-
rúča radšej overiť si všetky 
aktuálne informácie priamo 
na stránke finančnej správy 
v časti „Daň z motorových 
vozidiel“.

DP k DzMV podávajú 
daňové subjekty, ktoré po-
užívajú vozidlo evidované 
v  Slovenskej republike na 
podnikanie. Právnické osoby 
zapísané v obchodnom regis-
tri, resp. daňové subjekty, kto-

ré sú povinné komunikovať 
s finančnou správou elektro-
nicky a týka sa ich povinnosť 
podať DP k DzMV, musia 
podať toto daňové priznanie 
výhradne elektronicky. Pokiaľ 
by právnická osoba podala 
daňové priznanie v papiero-
vej forme, daňový úrad ho 
nebude môcť akceptovať. 

Subjekty, pre ktoré nie je 
elektronická komunikácia 
povinná, môžu DP k DzMV 
doručiť osobne alebo poslať 
poštou na daňový úrad. DP 
k DzMV sa podáva na da-
ňový úrad miestne príslušný 
podľa trvalého pobytu fyzic-
kých osôb alebo podľa sídla 
právnických osôb. 

Finančná správa prišla 
navyše v roku 2018 s novin-
kou týkajúcou sa tohto DP 
- zabezpečila pre 129  944 
daňových subjektov pred-
vyplnené DP k DzMV. Ide 
o  benefit pre daňovníkov, 

ktorí finančnej správe už 
v  roku 2017 (za zdaňovacie 
obdobie 2016) podali DP 
k  DzMV elektronicky. Fi-
nančná správa predpokladá, 
že vďaka predvyplneným DP 
sa zníži chybovosť podáva-
ných DP k DzMV.

Finančná správa chce 
v  tejto súvislosti upozorniť 
aj na to, že kým DP k DzMV 
sa podáva daňovému úradu 
(osobne, poštou alebo elek-
tronicky), daň z  nehnuteľ-
nosti sa podáva obci. Správu 
dane z nehnuteľnosti teda 
vykonáva obec, na ktorej 
území sa nehnuteľnosť na-
chádza a daňové priznanie 
k dani z nehnuteľnosti je po-
trebné podávať obciam, nie 
daňovým úradom. 

Viac informácií nájdete na 
www.financnasprava.sk

Ivana Skokanová,
hovorkyňa Finančnej

správy SR.

V  Scherfelovom 
dome vo Veľkej 
bola minulý štvr-
tok vernisáž fo-
tografickej výsta-
vy  - Poézia ľudskej 
duše,  autora Voj-
techa Rušina, vý-
znamného sloven-
ského astronóma 
z  Astronomického 
ústavu SAV. Vznikli vďaka jeho 
cestám do  viacerých exotických 
končín sveta.

V. Rušin bol v  Ázii, v  Austrálii, 
v Amerike, v Afrike. Navštívil zhru-
ba 60 krajín. Cez fotografie mladých 
aj starších ukazuje krásu ľudskej 
duše. Na rôznych miestach sveta bol 
služobne - na pozorovaní zatmení 
Slnka a Mesiaca alebo na medziná-
rodných konferenciách. Nikdy ne-
šiel s  cieľom fotografovať. V. Rušin 
uviedol: „Napríklad Indiu som pre-
šiel zo severu  na juh, od Amritsaru 
po Bangalore (3 tisíc km). Vidieť tam 

bohatstvo i biedu a výber pre objektív 
je neskutočne široký. Tam môžete ne-
chať oči aj s celým fotografickým apa-
rátom.“ V Indii totiž človek často pri 
fotení neverí tomu, čo vidí. Začínal 
fotiť rôzne objekty, avšak nakoniec 
zistil, že najradšej má pred sebou 
práve tváre ľudí, aj keď je to niekedy 
mimoriadne ťažké a komplikované. 
V. Rušin prezradil: „Človek a jeho 
tvár je niečo fantastické a urobiť dob-
rú fotku je aj otázkou momentálnej 
nálady. Tváre na fotografiách odrá-
žajú nielen vnútro človeka, ktorého 
fotím, ale aj moje vnútro. Je to súzvuk 

dvoch ľudí, ktorí si 
buď majú čo pove-
dať, alebo nie. Ich 
oči svedčia o tom, že 
ten súzvuk sme na-
šli.“ Aj preto tento 
názov, Poézia ľud-
skej duše. Výstava V. 
Rušina bude v galé-
rii vo Veľkej do 23. 
Marca 2018.  (kpa)

Prešovský samosprávny kraj 
v  spolupráci s  regionálnymi kniž-
nicami finišuje so súťažou Kniha 
roka PSK 2017.

Do 1. ročníka súťaže o  prestíž-
ny titul je možné prihlásiť knihy, 
ktoré súvisia s Prešovským krajom 
tematicky alebo osobou autora tex-
tovej či obrazovej časti, sú z oblasti 
krásnej alebo odbornej literatúry 
a  majú pridelené medzinárodné 
štandardné číslo - ISBN. Termín 
odovzdania nominácií je do 31. ja-
nuára 2018.  

Nominovať knihu sa dá nominač-
ným listom, ktorý je možné stiahnuť 

z  internetovej stránky alebo vy-
zdvihnúť priamo v  ktorejkoľvek re-
gionálnej knižnici PSK vrátane Po-
pradu a doručiť na adresu - Knižnica 
P.O. Hviezdoslava, Levočská 9, 080 
01 Prešov alebo mailom na kniznica.
poh@gmail.com.

Súťaž Kniha roka PSK 2017 bola 
vyhlásená 13. marca 2017 v rámci 
Týždňa slovenských knižníc v Pre-
šove. Jej prvý ročník organizujú Pre-
šovský samosprávny kraj a knižnice 
v zriadovateskej pôsobnosti PSK v 
Bardejove, Humennom, Poprade, 
Starej Ľubovni, Svidníku, Vranove 
nad Topľou a v Prešove.  (dje)

Už pred Vianocami sa žiaci ZŠ 
s MŠ na ulici Komenského v Popra-
de rozhodli, že usporiadajú zbierku 
pre opustené zvieratká v  Mestskom 
útulku v Poprade. Nazbieralo sa toho 
naozaj veľa, či už teplé prikrývky, 
hračky, misky, granule a iné maškr-
ty vhodné pre zvieratká. 
Prispeli žiaci, pedagógo-
via aj zamestnanci ZŠ.

Zástupcovia ZŠ - žiaci 
3.A a 3.B navštívili spolu 
s triednymi učiteľkami 
v piatok  12. januára Mest-
ský útulok v Poprade za 
účelom odovzdania vy-
zbieraných darčekov pre 
psíkov. Pracovníci útulku 
a  ich zverenci sa darom 
veľmi potešili. Pre deti 

pripravili prehliadku areálu útulku a 
vyvenčenie piatich štvornohých milá-
čikov. V detských srdiečkach dlho os-
tane radosť z toho, že pomohli psíkom. 
Táto návšteva však bola aj poučná 
- domáce zvieratko nie je vec, ktorú 
možno len tak odložiť...  (máš)
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Športová olympiáda detí a mládeže mesta Poprad pozdraví Pjongčang

Krátko zo športu

BAM Poprad

Z kuchyne BAM Poprad
Kadetky: v nedeľu 21. januára Poprad - Žilina 117:41.
St. žiačky: v sobotu 20. januára Sp. N. Ves - Poprad 41:48 
a v nedeľu 21. januára Poprad - Sp. N. Ves 56:50.
Ml. žiačky: v  sobotu 20. januára B. Bystrica - Poprad 
16:53 a 18:52.     (ppv)

Poprad po rokoch opäť hľadá športovca roka

Športová olympiáda mesta Po-
prad (ŠOMP) štartuje v  utorok 
30. januára súťažou v  lyžiarskych 
disciplínach v Lučivnej. Jej dvad-
siaty tretí diel sa ponesie v zname-
ní blížiacej sa zimnej olympiády 
v juhokórejskom Pjongčangu.

Týždeň pred najvýznamnejším 
športovým sviatkom roka pozdraví 
slovenských olympionikov poprad-
ská mládež. „Aktuálny ročník olym-
piády je v tomto špecifický. Deti budú 
symbolicky bojovať o  vavríny skôr 
ako slovenskí reprezentanti v  Južnej 
Kórei. Myslím, že tak majú o motivá-
ciu postarané,“ povedal referent mlá-
deže a športu a zároveň koordinátor 

Športovej olympiády mesta Peter 
Procházka. Leitmotívom poprad-
skej akcie pritom je, aby sa mladí čo 
najviac hýbali. „Po zavedení určitých 

noviniek z  vlaňajška plánujeme ten-
toraz model olympiády stabilizovať. 
Narážam najmä na udržanie sánko-
vania v  programe a  to z  dôvodu, že 

organizovaním pretekov v  ľadovom 
koryte sánkarského trenažéra v  Sta-
rom Smokovci, prekračujeme nielen 
hranice mesta, ale sme v  rámci Slo-
venska unikátni,“ informoval P. Pro-
cházka.

Mesto po pozitívnom ohlase na 
dvadsiaty druhý ročník oslovilo 
viacerých partnerov. „Bez nich by 
tento športový sviatok neexistoval. 
Chcem im aj touto cestou poďako-
vať. Významne sa totiž podieľajú na 
rozvoji osobností mladých ľudí. Lebo 
len v  zdravom tele vládne zdravý 
duch,“ uzatvára P. Procházka z  od-
boru školstva, mládeže a  športu 
MsÚ Poprad.   (ppp)

Po dlhých rokoch spo-
známe v Poprade najúspeš-
nejších športovcov uplynu-
lého obdobia. Myšlienka 
obnovenej tradície vznikla 
z  iniciatívy miestnych ob-
čianskych aktivistov. Sláv-
nostné vyhlásenie ankety 
je naplánované na prvý feb-
ruárový deň o 14.30 hod. 
v Dome kultúry.

Organizátorom vyhlásenia 
ankety Športovec roka 2017 
v Poprade je občianske zdru-
ženie Pre mesto z  iniciatívy 
miestneho nadšenca Mikulá-
ša Argalácsa. Na podujatí sa 
podieľa aj Komisia školstva, 
športu a  mládeže pri MsZ 
v  Poprade a  pomocnú ruku 
podalo aj samotné mesto Po-
prad. „Chcem poďakovať Mi-
kulášovi Argalácsovi, že svoju 
ideu dotiahol do konca a pod-
nietil aj nás. Uvedomili sme si, 
že je tu medzera a ľudia, ktorí 
v  športe pôsobia si zaslúžia 
uznanie,“ uviedol predse-
da komisie školstva, športu 
a  mládeže Vladimír Lajčák 
(na foto vpravo). „Spoločne 
sme sa chopili tejto myšlienky 
a  športové kluby zareagovali 
pozitívne. Každý dodal svo-
jich nominantov. Myslím si, že 
sme vyhodnotili naozaj tých 
najlepších športovcov mesta,“ 
pokračoval Ondrej Kavka 
(na foto druhý zľava) z  OZ 
Pre mesto. „Spracovali sme 
určité kritériá, podľa ktorých 
sme postupovali. Oslovili sme 
športové kluby v  meste a  tie 
dostali limit do 15. decem-
bra doručiť svoje nominácie 
s  tým, že limit bolo možné 

predĺžiť do 31. decembra, ak 
sa udeje niečo výnimočné. Bol 
to logický krok, keďže ocenený 
bude aj jeden kolektív, ktorý 
mal vo svojom strede päť re-
prezentantov a  z  toho jeden 
išiel na majstrovstvá sveta na 
prelome rokov,“ vysvetľoval 
autor myšlienky M. Arga-
lács (na foto druhý sprava). 
„Mesto Poprad má dlhoroč-
nú tradíciu oceňovania vý-
znamných osobností, či už 
prostredníctvom cien mesta, 
cien primátora, či ocenení pre 
najlepších pedagógov. Oce-
ňujeme tiež seniorov, ktorí sa 
zapísali do histórie mesta. Ob-
novenie tejto ankety vnímam 
ako dobrú iniciatívu, pretože 
toto mesto má v oblasti športu 
výnimočných ľudí,“ pridal sa 
viceprimátor Popradu Igor 
Wzoš (na foto vľavo).

V  závere minulého roka 
sa zišla deväťčlenná komi-
sia zložená z  ľudí, ktorých 
šport celý život zaujíma. 
Spoločne vyberali z  návrhov 
jednotlivých klubov to naj. 
V  komisii nechýbal ani náš 
redaktor z  redakcie novín 

Poprad Marek Vaščura, ako 
zástupca miestnych športo-
vých novinárov. Na základe 
zvolených kritérií vzíde víťaz 
medzi dospelými jednotlivca-
mi z trojice - horolezec Peter 
Hámor, futbalista Stanislav 
Šesták a hokejista Patrik Svi-
tana. V  kategórii mládež sú 
nominovaní - cyklista Samuel 
Hollý, plavkyňa Tamara Po-
tocká a džudistka Nikola Šte-
fániková. Medzi žiakmi budú 
v  napätí - karatista Adam 
Chudík, plavec Marek Koreň 
a volejbalista Šimon Rzyman. 
V  kolektívnych športoch sa 
nezabudlo na úspechy po-
pradských hokejistiek, junio-
rov HK Poprad, či starších 
žiakov volejbalového klubu 
Junior. Medzi trénermi rezo-
novali mená - Milan Skokan 
(ŽHK Poprad), Andrej Voj-
čík (VK Junior 2012 Poprad) 
a Miloš Božík (KP AquaCity 
Poprad). Pozornosť si pod-
ľa komisie zaslúži podujatie 
Rallye Tatry a  za dlhoroč-
nú činnosť v  oblasti športu 
aj osobnosti ako Jozef Pavlík, 
či Júlia Mikšovská.  (ppp)

www.noviny-poprad.sk

• V  SOBOTU 20. januára 
pokračovala ženská hokejová 
extraliga 11. kolom celoštát-
nej fázy. Popradské líšky na 
svojom ľade porazili Šarišan-
ku Prešov 5:1. V  sobotu 27. 
januára budú dohrávať o  14. 
hodine duel 10. kola v  Koši-
ciach proti miestnemu tímu 
Ice Dream a  v  nedeľu 28. ja-
nuára odohrajú zápas 12. kola 
o 13.30 hod. v Martine.• ÚSPEŠNÝ víkend majú za 
sebou volejbalistky VK Junior 
2012 Poprad. V sobotu 20. ja-
nuára porazili staršie žiačky 
na domácej palubovke druž-
stvo ELBA Prešov dvakrát 3:0, 
kadetky v  nedeľu 21. januá-
ra porazili takisto doma VK 
EPERIA Prešov 3:0 a 3:1.• VO ŠTVRTOK 25. januá-
ra sa od 8.30 hod. v telocvični 
Obchodnej akadémie v  Po-
prade uskutoční okresné a zá-
roveň krajské kolo v aerobiku 
žiakov a  žiačok stredných 
škôl. Súťažiaci na prvých pia-
tich miestach získajú diplomy 
a postup na školské majstrov-
stvá Slovenska v aerobiku žia-
kov a  žiačok stredných škôl, 
ktoré sa uskutočnia v  Koši-

ciach 5. februára.• BASKETBALISTI BK Is-
kra Svit v  piatok 19. januára 
predohrávali zápas 30. kola 
SBL na domácej palubovke 
s Interom Bratislava, ktorému 
podľahli 80:89. O deň neskôr 
v  sobotu 20. januára, prehra-
li aj v  Košiciach s  tímom KB 
79:83. Už dnes, v  stredu 24. 
januára, privítajú zverenci Mi-
chala Madzina o  18. hodine 
Spišskú Novú Ves a  v  sobotu 
27. januára budú ich súperom 
v Iskra Aréne Levickí Patrioti, 
rovnako o 18. hod.• PRI príležitosti XXIII. 
zimných olympijských hier  
v  juhokórejskom Pjongčan-
gu vydala Slovenská pošta 
limitovanú edíciu poštovej 
známky s  motívom zjazdo-
vého lyžovania, ktorá bola 
slávnostne odhalená a inau-
gurovaná v  piatok 19. janu-
ára v  Jasnej. Svahy Chopku 
sa od 9. do 25. 2. zmenia na 
Arénu Slovenského olympij-
ského tímu so zónami zim-
ných športov, party scénou 
a  fanúšikovskou základňou 
s  vysielaním živých športo-
vých prenosov.  (ppv)

Ženská basketbalová extraliga bude cez ví-
kend pokračovať nadstavbovou časťou.

Do skupiny 1-4 sa prebojovali po základnej 
časti aj popradské basketbalistky. V sobotu 27. 
januára nastúpia v Košiciach o 18. hodine pro-

ti Good Angels.
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Zdolali Trenčín, nestačili na Košice

Z kuchyne HK Poprad
Juniori: vo štvrtok 18. januára Poprad - Zvolen 5:2 a v nedeľu 21. januára Poprad 
- B. Bystrica 5:4pp. Dorast (Nadstavba A): v sobotu 20. januára Poprad - Trenčín 
4:5 pp. Kadeti (II. časť o Majstra SR): v sobotu 20. januára Trenčín - Poprad 5:1 
a v nedeľu 21. januára Trenčín - Poprad 2:3. St. žiaci 8. roč.: v sobotu 20. januára 
Poprad - Humenné 14:0. St. žiaci 7. roč.: v sobotu 20. januára Poprad - Humen-
né 32:0. Ml. žiaci 6. roč.: v sobotu 20. januára Humenné - Poprad 1:8. Ml. žiaci 
5. roč.: v sobotu 20. januára Humenné - Poprad 1:19.

26. 1. 2018

www.sostpoprad.sk
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Kukučínova 483/12, Poprad

PP-4

Popradskí hokejisti mi-
nulý týždeň v  piatok 
hostili Duklu Trenčín 
a  po napínavom prie-
behu dokázali zvíťaziť 
o gól 5:4.

V  nedeľu cestovali do Košíc, kde 
však po vyrovnanom priebehu 
v  prvým dvoch tretinách zbabrali 
záverečnú časť a prehrali 2:6.

Výsledky Tipsport ligy: 38. kolo 
v piatok 19. januára HK Poprad - HK 
Dukla Trenčín 5:4 (2:1, 1:3, 2:0), góly 
Popradu: 3. Matúš Paločko, 8. Jim-
my McDowell (D. Buc, P. Svitana), 
40. Marcel Petran (J. McDowell), 46. 
Matej Paločko (J. Abdul), 51. Dávid 
Buc (P. Svitana, J. McDowell). 39. 
kolo v nedeľu 21. januára HC Košice 
- HK Poprad 6:2 (2:2, 0:0, 4:0), góly 
Popradu: 14. Samuel Mlynarovič (M. 
Petran, A. Štrauch), 16. Dávid Buc (J. 

Abdul, Matej Paločko).
Program Tipsport ligy: 40. kolo 

v  piatok 26. januára o  17. hod. HK 
Poprad - HC Nové Zámky, 41. kolo 
v nedeľu 28. januára o 17. hod. HKM 
Zvolen - HK Poprad.  (ppv)

Minulý týždeň v  stre-
du odohrali popradskí 
druholigoví futbalisti 
posledný zápas v  sku-
pine D Zimnej Tip-

sport ligy 2018 vo Frýdku - Místku.
Nad českým treťoligistom z Prostě-

jova zvíťazili presvedčivo 5:0 zásluhou 
gólov Palšu, Kukoľa, Šestáka, Janča 
a Hrica. Do semifinále však nepostú-
pili. Skončili na druhom mieste za do-
mácim MFK Frýdek - Místek. V sobo-
tu 20. januára odohrali Popradčania 
ďalší prípravný zápas v rámci zimnej 
zaberačky. Už v domácich podmien-
kach na ihrisku NTC v  Tatranskej 
Lomnici zvíťazili nad treťoligovým 
TJ FK Vyšné Opátske 4:0 po góloch 
Galloviča, Medaka, Šestáka a Holiša. 
Včera, t. j. v  utorok 23. januára, vy-
cestovali po uzávierke vydania novín 
Poprad za prvoligovou Podbrezovou, 
v  sobotu 27. januára budú hrať opäť 
v  Tatranskej Lomnici o  10.30 hod. 

proti Liptovskému Hrádku.
Vo svojej úvodnej zápasovej pre-

vierke zimnej prípravy potešili fanú-
šikov aj futbalisti FK Poprad B zo 4. 
ligy. Na ihrisku druholigistu zo Spiš-
skej Novej Vsi zvíťazili presvedčivo 
4:1 po dvoch góloch Róberta Ujčíka 
a Michala Mička.

Žiačky FK Poprad si v  Košiciach 
vybojovali postup do 2. kola Halovej 
sezóny mládeže. V skupine A obsa-
dili postupové 2. miesto za víťazným 
Bardejovom v  konkurencii piatich 
tímov. V  piatok 26. januára je na 
programe 3. kolo v  Spišskej Novej 
Vsi a  tí najlepší postúpia do finálo-
vého kola v rámci celého Slovenska.

Zaujímavá informácia prišla zo 
slávnostného vyhlásenia ankety 
5. ročníka Jedenástky roka žien za 
rok 2017. V Košiciach boli ocenené 
dve hráčky FK Poprad - brankár-
ka Frederika Pajonková a  obran-
kyňa Jana Sedláková.  (ppv)

FK Poprad

   Z  V  Vp Pp P Skóre B

1. B. Bystrica 41 24 3 5 9 160:93 8 3

2. Zvolen 41 22 6 4 9 141:112 8 2

3. Košice 41 24 3 3 11 140:97 8 1

4. Trenčín 41 23 5 2 11 119:85 8 1

5. Nitra 41 22 6 2 11 147:113 8 0

6. HK Poprad 41 19 5 3 14 115:111 7 0

7. Žilina 41 14 2 4 21 102:121 5 0

8. N. Zámky 41 10 5 3 23 93:136 4 3

9. L. Mikuláš 41 8 4 8 21 89:112 4 0

10. Detva 41 6 0 3 32 77:154 2 1

11. SR 20 20 3 1 3 13 38:87 1 4

Tabuľka Tipsport Ligy

PP-9
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Tour de Pologne v Poprade

Medzi piatakmi najúspešnejšia Letná

PP-1

V  polovici novembra minulého 
roka sa piataci podrobili skúške 
v  rámci Testovania 5, ktoré preve-
rilo ich vedomosti z  matematiky 
a  slovenského jazyka a literatúry. 
Z  celoslovenského pohľadu zažilo 
východné Slovensko oproti západu 
„prepadák“, no popradské školy za-
znamenali progres.

Testovania sa v rámci celého Sloven-
ska zúčastnilo 45 080 žiakov a tí z Bra-
tislavského kraja prevalcovali ostat-
ných. Najhoršie dopadol Košický kraj 
a pred ním bol Prešovský kraj. S Testo-
vaním 5 bolo však mesto Poprad spo-
kojné. „Mesto Poprad je tradične v glo-
bále nad celoslovenským priemerom. 
Tento rok sme sa dostali nad dva a pol 
percenta. Celkový celoslovenský prie-
mer je 63,75 a mesto Poprad má 66,23 
percenta. V matematike to bolo na ce-
lom Slovensku 64,7 a v Poprade 69,36 
percenta. V slovenskom jazyku je to na 
celom Slovensku 62,8 a u nás 63,28 per-
centa. V  minulom školskom roku sme 
boli nad celoslovenským priemerom iba 
o  0,32 percenta, čiže sme dopadli ten-
tokrát oveľa lepšie,“ zhodnotila vedú-
ca odboru školstva, mládeže a športu 

MsÚ v  Poprade Edita Pilárová, ktorá 
dodala: „Už tradične skončila na prvom 
mieste v  rámci popradských škôl Spo-
jená škola Letná, na 2. mieste bola ZŠ 
s  MŠ Francisciho a  3. miesto obsadila 
ZŠ s MŠ vo Veľkej. Spojená škola Letná 
je dokonca až 11 percent nad celoslo-
venským priemerom, čo je vysoké číslo. 
Na poslednom mieste sa nachádza ZŠ 
s  MŠ v  Matejovciach, ktorá bola ako 
jediná pod celoslovenským priemerom.“

O výsledku testovania sa dozvedela 
riaditeľka SŠ letná Viera Grohová až od 
nás novinárov. „Veľmi sa teším, ale je to 
pre nás výzva. My sme chceli v prvom 
rade dosiahnuť naše želané výsledky. 
Toto ukazuje, že netreba vytvárať reb-
ríčky, ale každá škola by mala v prvom 
rade odpovedať na potreby svojich detí. 
Chcem však poďakovať všetkým svojim 
kolegom, pretože je to práca, do ktorej 
vkladajú srdce, rozum i dušu. Je to vý-
zva aj preto, že chceme pomôcť školám, 
ktoré sú na chvoste. Každá taká škola 
nám stojí za to, aby sme vyskúšali, či 
aj v inom prostredí majú naše postupy 
úžitok. Človek sa totiž cíti až vtedy 
dobre, keď je užitočný pre druhých,“ 
zhrnula V. Grohová.  (mav)

Mesto Poprad navštívil minulý 
týždeň generálny riaditeľ najväč-
ších cyklistických pretekov v  Poľ-
sku - Tour de Pologne - Czeslaw 
Lang. Pracovné stretnutie s  pri-
mátorom mesta Poprad Jozefom 
Švagerkom bolo venované diskusii 
o možnostiach vytvoriť z  Popradu 
etapové mesto týchto najvýznam-
nejších cyklistických pretekov v re-
gióne strednej a  východnej Euró-
py, ktoré sú zároveň súčasťou UCI 
World Tour.

 „Tour de Pologne nie je len o súťaž-
nej rivalite, ale tiež o skvelej propagácii 
miest, v  ktorých sa koná. Sme blízko 
vedľa seba, sme susedia, sú tu Tatry, 
hovorili sme aj o  spoločnej pamiatke 

na Jána Pavla II., to všetko sú veci, 
ktoré nás spájajú, a preto by to bola 
určite veľmi pekná etapa, ktorú by sme 
dokázali spoločne pripraviť,“ uviedol 
Czeslaw Lang. „Som veľmi rád, že sme 
sa mohli s  pánom Langom stretnúť 
osobne a prebrať najdôležitejšie detaily 
možnej spolupráce. Tour de Pologne je 
obrovský fenomén, ktorý vďaka televíz-
nym prenosom sledujú stovky miliónov 
divákov na celom svete. Tento športo-
vý sviatok má obrovský marketingový 
potenciál, ktorý by sme pri vzájomnej 
spolupráci radi využili v prospech náš-
ho mesta i celého regiónu,“ uviedol po 
stretnutí popradský primátor. Obe 
strany sa dohodli na ďalšom vzájom-
nom postupe a rokovaniach.  (mag)

Na plátna kín prenesú energiu tanca

Poslednú kľúčovú scénu k sloven-
skému tanečnému filmu Backstage 
nakrúcali filmári minulý piatok v 
Poprade. Príbeh skupiny mladých 
streetdancových tanečníkov zo Svi-
tu, ktorí sa pretancujú až do finále 
televíznej talentovej súťaže, sa do-
stane na plátna slovenských kín v 
polovici marca tohto roku.

Ako nám povedala producentka 
Silvia Panáková, premiéru by chceli 
exkluzívne usporiadať v polovici mar-
ca v Poprade. Dôvodom je fakt, že v 
blízkom Svite sa nakrúcala väčšina 
filmu a dostalo sa doň aj prostredie 
Vysokých Tatier a Popradu. Dodala: 
„Chceme ním osloviť najmä mladých 
ľudí, ktorí majú radi tanec, hudbu a v 
podstate, ktorí majú radi život. Myslím 
si, že streetdance a hip-hop nikdy ešte 
neboli vo filme takto zaznamenané.“ 
Režisérka Andrea Sedláčková pochá-
dzajúca z Čiech bola nadšená: „Keď 
som si prečítala scenár a dej sa mal 
odohrávať v malom chudobnom indus-
triálnom meste, tak som si povedala, že 
by to mohlo byť pod Tatrami. My, Česi 
ich máme radi. Voľba padla na Svit, 
ktorý sme si vybrali aj kvôli baťovským 
tehlovým domčekom, panoráme Tatier, 
ktoré sme zachytili v každom ročnom 
období a napokon aj kvôli železničnej 
stanici. Je to nádherná stavba, doslova 

zmenšenina stanice v Miláne.“ 
V úlohách členov tanečnej skupiny 

West Coast Crew účinkujú tanečníci 
zo známeho zoskupenia The Pastels. 
Hlavné mužské úlohy si zahrali he-
rec Ondrej Hraška a neherec Tony 
Porucha. Režisérka vyzdvihla jeho 
talent, napriek tomu, že nemal herec-
ké skúsenosti, mal veľa textu a musel 
zahrať aj emočne vypäté scény, všetko 
zvládol výborne. Hlavnú ženskú rolu 
stvárňuje Mária Havranová, ktorá ku 
svojmu herectvu musela pridať i ta-
nec: „Tanec mám veľmi rada a vždy 
som chcela nakrútiť tanečný film. Ani 
som nepredpokladala, že sa mi tento 
sen splní tak skoro.“ Nakrúcanie sa jej 
páčilo v Poprade, Tatrách, Prahe, vo 
Svite ocenila veľmi peknú lokáciu na 
stanici s mozaikou vytvárajúcou jedi-
nečné farebné záblesky. 

Záverečné nakrúcanie v Tatrách a 
v popradskom akvaparku absolvoval 
aj spevák a moderátor Ben Cristo-
vao, ktorý si zahral porotcu tanečnej 
súťaže: „Titulnú skladbu som napísal 
a postavil okolo určitého ľúbostného 
príbehu a tanečníci budú vystupovať 
i v klipe k jednému z mojich songov. 
Ukázali skvelú úroveň tanca v toľ-
kých podobách, že sa k nemu veľa detí 
určite vráti, alebo ich to minimálne 
inšpiruje.“   (mar)


