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K voľbe prezidenta

Na popradskom letisku otvorili novú halu

Mesto Poprad už prijalo harmo-
nogram organizačno-technického 
zabezpečenia voľby prezidenta 
Slovenskej republiky, ktorej prvé 
kolo sa uskutoční 15. marca 2014. 

Do konca januára boli vytvorené 
volebné okrsky a  určené volebné 
miestnosti. V  meste Poprad budú 
tie isté ako naposledy pri krajských 
voľbách na jeseň minulého roku. 
Volebných okrskov bude 40 a v Po-
prade je v  zoznamoch voličov za-
písaných takmer 43 oprávnených 
osôb. V  minulých dňoch boli vy-
menovaní zapisovatelia okrskových 
volebných komisií. Do 20. februára 
sa uskutoční prvé zasadanie okrs-
kových volebných komisií, do 23. 
februára dostanú oprávnení voliči 
oznámenie o  čase a  mieste kona-
nia voľby prezidenta SR a do konca 
februára sa uskutoční i školenie čle-
nov okrskových volebných komi-
sií. Do 14. marca môžu popradskí 
voliči, ktorí nebudú môcť odvoliť vo 
svojom volebnom okrsku v našom 
meste, požiadať o vydanie voličské-
ho preukazu na oddelení evidencie 
obyvateľstva MsÚ.  (ppm)

Svojho postu sa ujali traja
staronoví a jeden nový riaditeľ
Posledným januárovým 

dňom sa skončilo funkčné ob-
dobie pre štyroch riaditeľov zá-
kladných škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Poprad. Po 
vymenovaní sú traja staronoví, 
výmena stráží nastala len na 
Dostojevského ulici.

Do výberových konaní sa 
prihlásilo celkom deväť uchádza-
čov. Nové 5-ročné funkčné obdo-
bie začalo 1. februára plynúť trom 
staronovým tváram. Riaditeľom 
ZŠ s  MŠ na Francisciho ulici 
ostáva Miroslav Jagáč, v ZŠ s MŠ 
na Jarnej ulici je to Ján Košťálik 
a v ZŠ s MŠ na Komenského ulici 
ostala riaditeľkou Jarmila Cervo-
vá. Týmto riaditeľom odovzdal 
menovacie dekréty primátor mes-
ta Poprad Anton Danko v  zasa-

dačke Mest-
ského úradu 
vo štvrtok 
30. januára.

O deň neskôr sa však už v je-
dálni ZŠ s  MŠ na Dostojevské-
ho ulici primátor mesta osobne 
zúčastnil na milej slávnosti a zá-

roveň rozlúčke. So školou sa po 
25 rokoch vo funkcii riaditeľa 
rozlúčil Milan Sentpétery.

Odchádzajúsi riaditeľ ZŠ s MŠ na Dostojevského ul. Milan Sentpétery 
(na foto vpravo) s novým riaditeľom tejto školy Vladimírom Tobisom.

(Pokračovanie na str. 3)

Nová moderná odletová hala 
Letiska Poprad – Tatry, ktorá 
už spĺňa schengenské kritériá 
pre medzinárodné letisko, je 
ďalším prínosom pre rozvoj re-
giónu i  mesta Poprad. Minulý 
piatok túto dôležitú investíciu 
slávnostne otvorili za účasti 
predsedu vlády SR Roberta 
Fica, zástupcov Ministerstva 
dopravy, výstavby a regionálne-
ho rozvoja SR, predstaviteľov 
letiska, kraja, okresu, mesta 
a ďalších hostí.

Premiér SR vyzdvihol: „Región 
Tatier je zaujímavý pre domá-
cu aj zahraničnú klientelu a  má 
veľký potenciál rastu v  stredno 
a  dlhodobom horizonte, preto 
i štát investíciu do letiska v Popra-
de považuje za veľmi významnú. 
Pre ďalšiu budúcnosť regiónu aj 
letiska má novopostavená odle-
tová hala značný význam. Ces-
tujúci ocenia pohodlné a  rýchle 
vybavovanie, zväčšená kapacita 
má súvis i  s  ambíciou Slovenska 

byť spouorganizátorom 
zimných olympijských 
hier 2022. Ak by sa nám 
podarilo, že by Jasná bola 
strediskom pre všetky ly-
žiarske disciplíny, tak celý 
svet bude poznať Vysoké 
a Nízke Tatry, Poprad a 
toto letisko už potom ani 
nebude stačiť.“ Vybudo-
vaním nového odleto-
vého terminálu sa vyba-
vovacia kapacita letiska 
zvýšila z pôvodných 150 
na súčasných 450 pa-
sažierov so zvýšeným 
komfortom pre cestujú-
cich. Umožňuje súbežné 
vybavenie dvoch rozdiel-
nych letov – do schen-
genského a  mimoschengenské-
ho priestoru. Zároveň pribudlo 
na letisku v prvej etape výstavby 
nového parkoviska 37 parkova-
cích miest, v  druhej sa celková 
kapacita zvýši na 90. 

František Palko, štátny ta-

jomník MDVaRR doplnil: 
„Popradské letisko vykázalo za 
roku 2012 zisk a  ukazuje sa, že 
tak tomu bude aj za rok 2013. 
Preto sa ministerstvo rozhodlo 
zainvestovať do novej letiskovej 
haly, ktorá bola postavená za šesť 

mesiacov a náklady na výstavbu 
dosiahli 2,6 mil. eur.“ Za minulý 
rok prešlo popradským letiskom 
takmer 25 tisíc cestujúcich, čo 
je mierny pokles v porovnaní s 
predchádzajúcim rokom. 

(Pokračovanie na str. 2)
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STRUČNE Na popradskom letisku otvorili novú odletovú halu
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• DNES 5. februára sa uskutoč-
ní v zasadačke Okresného úradu 
v  Poprade zasadnutie komisie 
sociálnej, bytovej a zdravotnej pri 
Mestskom zastupiteľstve mesta 
Poprad.• ZAJTRA 6. februára sa v Ob-
chodnej akadémii v  Poprade 
uskutoční krajské kolo súťaže žia-
kov stredných škôl v  spracovaní 
informácií na počítači. Súťažiť sa 
bude v troch disciplínach - písa-
nie na počítači, - úprava textu na 
počítači, - profesionálne spraco-
vanie textu - wordprocessing.• PRVÝ UTZ certifikát na úze-
mí Slovenskej republiky slávnost-
ne odovzdajú spoločnosti Tatra-
kon Poprad vo štvrtok 6. februára 
v T. Lomnici. Certifikát UTZ do-
stane pre extrudované výrobky 
– cereálie s obsahom kakaa. UTZ 
Certified je program na označe-
nie pre udržované hospodárstvo 
v  oblasti produkcie kakaa, kávy, 
čaju a Rooibos (ako časť progra-
mu čajov).• NOVÚ urologickú ambulan-
ciu otvára v Poprade v poliklinike 
Alexandra Všeobecná nemocnica 
s poliklinikou Levoča.  Slávnost-
né začatie ordinácie sa uskutoční 
zajtra 6. februára.  (ppš)

Pre popradské letisko patria 
v súčasnosti ku kľúčovým zdro-
jom príjmov najmä charterové 
letné a zimné lety, ale veľmi by 
mu prospela obnova pravidel-
ných liniek, pre ktoré má veľký 
potenciál. Primátor Popradu 
Anton Danko konštatoval: „Ot-
vorením novej odletovej haly sa 
popradské letisko posunulo do 
vyššej roviny. Poprad by si však 
zaslúžil, aby mal aspoň jednu 
pravidelnú linku s  niektorou zo 
svetových metropol.“

Premiér R. Fico navštívil v na-
šom regióne aj strojárenský pod-
nik Tatravagónku Poprad.  (mar)

(Dokončenie zo str. 1)

Po zbúraní budovy bývalého obchodného 
domu Prior na Námestí sv. Egídia v Poprade by 
sa mala onedlho začať výstavba nového obchod-
ného centra Forum Poprad.

„Zdá sa, že už by nič nemalo brániť výstavbe nového 
centra v súlade s predpokladaným začatím výstavby na 
jar tohto roku,“ informoval Petr Hoffmann zo spoloč-
nosti Multi Development CR. Projekt Forum Poprad 
predstavuje investíciu približne 50 mil. eur. Spoloč-
nosť Multi Veste Slovakia 2, ktorá je za projektom Fo-
rum Poprad, má pre svoj projekt v Poprade zabezpečené 
financovanie vo VÚB banke a Slovenskej sporiteľni.

Po zbúraní obchodného domu Prior by mal na 
Námestí Sv. Egídia vyrásť projekt nového vnútro-
mestského moderného centra. Na ploche asi 23 000 m2 
ponúkne viac ako 100 obchodov na troch poschodi-
ach. Ponuku obchodov by mali dopĺňať aj lekáreň, 
reštaurácie a kaviarne s vonkajšou terasou s výhľa-
dom na Vysoké Tatry a ďalšie služby. Návštevníci 
budú mať v komplexe k dispozícii parkovisko so 450 
miestami, prevažne na streche objektu. Prácu v no-
vom obchodnom centre by malo nájsť vyše 400 ľudí. 
Predpokladaný termín otvorenia je naplánovaný na 
jeseň 2015.    (red/sita)

Výstavba OC Forum má pokračovať na jar
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Krátke správyPrvé tohtoročné zastupiteľstvo budúcu stredu
• SOBOTA 25. januára bola na 
viacerých miestach Slovenska ark-
tická. Aj v Poprade bol tento deň 
považovaný za arktický deň, keď 
teplota nevystúpila nad mínus de-
sať stupňov Celzia. V sobotu v Po-
prade poriadne mrzlo, maximálna 
teplota vzduchu bola mínus 12 
stupňov Celzia.• V PORADÍ už šiesty ročník 
Miss stredných škôl Slovenskej re-
publiky sa začína dnes 5. februára 
prvým castingom v  Žiline. Zajtra 
6. februára sa casting uskutoční aj 
v Poprade v hoteli Europa od 15. 
do 18. hod. Finále súťaže bude 
v júni v Ružomberku. • TRETÍ samaritánsky ples bude 
v  sobotu 8. februára o  19. hod. 
v  Penzióne Dunajec v  Červenom 
Kláštore. Štvrtý ples slobodných 
sa uskutoční v  piatok 14.februára 
v hoteli Európa v Poprade. • XIV. Reprezentačný ples ces-
tovateľov SR a priateľov Rotary sa 
uskutoční tento piatok 7. februára 
v Levoči. Hlavnou hviezdou veče-
ra bude najznámejšia slovenská a 
cappella formácia Close Harmo-
ny Friends. Sprievodnou akciou 
plesu bude aj tento rok v sobotu 8. 
februára pravá slovenská zabíjačka 
na Spišskom salaši pod Spišským 
hradom.• VÝJAZDOVÉ odbery Národ-
nej transfúznej služby Poprad sa 
uskutočnia v pondelok 10. febru-
ára v Business Centre na Karpat-
skej ul. v  Poprade, v  utorok 11. 
februára v Strednej odbornej škole 
elektrotechnickej v  Matejovciach, 
vo štvrtok 13. februára na pop-
radskom  Gymnáziu D. Tatarku 
a v piatok 14. februára v ZOC Max 
v Poprade.• OBLASTNÁ organizácia ces-
tovného ruchu Severný Spiš – Pie-
niny pripravuje jedinečný projekt 
revitalizácie minerálnych prameňov 
pod názvom Cesta minerálnych pra-
meňov. Vyžiada si investíciu vyše 87 
tisíc eur, na čo budú využité zdroje 
z  programu slovensko-švajčiarskej 
spolupráce cez nadačný fond Eko-
polis. Región severný Spiš – Pieniny 
má vyše 80 prameňov s rôznou vý-
datnosťou a minerálnym zložením, 
medzi nimi vo V. Ružbachoch, Č. 
Kláštore, Litmanovej. • TRI výtvarníčky, ktoré spá-
ja snaha o  tvorivé uplatnenie 
a  aktualizovanie tradičných re-
meselných techník predstavujú 
svoju tvorbu v  Galérii ÚĽUV 
v  Tatranskej Lomnici od 27. ja-
nuára.  Výstava Silvie Fedorovej, 
Ivety Mihálikovej a Blanky Šper-
kovej s názvom Drôtené rozma-
ry vychádza z  jedinečnosti slo-
venského drotárstva, ako živého 
zdroja inšpirácie.  (ppš)

Mesto Poprad opätovne 
zverejňuje od 17. februára 
2014  na svojej internetovej stránke zoznam dlž-
níkov na daniach a  poplatku v  zmysle zákona 
č. 563/2009 o správe daní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom  znení.

Správca dane zverejní dlžníkov, u ktorých evi-
duje nedoplatky na dani: 

- z nehnuteľností,
- za psa,
- za užívanie verejného priestranstva,
- za ubytovanie,
- za predajné automaty,
- za nevýherné hracie prístroje,
ako aj nedoplatky na  poplatku  za komunálne od-

pady a drobné stavebné odpa-
dy evidované k 31.12.2013.

Týka sa to fyzických osôb, ktorých nedo-
platok presiahol výšku 160 eur a právnických 
osôb, ktorých nedoplatok presiahol výšku 
1 600 eur. 

Dlžníci môžu svoje nedoplatky  uhradiť ob-
vyklým spôsobom - bankovým prevodom, poš-
tovým poukazom alebo priamo do pokladne 
mestského úradu v  hotovosti alebo platobnou 
kartou. Pri platbách je dôležitý variabilný symbol, 
ktorý je uvedený v zasielaných rozhodnutiach, 
alebo je možné zistiť si ho u pracovníkov odde-
lenia daní a  poplatku na 2. poschodí Mestské-
ho úradu v Poprade.   (odp)

Zoznam dlžníkov

„Poďakoval som mu v  mene 
svojom, ale aj v  mene všetkých 
Popradčanov. Uznanie si tiež 
zaslúži za prácu v  komisii škol-
stva, kultúry, športu a  mládeže 
pri mestskom zastupiteľstve, kde 
dlhoročne aktívne pracoval. Po-
prial som mu veľa úspechov do 
ďalšej činnosti. Nový riaditeľ to 
bude mať ťažké. Je však mladý 
a tak mu takisto želám veľa úspe-
chov. Verím, že sa zhostí svojej 
úlohy tak, ako má,“ povedal po-

pradský primátor Anton Danko.
S  odchádzajúcim riaditeľom 

sa prišli rozlúčiť všetci jeho ko-
legovia, ale aj žiaci s  pekným 
programom. „Bol som 25 rokov 
vo funkcii riaditeľa, no 41 rokov 
vo svojej profesii. Trochu sa mi aj 
uľavilo, no začal som už plánovať, 
čo s voľným časom. Mám svoje zá-
ľuby a hlavne cestovateľské plány. 
Bude mi smutno za týmto prostre-
dím, kolektívom a hlavne deťmi,“ 
uviedol Milan Sentpétery.

Jeho nástupcom sa stal ab-
solvent ZŠ s  MŠ na 
Dostojevského uli-
ci a  neskôr aj člen 
tunajšieho učiteľské-
ho kolektívu Vladi-
mír Tobis. „Budem 
sa snažiť udržať lat-
ku tak vysoko ako je 
nastavená a budovať 
dobré meno školy aj 
naďalej. Bude to ná-
ročná práca, ale te-
ším sa na ňu,“ dodal 
novovymenovaný 
riaditeľ.  (mav)

Svojho postu sa ujali ...

Staronoví riaditelia ZŠ (zľava doprava) Mi-
roslav Jagáč, Jarmila Cervová a Ján Koštá-
lik.       FOTO – Marek Vaščura

Primátor mesta Poprad An-
ton Danko zvolal 1. zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva mes-
ta Poprad, ktoré sa uskutoční 
v  stredu 12. februára 2014 o  9. 
hod. v  zasadačke Mestského 
úradu v Poprade. 

Po procedurálnych záležitos-
tiach a kontrole plnenia uznesení 
je v  programe návrh Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Po-
prad č. 1/2014, ktorým sa mení 
VZN mesta Poprad č. 3/2013 
o  financovaní ZUŠ, MŠ a  škol-
ských zariadení, ktoré sú zria-
dené na území mesta. Poslanci 
ďalej prerokujú úpravu účelu 
dotácie v  Zmluve o  poskytnutí 
dotácie z rozpočtu mesta Poprad 
pre HK ŠKP Poprad na rok 2014, 
návrh na zmenu rozpočtu mesta 

na rok 2014, návrh vecnej náplne 
použitia Rezervného fondu mes-
ta Poprad v  roku 2014, návrh na 
prenájom nebytových priestorov 
v  objekte Futbalového štadiónu 
vo Veľkej a  areálu FŠ za 1 euro 
na dobu neurčitú pre FK Poprad, 
návrh na prenájom kancelárskych 
priestorov v objekte MsÚ Poprad 
pre potreby VÚC Prešov.

Rozsiahlym bodom rokovania 
MZ bude hospodárenie a  nakla-
danie s  majetkom mesta, v  kto-
rom sú zaradené návrhy na pre-
daje nehnuteľností, informatívna 
správa o  neúspešnej obchodnej 
verejnej súťaži na predaj nehnu-
teľností vo vlastníctve mesta Po-
prad – maštalí, jazdeckého areálu 
a sociálnej budovy k nemu, návrh 
na prevod vlastníctva nebytového 

priestoru,  zámenu nehnuteľností 
vo vlastníctve mesta a návrhy na 
zriadenie vecného bremena.

Bodom programu bude i  za-
pojenie mesta Poprad ako spo-
luorganizátora v  medzinárod-
nom projekte Stredoeurópskej 
hudobnej akadémie/MEMA 
v  rámci programu EÚ „Crea-
tive Europe“ s  finančnou spo-
luúčasťou 9 tisíc € počas rokov 
2014-16, Aktualizácia Programu 
hospodárskeho a  sociálneho 
rozvoja mesta Poprad, návrh na 
zmenu termínu slávnostného 
zasadnutia MZ, na určenie ter-
mínu na predkladanie návrhov 
na udelenie Ceny mesta Poprad 
a ďalšie. Pred záverom MZ budú 
interpelácie poslancov. Zasadanie 
MZ je verejné.  (ppm)

(Dokončenie zo str. 1)

Nové pravidla SEPA – jednot-
ného bankového platiaceho sys-
tému sú už v platnosti. Od pon-
delka už platíme bankovými 
prevodmi rovnako ako v  iných 
európskych krajinách. Bezhoto-
vostné platby teraz budú prebie-
hať medzi Slovenskom a zahra-
ničím bez rozdielu.

Po novom používame nový 
medzinárodný formát čísla účtu. 
Číslo účtu sa nezmenilo, iba 
dostalo medzinárodný formát. 
Automaticky to spravila banka. 
Nové inkaso platby sa musia 
najprv nahlásiť príjemcovi pla-
tieb a potom banke. Keď na účte 
nebol dostatok peňazí a bolo treba 
uhradiť inkaso, banka sa o to po-
kúšala viackrát. Po novom to už 
banka robiť nebude, preto si treba 
na to odteraz dať pozor. V  rám-
ci SEPA inkasa  môže požiadať 
o reklamáciu spotrebiteľ. Musí to 
stihnúť najneskôr do 8 týždňov. 
Pri neautorizovaných inkasách až 
13 mesiacov.  (ppš)

Jednoduchšie
pravidlá
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Deti súťažili v prednese povestí
V  priestoroch popradské-

ho Domu kultúry sa minulý 
týždeň v  utorok konala tra-
dičná súťaž v  prednese slo-
venských povestí pod názvom 
Šaliansky Maťko. Vyhlaso-
vateľom podujatia je Matica 
slovenská v  spolupráci so 
Školským úradom a  CVČ 
v Poprade.

Súťaže sa zúčastnilo 46 žia-
kov z  okresu Poprad. Súťažili 
v  troch kategóriách vo veku 
od 8 do 13 rokov. „Budúcnosť 
Slovenska stojí práve na mla-
dých ľuďoch a  som rád, že ich 
tu vidím v  rýdzo slovenských 

krojoch. Povesťami si zachová-
vame svoju históriu a  identitu. 
Chceme sa poďakovať vede-
niu mesta Poprad, že nám vy-
chádza v ústrety pri organizácii 
tohto podujatia,“ povedal ria-
diteľ Domu Matice slovenskej 
v  Spišskej Novej Vsi Rastislav 
Zacher.

V Poprade sa toto podujatie 
konalo už po 16-krát. Pri jeho 
zrode v našom meste stála od 
začiatku aj Elena Lackovičová: 
„Túto súťaž som začínala spolu 
s  pani učiteľkou Rabatinovou 
a  Kacviňárovou. Naše deti za 
toto obdobie dosiahli pekné vý-

sledky. Súťaž sa tak rozrástla, 
že sem teraz pravidelne cho-
dieva okolo 50 detí.“

Prednes povestí si deti na-
plno užívali. „Pripravil som 
si povesť Novobanskí behúni 
a s prednesom som bol celkom 
spokojný. Našťastie som nemal 
trému,“ zdôraznil Krištof Žup-
ník. „Pripravila som si povesť 
Zlatonosná kačka. Najťažšie 
bolo asi to prežívanie textu,“ 
dodala Barbora Andrášová. 
Ivana Mečárová má s  pred-
nášaním už väčšie skúsenos-
ti. „Prednášala som toľkokrát, 
že to už ani nepočítam. Pani 
učiteľka mi vyberá pekné tex-
ty a  prednášanie je zábavné. 
Mala som povesť o  bosorkách 
a tak som sa tomu prispôsobila. 
Rozpustila som si vlasy a z kro-
ja mi ostala len sukňa. Skombi-

Výsledky obvodného kola:
Kategória 8 – 9 rokov: 1. Michal Murár – Spojená škola Letná 
Poprad, 2. Alexandra Barillová – ZŠ s MŠ Tajovského Poprad, 3. 
Hanka Chudíková – ZŠ Tatranská Lomnica.
Kategória 10 – 11 rokov: 1. Simona Janigová – ZŠ Tatranská 
Lomnica, 2. Viktória Soloušeková – ZŠ s MŠ Spišská Sobota, 3. 
Oliver Beťko – ZŠ s MŠ Veľká.
Kategória 12 – 13 rokov: 1. Ivana Mečárová – Spojená škola Let-
ná Poprad, 2. Matej Jakubove – ZŠ s MŠ Jarná Poprad, 3. Tomáš 
Málik – ZŠ s MŠ Spišská Sobota.
Na krajské kolo, ktoré sa uskutoční 21. februára v Prešove postu-
puje Michal Murár, Simona Janigová a Ivana Mečárová.

novala som ju s moderným ob-
lečením,“ doplnila.  (mav)

Ivana Mečárová ohúrila po-
rotu povesťou o  bosorkách 
a postúpila do krajského kola.

FOTO – Marek Vaščura

S deťmi sa ochotne odfotila aj Elena Lackovičová (úplne vľavo), kto-
rá súťaž pred 16 rokmi rozbehla.   FOTO – Marek Vaščura

Uctili si výročie oslobodenia mesta
Predstavitelia okresu a  mesta Poprad, 

členovia Slovenského zväzu protifašistic-
kých bojovníkov, zástupcovia politických 
strán a  hnutí, Armády SR, občianskych 
združení, žiaci zo ZŠ s MŠ Veľká a občania 
si 28. januára uctili 69. výročia oslobode-
nia mesta Poprad  slávnostným polože-
ním vencov. 

Pred pamätníkom padlých v  parku pri 
popradskej železničnej stanici prednie-
sol príhovor viceprimátor Popradu Milan 
Baran. Okrem iného povedal: „Slávnostné 
zhromaždenie je venované všetkým, ktorí sa 

konca vojny nedožili, nielen vojakom, ktorí 
padli pri oslobodzovaní nášho mesta a  sú 
pochovaní na cintoríne vo Veľkej, ale aj civil-
ným obetiam. Vďaka nim sa zmenil svet, Eu-
rópa i naše mesto a množstvo generácií do-
stalo pevné základy pre rozlet svojich ideálov 
a cieľov.“ M. Baran zdôraznil, že na hrôzy 2. 
svetovej vojny nesmieme zabudnúť a mladú 
generáciu chrániť pred prejavmi neonaciz-
mu, fašizmu a revanšizmu. Účastníci si ucti-
li i pamiatku príslušníkov 1. čs. armádneho 
zboru L. Svobodu pri pamätníku v  druhej 
časti staničného parku.  (mar)

Prešovský samosprávny kraj 
predstavil minulý víkend na ju-
bilejnom 20. veľtrhu cestovného 
ruchu ITF Slovakiatour 2014 
v  Bratislave jedinečnosti regió-
nu s dôrazom na cykloturistické 
možnosti na území severový-
chodu Slovenska. 

Ako potvrdil Martin Janoško, 
riaditeľ Krajskej organizácie ces-
tovného ruchu Severovýchod Slo-
venska, ktorá expozíciu zabezpečo-
vala, zamerali sa v nej na možnosti 

cykloturistiky: „Pre návštevníkov 
sme pripravili súťaž pod názvom Na 
bicykli po Severovýchode Slovenska. 
Záujemcovia sa mohli imaginárne 
previezť bicyklom po našom kraji. 
Pri bicykli bola aj mapa celého re-
giónu, kde sme mali vyznačených 
19 checkpointov. Trasa sa začínala 
v  Podbanskom a  viedla cez Tat-
ry, Zamagurie, Šariš, Domašu až 
do Novej Sedlice. Podľa prejazde-
ných kilometrov sme návštevní-
kov odmenili.“  (ftz)

Kraj na veľtrhu cestovného ruchu
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Galéria získala európske, ba až svetové parametre
Už chýba len pár dní do 

slávnostného otvorenia Elek-
trárne Tatranskej galérie po 
dokončení poslednej etapy re-
konštrukcie. Na Valentína 14. 
februára zrenovované priesto-
ry otvoria vernisážou výstavy 
Petra Pollága Chlapec z našej 
ulice. 

Anna Ondrušeková, riadi-
teľka TG zhrnula: „Re-
konštrukcia poslednej 
etapy sa začala v  apríli 
minulého roku a  za-
hŕňala najmä suterén, 
vstupnú halu a  ďalšie 
miestnosti, nádvorie 
a  komín, ale aj technic-
ké vybavenie galérie. 
V  týchto dňoch sa do-
končujú posledné estetic-
ké detaily – domaľováva-
nie interiérov a  úprava 
nádvoria. Galéria získala touto 
rekonštrukciou v  prvom rade 
centrálny vstup, ktorý je opäť 
z Hviezdoslavovej ulice s krásne 
vynovenou vstupnou bránou, 
zhotovenou na základe pôvod-
ného kovania zábradlia spred 
sto rokov. Ide o  jedinečné tová-
rensko secesné zábradlie, ktoré je 
i pri vstupe do budovy a hornej 
terase. Máme tiež nové obklady, 
na ktoré sme použili tehlový de-

zén. Pri hlavnom vstupe pribu-
dol priestor recepcie,  art shop 
s predajom umeleckých predme-
tov a  umenovednej literatúry, 
minikafé a  čo považujem za 
zvlášť významné – výťah a plo-
šina, čím je celý priestor bezba-
riérovo prístupný.“ Na základe 
nového kvalitného svetelného 
a  zvukového vybavenia a  ďal-

šej novej techniky bude môcť 
galéria využívať svoje priestory 
aj pri rôznych koncertoch či 
divadelných predstaveniach vo 
vlastnej réžii. Pripravuje tiež 
prednáškovú miestnosť, ktorú 
vie prispôsobiť na interaktívne 
prednášky a  ďalšie podujatia 
s umeleckým zameraním. Galé-
ria ukončením záverečnej etapy 
nadobudla parametre európs-
kej, ba až svetovej úrovne. 

Mimoriadnou osobitosťou 
Elektrárne TG je komín. Ria-
diteľka TG uviedla: „Je hádam 
jeden z posledných v regióne po-
stavený technológiou pálených 
tehál na mieru formovaných 
pre tvar komína. Rekonštrukcia 
bola náročná, lebo bol dosť na-
rušený a vyžadoval si i náročné 
výškové práce pre horolezcov. Pri 

rekonštrukcii vnútra sme 
sa rozhodli pre kovovú 
konštrukciu, pretože jej 
cena bola rovnaká ako 
montáž a demontáž leše-
nia. Zostala teda natrva-
lo a  po nej sa dá dostať 
až na samý vrch, odkiaľ 
je nádherný výhľad na 
mesto.“ Na 41 metrov 
vysokom komíne plá-
nujú namontovať solár-
ne zariadenie, ktoré by 

svojím spôsobom symbolicky 
prinavrátilo pôvodnú funkciu 
budovy – elektrárne. Súčasne by 
si TG mohla vyrobiť energiu na 
osvetlenie komína a  nádvoria. 
Posledná etapa rekonštrukcie 
TG dosahuje náklady 819 tisíc 
eur a bola financovaná zo štruk-
turálnych fondov EÚ s  5 per-
centným prispením Prešovské-
ho samosprávneho kraja a jeho 
ďalšou podporou.  (mar)

Nedeľa 9. február
o 10. hod. v divadelnej sále 
Domu kultúry Poprad

ČERVENÁ
ČIAPOČKA
Divadlo Portál Prešov
Veselá rozprávka o  stras-
tiplnej ceste Červenej 
čiapočky za chorou babič-
kou. Vtipne interpretova-
ná rozprávka striedaním 
sa dvoch hercov a  bábok 
so živou hudbou a pesnič-
kami. Známy príbeh, kto-
rý poznajú deti po celom 
svete, posunutý do súčas-
ného uponáhľaného a pre-
technizovaného sveta.
Vstupné: 1,50 €

Piatok 14. február
o 18. hod. v divadelnej sále 
Domu kultúry Poprad

FS ŠARIŠAN
„Z valašečku na dražečku“
Premiérový program fol-
klórneho súboru je in-
špirovaný bohatstvom 
folklórnych tradícií regió-
nov východného Sloven-
ska – Šariš, Zemplín, Spiš 
a Abov. 
Vstupné: 6 €, 3 €

Výstava o rastlinstve spred miliónov rokov
Návštevníci Podtatranského 

múzea v Poprade majú od mi-
nulého týždňa možnosť spo-
znať rastlinstvo, ktoré bujnelo 
v  močiaroch, na brehoch riek 
a  jazier a  v  lesoch na území 
Slovenska pred 13 až 14 mili-
ónmi rokov.

Výstava Kamenný herbár po-
trvá až do 27. apríla a školy sa 
v  týchto dňoch môžu prihlásiť 

i do tvorivých dielní k tematike 
výstavy.

Kurátorka výstavy Daniela 
Mlynárčiková z múzea povedala: 
„Kamenný herbár sme zapoži-
čali z  Hornonitrianskeho múzea 
v  Prievidzi. Výstava prezentuje 
približne 140 unikátnych exponá-
tov nahosemenných, krytosemen-
ných i výtrusných rastlín zalisova-
ných priamo v kameni v podobe 

listov, plodov, 
vetvičiek, ale aj 
fosilizovaných 
kmeňov a  ko-
nárov drevín. 
Vedľa fosílií 
sú aj listy zo 
súčasnosti na 
porovnanie s minulosťou. V obdo-
bí, z ktorého exponáty pochádza-
jú, bolo u nás podstatne teplejšie 
a  niektoré druhy rastlín tu dnes 
nerastú. Sú to napríklad škoricov-
níky, lotosy, pistácie...“. Návštev-
níci múzea dostávajú jedinečnú 
príležitosť spoznať množstvo 
druhov mladotreťohornej flóry 
a rastlinných spoločenstiev, ktoré 
sa stali základom ložísk hnedého 
uhlia na hornej Nitre. Jej autormi 
sú Katarína Keratová a  Martin 
Smatana, unikátne málo pest-
ované druhy rastlín sa podari-
lo získať z Botanickej záhrady 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
z  Košíc, Arboréta Mendelejevo-
vej poľnohospodárskej a  lesníc-
kej univerzity v Brne, Botanickej 
záhrady v  Tepliciach a  niektoré 
rastliny na porovnanie pochádza-
jú i z našich parkov.  (mar)

Výstavu Kamenný herbár si prezreli i  žiaci 4. C zo ZŠ Dosto-
jevského, ktorí súčasne prišli na tvorivú dielňu k  výstave 
Kniežacia hrobka z Popradu.     FOTO – Marta Marová

V  súťaži o  bezplatný vstup pre 
dve osoby na koncert kapely 
Puding Pani Elvisovej, ktorý sa 
uskutoční 15. februára o 21. hod. 
v  Poprade vyhrali: Helena Ru-
siňáková, Sládkovičova ul., Ni-
kola Grivalská, Letná ul. a Ingrid 
Kušnieriková, Partizánska ul., Po-
prad. Budú zapísané na guestliste 
pri vstupe do popradského klubu 
Rockfabric na Podtatranskej ul. 
a organizátori im umožnia voľný 
vstup na koncert po predložení 
preukazu totožnosti.  (ppm)

Mesto Vysoké Tatry mení ko-
vové pamätné tabule za plastové. 
Takto chce zamedziť krádežiam 
tabúľ, ktoré pripomínajú význam-
né dejinné udalosti a osobnos-
ti. Ešte na jeseň minulého roku 
mesto nanovo osadilo pamätnú 
tabuľu v Tatranskej Polianke, kto-
rá pripomína návštevníkom bás-
nika Jiřího Wolkra. Táto tabuľa 
je už z nového materiálu. Viaceré 
tabule prežili vojny, zmeny reži-
mov, ale neodolali nájazdu zbe-
račov kovov.  (ppš)

Vymieňajú tabule

Kto vyhral
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Ľadová krajina na Hrebienku

Mrazy pod Tatrami takmer naplnili vojenský stan
Mrazivé počasie počas uplynulých dní 

zvýšilo záujem o služby Zariadenia sociál-
nych služieb pre ľudí bez prístrešia na Le-
vočskej ulici.

„V posledných dňoch nám v stane pribudli 
štyria noví klienti, ktorí sa rozhodli využiť naše 
služby. V samotnej nocľahárni je využitých všet-
kých 35 stálych lôžok, vo vojenskom stane bolo k 
dnešnému dňu obsadených 11 lôžok z 12,“ uvied-
la Petra Závacká zo sociálneho odboru MsÚ v 
Poprade. Vojenský stan postavila samospráva 
už koncom októbra. Stan je určený pre ľudí 
bez domova, ktorí nie sú schopní splniť požia-
davky iných ubytovní alebo nocľahární alebo 
z akéhokoľvek iného dôvodu odmietajú služby 
v zariadení. Samospráva najnovšie nadviazala 
spoluprácu aj so Slovenským červeným krížom, 
s ktorým sa dohodla na dodávke teplých polie-

vok počas víkendových dní.  Bezdomovci majú 
v zariadení k dispozícii stredisko osobnej hygie-
ny, dostanú jedno teplé jedlo denne, samospráva 
im zároveň pomáha aj s teplým oblečením, ktoré 
zhromažďuje vďaka celoročnej zbierke obnose-
ného šatstva od Popradčanov a ľudí z blízkeho 
okolia. Zariadenie sociálnych služieb pre ľudí 
bez prístrešia pracuje od roku 2002 a je otvorené 
24 hodín denne. Sociálni pracovníci pomáhajú 
bezdomovcom nielen v samotnom zariadení, ale 
v snahe poskytnúť pomoc bezdomovcom pravi-
delne monitorujú aj lokality, v ktorých sa títo 
ľudia zdržiavajú a v prípade potreby im pomoc 
poskytujú priamo tam (deky, spacáky, paplóny 
a pod.). Súčasné kapacity Zariadenia sociálnych 
služieb pre občanov bez prístrešia v Poprade 
pokrývajú potreby bezdomovcov, ktorí majú 
záujem o pomoc zo strany mesta. V prípade 

zvýšených nárokov na ubytovanie je v samotnej 
nocľahárni pripravených ďalších 15 núdzových 
lôžok, v zálohe je aj ďalší vojenský stan. Tieto 
kapacity zatiaľ neboli využité. Žiadna legislatí-
va totiž neumožňuje samospráve nútiť ľudí bez 
strechy nad hlavou využívať služby zamerané 
na zabezpečenie nevyhnutných životných pot-
rieb. Ani celoročné úsilie a opakované návštevy 
pracovníkov sociálneho odboru medzi bezdo-
movcami často nedokážu presvedčiť tých, ktorí 
uprednostňujú život na ulici. Osoby bez akých-
koľvek príjmov majú všetky služby v ZSS pre 
občanov bez prístrešia úplne zadarmo. Klienti, 
ktorým sa poskytujú sociálne služby a vďaka po-
moci sociálnych pracovníkov získajú pravidelný 
príjem (dôchodok, pomoc v hmotnej núdzi, sta-
robný alebo invalidný dôchodok), platia úhradu 
v zmysle schválených pravidiel.  (mag)

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

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

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

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

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

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

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

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

Predstavenia sa uskutočnia v Kultúrnom dome v Spišskej Sobote.

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

Vstupné: 4 € 

DIVADELNÉ FAŠIANGY 2014
Divadlo COMMEDIA Poprad
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Z popradského letiska, kam dopravili 9 litrovú fľašu vychýreného šampan-
ského, ju minulú nedeľu odviezli do Jasnej. Od 5. do 9. februára sa totiž na 
Chopku odohrá netradičný gastronomický zážitok a pokus o slovenský re-
kord v sabráži v nadmorskej výške 1 670 m.n.m. Sabráž je špeciálna techni-
ka otvorenia fľaše šabľou. Jedno z najlepších svetových šampanských známe 
z filmových „bondoviek“ slávnostne otvorí Someliér roka 2008 – Tomáš Vy-
šváder. Kulinárske špeciality bude pripravovať šéfkuchár Ján Punčochař, kto-
rý je vďaka francúzskej kuchyni ocenený Michelinom.     FOTO – TMS

Ostatný víkend navštívilo 
Hrebienok až 28 tisíc ľudí. Pri-
lákal ich tam druhý ročník po-
dujatia Tatry Ice Master. Až 46 
ton ľadu premenili umelci v te-
saní ľadových sôch z 10 krajín 
sveta na nádherné ľadové diela. 
Sochy budú môcť návštevníci 
obdivovať, v závislosti od poča-
sia, ešte ďalšie zimné mesiace. 

Podujatie Tatry Ice Master 
bolo neoficiálnymi majstrov-
stvami sveta v  tesaní ľadových 
sôch, na ktoré si posvietila od-
borným okom porota a  každý 
deň vyhlásila najúspešnejší tím. 
Umelci sa popasovali s  tromi 
súťažnými zadaniami. V  pia-
tok to boli Medvede, ktorých 
sa najlepšie zhostili tímy z  Ja-
ponska, Veľkej Británie a  Slo-
venska. Téma Krajina, odkiaľ 
pochádzam, bola v  sobotu zase 
najlepšie zvládnutá podľa od-
bornej poroty tímami z  Fínska, 
Ruska a  Maďarska a  najočaká-
vanejšiu tému Abstrakt – voľná 
tvorba ovládli v  nedeľu už spo-
menutí Japonci,  za nimi Fíni 
a naši susedia z Česka. Návštev-

níci mali tiež možnosť vybrať 
tých najlepších. V  piatok tak 
Japonci získali nielen body u po-
rotcov, ale aj u verejnosti, no a v 
ďalšie dni už návštevníci boli 
naklonení domácim Slovákom. 

Ľadovú nádheru doplnili každý 
deň hudobné vystúpenia a v ne-
deľnom finále maďarský umelec 
Zsolt M. Tóth predviedol di-
vákom atraktívnu ľadovú oh-
ňovú show.  (ppš)

Najúspešnejší tím - usmiati, exotickí Japonci a nimi vytvorená socha 
samuraja.       FOTO – Silvia Šifrová

Socha s  názvom Uvítanie chle-
bom a  soľou, ktorú vytvoril do-
máci slovenský tím zaujala aj 
divákov.       FOTO – Silvia Šifrová
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Cenník inzercie v novinách Poprad
Pri plošnej inzercii v novinách Poprad sú ceny  (bez DPH)  takéto: 1 

celá strana 250 €, ½ strany 130 €, ¼ strany  60 €, pri ostatných rozmeroch  
za 1 cm2  0,60 €. Zľavy pri 3-4 opakovaniach 8 %, pri 5-9 opakovaniach 15 
%, od  10 a viac opakovaní 18 %. Príplatok za plnofarebnú inzerciu 30 %. 

Pri riadkovej podnikateľskej inzercii je 0,20 € za slovo a pri občianskej 
inzercii 1 € za inzerát do desať slov. Spojky a predložky sa nepočítajú. Za 
rámček sa pripláca 3 €.

Rodinní prí-
slušníci vám 

budú robiť radosť a budete sa te-
šiť z ich prítomnosti.

Dozviete sa 
nejakú neprí-

jemnú klebetu, ktorá vás bude mr-
zieť, hoci sa ukáže ako nepravdivá.

Na obzore 
je nová zná-

mosť. Dostanete veľa pozvaní na 
stretnutia a plesy.

Budete sa za-
mýšľať nad 

zlepšením vašej finančnej situácie.  
Nakoniec sa všetko vyrieši samo.

Nejde všet-
ko tak, ako 

si predstavujete. Objavia sa pre-
kážky, ktoré však budú pre vás 
výzvou.

Pot re buj e te 
načerpať nové 

sily, čo pre vás znamená uchýliť sa na 
čas do ústrania.

Málo sa sta-
ráte o  svoje 

zdravie. Až choroba vás zastaví 
a prinúti trochu viac o seba dbať.

Porozmýšľajte 
nad nový-

mi podnikateľskými aktivitami. 
Hviezdy sú vám naklonené.

Vaše rozmary 
sa nestretnú 

s pochopením. Chcete, aby sa všet-
ko krútilo len okolo vás.

Každý si vás 
chce získať 

na svoju stranu, preto sa budete 
cítiť pritlačení k múru. Rozhodnu-
tie nechajte na neskôr.

V tomto týžd-
ni sa vyskytne 

veľa vecí, ktoré budú pre vás prí-
nosom.

Stretnutia so 
zaujímavými 

ľuďmi vás inšpirujú a pustíte sa do 
nejakej novej aktivity.

HOROSKOP od stredy do stredy

POHOTOVOSŤ V LEKÁRŇACH
Dnes 5. februára – Avena, zaj-

tra 6. februára –  Adus, v piatok 
7. februára – Zlatý had, v sobotu 
8. februára – Zlatý had, v ne-
deľu 9. februára – Sunpharma 
- Tesco, v pondelok 10. febru-
ára – Avena a v  utorok 11. 
februára – Limba. 

Avena: Karpatská 11, č. t. 788 
17 51, Adus: Mnoheľova 2, č. t. 

428 31 34, Zlatý had: Novomes-
kého 3918, č. t. 773 10 26, Sun-
pharma: Tesco, Teplická cesta 3, 

Limba: Podtatranská 5, č. t. 
772 26 57.

Lekárne s  pohotovostnou 
službou sú otvorené od pon-
delka do piatka od 18. hod. 

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

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

POVEDALI SLÁVNI
Láska je zdroj, ktorý prekážkami rastie.       J. VRCHLICKÝ

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 5. februára má meniny Agáta, zajtra 6. februára Dorota, v pia-
tok 7. februára Vanda, v sobotu 8. februára Zoja, v nedeľu 9. februára 
Zdenko, v pondelok 10. februára Gabriela a v utorok 11. februára 
Dezider.

NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI

Máriou Hybenovou,
71-ročnou

Vierou Kurucovou,
68-ročnou

Máriou Kromkovou,
92-ročnou

Annou Lachovou,
80-ročnou

Jaroslavom Božekom,
67-ročným

V piatok 31. januára 2014
v Spišskej Sobote s

V sobotu 1. februára 2014
vo Veľkej s

V pondelok 3. februára 2014
v Matejovciach s

V pondelok 3. februára 2014
vo Veľkej s

V utorok 4. februára 2014
vo Veľkej s

Program kina CINEMAX Poprad

LEGO Príbeh 3D - o  13.40 
hod., o  15.40 hod. (hrá sa len 
11.2.), o  15.50 hod. (nehrá sa 
11.2.), o 18. hod. (nehrá sa 11.2.) 
a o 20.30 hod. (hrá sa len 11.2.), 
Vlk z Wall Street - o 20.10 hod. 
(nehrá sa 11.2.), Babská jazda - 
Zimný príbeh - o  18. hod. (hrá 
sa len 11.2.), Ľadové kráľovstvo 
2D - o 13.20 hod. (hrá sa len cez 
víkend), Jack Ryan: V  utajení - 

Od 6. februára do 12. februára
o 16. hod., Dědictví aneb Kurva-
seneříká - o 18.10 hod. a o 20.30 
hod., Detské kino - Vtáčí úlet - 
o 13. hod. (hrá sa len cez víkend), 
Ja, Frankenstein 3D - o 17. hod. 
(nehrá sa 12.2.), Vejška - o  15. 
hod. (hrá sa len cez víkend), 
o  19. hod. (nehrá sa 12.2.), Ro-
boCop - o  16.30 hod. (hrá sa 
len 12.2.), o  20.50 hod. (nehrá 
sa 12.2.). ARTMAX OPERA - 
Don Giovanni – o  19.40 hod. 
(hrá sa len 12.2.). Viac na www.
cine-max.sk  (ppš)

MANŽELSTVO UZAVRELI
24. januára 2014 - Jana Tkáčová a Erik Chorvát, 25. januára - Renáta 
Endreszová a Ján Oravec.

Našli neznámeho mŕtveho muža

Ďakujem pánu primátorovi 
Antonovi Dankovi a  vicepri-
mátorovi Adriánovi Kromkovi 
za prijatie na Mestskom úrade 
v  Poprade 23. januára tohto 
roku pri príležitosti môjho jubi-

lea. Vážim si ich záujem a pod-
poru, ktorú prejavili vo vzťahu 
ku kultúrnej činnosti v poprad-
skej Matici slovenskej a mojom 
prínose pri uchovávaní tradič-
ných duchovných a  národných 
hodnôt v našom meste.

Ľudmila Hrehorčáková

POĎAKOVANIE

Popradskí policajti pátrajú po 
totožnosti neznámeho mŕtveho 
muža. Bol nájdený v  nedeľu 26. 
januára o 16.30 hod. na zastávke 
SAD pred SOU elektrotechnic-
kým v Matejovciach.

Muž zomrel pri prevoze do ne-
mocnice v sanitke. Príčinou smr-
ti bola centrálna mozgová smrť 
pri pomliaždení mozgu s vnútro-
lebečným krvácaním pri súčas-
nom obojstrannom lalokovom 
zápale pľúc. Cudzie zavinenie 
zistené nebolo.

Ide o  muža vo veku 40 až 50 
rokov, štíhlej postavy. Má podlho-
vastú tvár, vysoké čelo, väčší 
„orlí“ nos, sivo-modré oči, rov-
né vlasy s  dĺžkou cca 8 - 9 cm 
farby špinavý blond a v kútoch 
hlavy plešinu.

Oblečené mal čierne mon-
térky s  červenými vreckami 
a  trakmi s  nápisom MIRABEL, 
rifle modrej farby, hnedý kože-
ný opasok, zimnú prešívanú ve-
trovku čiernej farby bez kapuc-
ne, mikinu - vestu tmavohnedej 

farby s  nápisom WINDPROOF, 
čierne šuštiakové nohavice, sve-
ter hnedej farby, mikinu tmavo-
modrej farby s dlhým rukávom, 
sivo-čiernu mikinu ku krku so 
zipsom, čiernu mikinu so sivým 
golierom na zips, čierne pol-
topánky, čiernu vlnenú čiapku 
so sivým a  bielym pásikom na 
spodnej časti.

Polícia žiada verejnosť, aby aké-
koľvek poznatky k nálezu mŕtvoly 
nezistenej totožnosti oznámila na 
oddelení pátrania OR PZ v  Pop-
rad, na tel. č. 0961 89 3370 alebo 
na známe t. č. 158.  (krp)

V art café GROTESKA v 
Poprade sa uskutoční v ne-
deľu 9. februára 2014 o 19. 
hod. cestovateľské stretnutie 
s Františkom Turcsányim - 
UKRAJINA na 2x - z poby-
tov na ukrajinských maliar-
skych plenéroch.  (ppp)

UKRAJINA na 2x
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Futsalisti ukončili základnú časťKrátko zo športu
• Popradskí futbalisti ešte 
v  sobotu 25. februára zdola-
li druholigistu z  Liptovského 
Mikuláša na jeho ihrisku 2:0 
v  rámci prípravy na jarnú časť 
III. ligy Východ. V  utorok mi-
nulého týždňa podľahli na 
ihrisku v Spišskej Novej Vsi 
domácemu celku 2:0 a schuti si 
zastrieľali na trávniku v Spišskej 
Belej proti Starej Ľubovni, ktorú 
prevalcovali výsledkom 10:1. 
Najbližšie sa hráči FK Poprad 
predstavia na ihrisku v Spišskej 
Belej v sobotu 8. februára o 10. 
hod. proti FK Vysoké Tatry.• V ôsmom kole 1. hokejovej 
ligy žien zvíťazili popradské 
hokejistky v Bratislave nad HC 
Petržalka 2010 v  pomere 3:1. 
V  tabuľke sídlia na druhom 
mieste s  trojbodovou stratou 
na vedúcu Spišskú Novú Ves. 
V deviatom kole narazia hráč-
ky HK Poprad v Prešove v ne-
deľu 16. februára o 14. hod. na 
domáci celok ŽHK 2000 Ša-
rišanka Prešov.• HK Poprad bude mať nové-
ho maskota. O  mene kamzíka 
rozhodnú fanúšikovia pop-
radského hokeja. O zábavu by 
sa mal starať počas domácich 
zápasov popradských hokejis-
tov v slovenskej extralige už od 
vyraďovacích bojov aktuálnej 
sezóny.• V lyžiarskom stredisku Jas-
ná Nízke Tatry vrcholia finálne 
prípravy na prestížne poduja-
tie s  medzinárodným obsade-
ním. Stredisko bude v  spolu-
práci so Slovenskou lyžiarskou 
asociáciou od 26. februára do 
6. marca hostiť Majstrovstvá 
sveta juniorov v  alpských dis-
ciplínach.• V sobotu 18. januára vyces-
tovali pretekári Karate klubu 
Shihan Poprad do Dolného 
Kubína na Orava Cup 2014. 
Popradčania postavili viacero 
debutantov, z  ktorých cenný 
bronz vybojoval v  športovom 
zápase kumite mladších žia-
kov nad 30 kg Adam Chudík. 
Skúsenejší Igor Hauser vybo-
joval v  kategórii starších žia-
kov do 35 kg striebro a Marko 
Jalowiczor skončil bronzový. 
Igor Hauser nastúpil aj v  ka-
tegórii mladších dorastencov 
do 40 kg, kde získal druhé 
striebro. V  tejto kategórii do 
52 kg skončil na treťom mieste 
Martin Banáš a  Dana Lešová 
bola bronzová medzi žena-
mi do 61 kg.  (ppv)

V  piatok večer sa 9. kolom 
skončila základná časť Podtatran-
skej futsalovej ligy (PFL). Desať 
tímov sa podľa poradia v  tabuľ-
ke rozdelilo do skupiny o  titul 
a  skupiny o  záchranu. Najbližšie 
zápasy nadstavby sa uskutočnia 
v piatok 14. februára od 18. hod. 
v Aréne Poprad. Víťazom základ-
nej časti sa stalo družstvo Futsal 
Team Union Poprad, ktoré strati-
lo prvé body až v tom-
to záverečnom kole.

Výsledky: Orságh 
Veľká Team - FK Pop-
rad U19 5:5, Slovanet 
Poprad - Do Počtu! 
7:3, OV SZM 1983 - 
FK Levoča 4:11 (na 
foto momentka zo 
zápasu), Neo Poprad 

- Futsal Team Union Poprad 6:6, 
Veľký Slavkov - Stará škola 1:8.

Tabuľka po základnej časti 
PFL: 1. Futsal Team Union Pop-
rad - 25b., 2. Stará škola - 24b., 3. 
Neo Poprad - 19b., 4. FK Levoča 
- 18b., 5. Slovanet Poprad - 13b., 
6. FK Poprad U19 - 10b., 7. OV 
SZM 1983 - 8b., 8. Do počtu! - 
7b., 9. Orságh Veľká Team - 7b., 
Veľký Slavkov - 0b.  (ppv)

Popradskí hokejisti odohrali koncom minulého týž-
dňa dva zápasy s 50 percentnou úspešnosťou. V piatok 
zdolali doma vlkov zo Žiliny presvedčivo 5:0, v nedeľu 
nestačili v  Košiciach na oceliarov, keď prehrali 0:4. 
V tabuľke patrí Popradu zatiaľ piata priečka, keď stráca na štvrté 
Piešťany tri body.

Výsledky: 45. kolo v piatok 31. januára HK Poprad – MsHK Ži-
lina 5:0 (2:0, 1:0, 2:0) góly Popradu: 3. Lukáš Paukovček (J. Drá-
bek, S. Takáč), 18. Samuel Takáč (M. Belluš, J. Makovský), 40. Arne 
Kroták – zo s. n., 48. Matúš Paločko (S. Mlynarovič, A. Kroták), 51. 
Samuel Mlynarovič (A. Kroták, D. Gaborčík. 46. kolo v nedeľu 2. 
februára HC Košice – HK Poprad 4:0 (0:0, 4:0, 0:0).

Program: 47. kolo v  nedeľu 9. februára o  17. hod. HK Pop-
rad – HK Nitra, 48. kolo v utorok 11. februára o 17. hod. MHC 
Martin – HK Poprad.     (ppv)

Dva odlišné výkony kamzíkov

9. kolo - Skupina B - I. liga – 27. 
januára 

Kola sa zúčastnili všetky druž-
stvá. Víťazom kola sa opäť stalo  
družstvo Autodiely so ziskom 26 
b. pred druhým družstvom  Evi-
ta Cafe so ziskom 24,5 b. Tretie 
skončilo družstvo Vega Zakopane 
so ziskom 17,5 b. Najvyšší výkon 
družstva dosiahlo družstvo Evita 
Cafe 560 b. Najväčší priemer na 
zápas 494 b. dosiahlo družstvo 
Autodiely. V jednotlivcoch naj-
vyšší výkon dosiahol Miroslav 
Korenko (230 b.) z družstva Evi-
ta Cafe. Víťazom kola a najvyšší 
priemer dosiahol Jozef Valachovič 
(182,1 b.) z družstva Autodiely. 

9. kolo - Skupina A – Extraliga – 
28. januára 

Kola sa zúčastnili všetky druž-
stvá. Víťazom kola sa stalo druž-
stvo Avan, ktoré získalo 30 b. Na 
druhom mieste skončilo druž-
stvo Liptona (23 b.) a tretie skon-
čilo družstvo Rozor so ziskom 
22 b. Najvyšší priemer 574 b. na 
zápas dosiahlo družstvo Rozor. 
V  jednotlivcoch najvyšší výkon 
dosiahol Vladimír Pavlikovský 
(266 b.) z  družstva Rozor. Víťa-
zom kola a najvyšší priemer do-
siahol Rudolf Zoričák (202,8 b.) 
z družstva Gerlach.  (pli)

Mestská firemná liga
Bowling

V ženskej futbalovej Jedenástke roka 2013, ktorú vyhlásili v sobotu večer v Poprade, dominovali hráčky hrajú-
ce za zahraničné kluby. Dostali sa do nej štyri slovenské futbalistky pôsobiace v Rakúsku - Alexandra Bíróová, 
Dominika Škorvánková, Jana Vojteková a Monika Matysová. Tri, ktoré hrajú vo Švajčiarsku - Dana Fecková, 
Kristína Cerovská a Lucia Šušková. Dve hrajúce v Česku - Diana Bartovičová a Lucia Ondrušová. Do najlepšej 
jedenástky sa dostala aj Patrícia Fischerová, ktorá hráva v Poľsku a Mária Korenčiová, ktorá hrá v Nemecku. 
Ocenené hráčky si prevzali ocenenia z rúk predsedu komisie ženského futbalu SFZ Alexandra Biróa a generálne-
ho sekretára SFZ Jozefa Klimenta. Dievčatám zablahoželal aj Ján Kováčik, prezident SFZ. Talentom roka 2013 
sa stala Ľudmila Maťavková z klubu FK Baník Horná Nitra. Za najlepšiu rozhodkyňu za vlaňajší rok vyhlá-
sili Máriu Súkeníkovú, ktorá obhájila svoje postavenie z roku 2012.   FOTO – Silvia Šifrová
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Do Soči pocestuje početná skupina Podtatrancov
XXII. zimné olympijské hry v  Soči od-

štartujú už počas tohto víkendu. Sloven-
sko vyslalo do boja o čo najlepšie umiest-
nenie spolu 62 športovcov, no číslo nemusí 
byť konečné, v  prípade donominovania 
a  zranení nominovaných. Z  tejto plejá-
dy olympionikov sme narátali aj početnú 
skupinu tých, ktorý majú niečo spoločné 
s naším regiónom.

Oficiálna stránka Slovenského olympij-
ského výboru minulý týždeň v  pondelok 
informovala verejnosť o  definitívnom zlo-
žení výpravy pre nadchádzajúci olympijský 
sviatok v  Soči. Medzi 62 štartujúcimi sú ja 
športovci spod Tatier, ktorí sa minimálne 
rodiskom hlásia k nášmu regiónu.

Z tohto pohľadu budú zaujímavé lyžiarske 
disciplíny. Ostrieľanými menami sú biat-
lonisti, či bežci na lyžiach. Pavol Hurajt zo 
Štrby bol už na dvoch olympiádach, navy-
še vo Vancouvri v  roku 2010 získal bronz 
v pretekoch s  hromadným štartom na 15 
km. Rodákom z Popradu je ďalší biatlonista 
Martin Otčenáš, ktorý je členom klubu ŠKP 

Štrbské Pleso a  našu vlasť reprezentoval aj 
na olympiáde v Turíne v roku 2006. Medzi 
bežcami na lyžiach nájdeme aj skúseného 
Martina Bajčičáka, ktorý sa síce narodil 
v Dolnom Kubíne, ale je členom klubu ŠKP 
Štrbské Pleso. Pod piatimi kruhmi už súťažil 
trikrát. Ďalším do tejto partie je aj Poprad-
čan Peter Mlynár z toho istého klubu, ktorý 
už absolvoval jednu olympiádu. Z Vysokých 
Tatier pochádza aj bežkyňa na lyžiach Da-
niela Kotschová, ktorá je niekoľkonásobnou 
majsterkou republiky.

Najväčšie nádeje vkladáme do zjazdára 
Adama Žampu, ktorý pochádza zo Starého 
Smokovca, no súťaží za VSC Dukla Banská 
Bystrica. Na ostatnej univerziáde v Taliansku 
skončil druhý v slalome a pozornosť na seba 
upútal aj výsledkami v rámci Svetového po-
hára. Na poslednú chvíľu sa do Soči dostane 
aj jeho mladší brat, iba osemnásťročný An-
dreas Žampa z klubu ŠK Junior Ski Poprad. 
Medzi lyžiarmi sú ešte aj ďalší rodáci spod 
Tatier. Barbora Kantorová, ktorá skončila na 
univerziáde v Taliansku druhá v kombinácii, 

Martin Bendík, ale aj Jana 
Gantnerová, ktorá sa zúčastní 
už tretej olympiády. Je dcérou 
šéfky Slovenskej výpravy a bý-
valej veľmi úspešnej lyžiarky 
Jany Gantnerovej.

Popradčanmi trénujúcimi vo Vysokých 
Tatrách sú aj Marek Solčanský s  Karolom 
Stuchlákom, ktorí tvoria dvojicu v  sánko-
vaní. Tu nemôžeme opomenúť ani rodákov 
z  Čadce, Jozefa Ninisa a  Jozefa Petruláka. 
Prvý menovaný sa pripravuje v  klube ŠŠR 
MV SR Štrbské Pleso, druhý je zasa poprad-
ským gymnazistom.

Aj v najsledovanejšom olympijskom špor-
te - hokeji nájdeme rodáka z  Popradu. Je 
ním odchovanec košického hokeja a súčas-
ný hráč HC Košice, zároveň jediný zástupca 
slovenskej extraligy v reprezentačnom tíme 
- Tomáš Marcinko, ktorý je synom bývalého 
reprezentanta Miroslava Marcinka.

Celej výprave slovenských športovcov dr-
žíme v najbližších týždňoch palce a želáme 
v Soči veľa športových úspechov.      (mav)

Koncom januára sa rozbehla Tatranská lyžiarska liga
Tatranská lyžiarska liga 

je jeden z najúspešnejších 
spoločných projektov dvoch 
spriatelených miest – Popra-
du a Zakopaného. K nim sa 
pridali aj ďalšie mestá a obce 
z obidvoch strán Tatier, čle-
novia združenia Euroregión 
Tatry.

V poľskom lyžiarskom stre-
disku Hawran v Jurgowe sa 30. 
januára konalo 1. kolo 12. roč-
níka tejto ligy v obrovskom sla-
lome. Na výborne pripravenej 
trati nesklamali popradskí ly-
žiari. Na najvyššom stupni vo 
svojich kategóriách stáli Timo-
tej Tybor zo ZŠ Jarná, Viktória 
Bendíková zo ZŠ Komenského 
a Kristián Bortolini zo ZŠ Let-
ná. Na striebornom stupienku 

stál Nikolas Hnaš zo ZŠ Jarná 
a na bronzovom Martin Drgala 
zo ZŠ Dostojevského. K úspe-
chu Popradu, ktorý vlani vyhral 
aj celú súťaž, najvyššou mierou 
prispieva dobra práca s mlá-
dežou v oboch popradských 
lyžiarskych kluboch ŠK Junior 
SKI Poprad a  Športovom stre-
disku detí a mládeže Poprad – 
Tatry. Najmladším účastníkom 
celej súťaže bol Dominik Dan-
ko, ktorý získal svoje prvé body 
pre rodné mesto. Druhé kolo sa 
uskutoční 7. februára na svahu 
Snowparku Lučivná.

Na stupňoch víťazov tejto 
súťaže v minulosti stáli do-
konca aj športovci, ktorí sa 
o niekoľko dní zúčastnia na 
ZOH 2014 v Soči. Zo Sloven-

ska sú to napríklad zjazdári 
Petra Vlhová, Andreas Žampa 
i Popradčan Martin Bendík. Za 
poľských olympionikov spome-
nieme lídra svetového pohára 

a favorita súťaží v skokoch na 
lyžiach Kamila Stocha, keďže 
v prvých ročníkoch sme or-
ganizovali aj súťaže v skokoch 
na lyžiach.  (jop)

Slovenskému domu v Soči
pomohol podnikateľ z Popradu

Na olympiáde bude súťažiť
aj študent z Popradu

Svoj dom budú mať napokon 
v  Soči aj slovenskí športovci 
a návštevníci olympiády. Infor-
muje o  tom oficiálna stránka 
Slovenského olympijského vý-
boru. Podiel má na tom aj pod-
nikateľ a majiteľ Tatravagónky 
Poprad Alexej Beljajev.

Slovak Point bude stáť na 
novom železničnom termináli 
v  sočskej časti Adler. Podarilo 
sa to vďaka enormnému úsiliu 
mnohých nadšencov a  pod-
porovateľov olympizmu zo 
súkromnej, ale aj štátnej sféry. 

Pomocnú ruku v  nejasnej si-
tuácii podal všetkým olympio-
nikom slovenský podnikateľ 
a  majiteľ Tatravagónky Poprad 
Alexej Beljajev. Stránka SOV 
ďalej uvádza, že Beljajev má 
dobré obchodné vzťahy s  rus-
kými železnicami. Vďaka jeho 
intervencii poskytli pre po-
treby Slovákov priestory. Za 
zriadením Slovak pointu stojí 
však mnoho vplyvných ľudí, 
ktorí sa tak pričinili o  dôstoj-
nú reprezentáciu našej kra-
jiny v Soči.  (ppv)

Medzi špor-
tovcami, ktorí 
budú reprezentovať Slovensko 
na XXII. zimných olympij-
ských hrách v Soči, je aj Jozef 
Petrulák, študent 4. D Spojenej 
školy na Ulici Dominika Tatar-
ku v Poprade.

Spolu s  Mariánom Zemaní-
kom si sadne do dvojsedadlo-
vých saní. Jozef odcestoval do 
Ruska minulý piatok v  hlavnej 
časti našej olympijskej výpravy. 
Deň predtým v Bratislave spolu 
s  ďalšími olympionikmi zložil 

sľub do rúk 
p r e z i d e n t a 
Ivana Gašpa-
roviča. Pre 
g y m n a z i s t u 
je premiérový 
štart na olympiáde významný aj 
preto, že v  seniorskej kategórii 
štartuje iba prvú sezónu. Jeho 
ambíciou je umiestnenie do 15. 
miesta. Držme mu v  stredu 12. 
februára podvečer palce!

Zuzana Suchá, SŠDT Poprad

Napísali ste nám
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Kradol žiarovky i okuliare

V Matejovciach 
sa minulú sobotu 
konal XIX. Matejovský ples. Organizačne 
ho zabezpečil Klub Matejovčanov spoloč-
ne so ZŠ s MŠ na Koperníkovej ulici.

Tradičný Matejovský ples si už získal srd-
cia nielen Matejovčanov, ale aj ľudí zo širo-

kého okolia. V tomto ročníku si vyše dvesto 
hostí vychutnalo skvelú tanečnú zábavu, 
o ktorú sa postarala kapela Avanti z Barde-
jova, v  programe vystúpili manželia Cvani-
goví z TC Fortuna (na foto vpravo) a tiež deti 

z  miestnej základnej 
školy, ktoré sa sčas-

ti postarali aj o  výzdobu spoločenskej sály 
Kaskáda. Zlatým klincom programu bolo 
vystúpenie stálice slovenského šoubiznisu 
Štefana Skrúcaného (na foto vľavo). Nechý-
bala ani štedrá tombola.  (mav)

Plesová sezóna je v plnom prúde

• Predám novú liaheň na 50 ks 
vajec, cena 85 €. Inf.: www.liahen.
sk, č. t. 0907 181 800.  5/14-P• Predám lacno leštený smre-
kový tatranský obklad 3 €/1 m2, 
zrubový profil, hranoly a  dláž-
kovicu na podlahy. Inf.: č. t. 
0908 234 866.  9/14-P• Predám drevo na stav-
bu drevenice. Inf.: č. t. 0905 
307 148.   11/14-P• Predám na Ladu–Niva: 5 ks 
plechových diskov R16 s  ojazde-
nými pneumatikami Matador 
175/75 R16 – MP5  115, 4 ks 
ojazdených pneumatík 175/75 
R16 (drapáky), 1 ks plechový 
disk R14 s  ojazdenou pneuma-
tikou 185 R14 – OR34. Inf.: č. t. 
0905 381 177.  12/14-P• Predám Toyotu Avensis 2,2 
D-4D Premium 2006/188 000. Inf.: 
č. t. 0905 253 873.  13/14-P

• AUTO – spojky, rozvody, ná-
hradné diely. Inf.: www.autowit.
sk, č. t. 0907 181 800.   11/14-R

INZERCIA

PREDAJ

RÔZNE

Popradskí policajti začali 
trestné stíhanie pre prečin krá-
deže, ktorej sa dopustil doposiaľ 
neznámy páchateľ v  utorok 28. 
januára v dobe od 9. do 14. hod.
na parkovisku na Ul. dlhé hony 
v Poprade.

Dostal sa do jedného zo za-
parkovaných motorových vo-
zidiel a  z  úložného priestoru 
odcudzil 200 kusov neóno-

vých žiaroviek, elektrických 
výbojok a  úsporných žiaro-
viek.

Zlodej si z  auta ešte odniesol 
športovú tašku, pánsku zimnú 
bundu, tričká, fotoaparát ako 
aj dioptrické okuliare. Kráde-
žou vznikla majiteľovi škoda 
vo výške 1000 eur a  škoda po-
škodením auta bola vyčíslená na 
sumu 100 eur.  (rkp)

Umelecká agentúra Bell Canto z  Popradu uvedie  26. 
februára o  19. hod. v kongresovej sále Aquacity Poprad 
galakoncert v retro štýle. Predstaví sa 19-členný orchester 
svetového renomé Bratislava Hot Serenaders so známym 
slovenským hercom  Milanom Lasicom,  ktorý úspešne 
spolupracuje s týmto orchestrom už niekoľko rokov. B.H.S. 
orchester vznikol v  r.1992 a  venuje sa interpretácii hudby 
20–40 rokov minulého storočia. Sú to svetové, swingové 
melódie a  známe šlágre Františka Krištofa Veselého, ktoré 
hrá orchester s  úžasnou interpretačnou schopnosťou. Za-
kladateľom súboru je slovenský trubkár Juraj Bartoš. Vydali 
štyri úspešné, profilové CD platne.  V  roku 2003 za CD Ja 
som optimista získali platinovú platňu a stala sa najpredá-
vanejšou v rámci všetkých hudobných žánrov. PP-15

• NOVOROČNÁ PÔŽIČ-
KA bez potvrdenia o  príjme. 
Inf.: č. t. 0911 913  849, 0917 
668 003.   16/14-R• Hľadám podnájom 1-izb. 
bytu v  Poprade, Svite alebo 
blízkom okolí. Inf.: č. t. 0908 
318 227.   22/14-R• Hľadám do podnájmu 1-izb. 
byt v Poprade pre dve osoby, 
plne zariadený do sumy 330 € aj 
s energiami, najlepšie na sídlisku 
Juh, nie je však podmienka. Inf.: 
č. t. 0911 430 575.  23/14-R• Dám do prenájmu 2-izb. 
byt v  Poprade. Inf.: č. t. 0905 
228 293.   24/14-R• Dám do prenájmu garáž 
v  blízkosti podchodu k  Tat-
ravagónke. Inf.: č. t. 052/776 
37 16.   25/14-R
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Kaufland 
berie 

stravné 
lístky!

Platí len v obchodnom dome Kaufland Poprad.
PP-5



Strana 12 5. 2. 2014

– týždenník občanov mesta. Vydáva 
Redakcia Poprad – noviny občanov. 
Šéfredaktorka: PhDr. Marta Maro-
vá. Sídlo vydavateľa a adresa redak-
cie: Noviny POPRAD, Podtatranská 
ul. 149/7, Poprad. Telefóny: šéfredak-
torka a ekonómka 052/772 10 62, 
redakcia 788 64 72, fax a záznam-
ník 788 64 71, inzercia 772 10 62. 
E-mail: noviny-poprad@pp.sknet.
sk, sefredaktor@stonline.sk. Nevy-
žiadané príspevky nevraciame. Uzá-
vierka vo štvrtok. Noviny vychádzajú 
každú stredu. Rozširuje Slov. pošta, 
Mediapress, objednávky na predplat-
né prijíma každá pošta a doručovateľ. 
IČO vydavateľa: 00 619 515. Tlač: 
Popradská tlačiareň, vydavateľstvo, 
s.r.o., Popradskej brigády 749/13, 
Poprad. ISSN 1339-2417. Evidenčné 
číslo 3142/09. Člen siete Media Box.

POPRAD

www.noviny-poprad.sk

S reflexnými prvkami sú chodci oveľa lepšie viditeľní
Dva smrteľné prípady úmr-

tia chodcov na vozovke Ul. 
slovenského odboja v  Poprade 
v  krátkom čase boli pre mesto 
podnetom pre niekoľko opa-
trení. K  jedným z  nich patrilo 
štvrtkové školenie pre seniorov 
mesta o  bezpečnosti v  cestnej 
premávke. 

Primátor Popradu Anton Dan-
ko zdôraznil: „Mestu Poprad už 
dlhodobo veľmi záleží na bez-
pečnosti cestnej premávky hlav-
ne  seniorov a detí, pretože sú na 
našich cestách najzraniteľnejší. Už 
niekoľko rokov sa snažíme, aby bolo 
naše mesto jedným z najbezpečnej-
ších v SR a  snažíme sa investovať 
finančné prostriedky do lepšieho 
označenia a osvetlenia priechodov. 
Preto sme boli prvým mestom na 
Slovensku, ktoré zaviedlo červené 
priechody pre chodcov. V Poprade 
máme už nasvietených približne 
50 priechodov pre chodcov a  pri-
pravujeme nasvietenie ďalších. 
Dnes sme pripravili na rozdávanie 
1200 reflexných pásikov a budeme 
pokračovať v  zabezpečení týchto 
reflexných prvkov pre všetkých se-
niorov a deti.“ Primátor na podu-

jatí rozdal reflexné pásiky spolu 
s oboma viceprimátormi.

Seniori, ktorí sa nemohli zú-
častniť na školení, si môžu re-
flexný prvok vyzdvihnúť v  kan-
celárii prvého kontaktu MsÚ 
v  Poprade. Vydajú im ho na 
základe občianskeho preukazu, 
v  ktorom majú zapísané miesto 
trvalého pobytu mesto Poprad.

Seniori na stretnutí uvideli 
dva dokumentárne filmy, ktoré 
ich mali varovať pred nespráv-
nym prechádzaním cez cestu 
za zníženej viditeľnosti a  poučiť 
ich, aké sú správne pravidlá pre 
chodcov v  cestnej premávke. 
Náčelník Mestskej polície v Pop-
rade Jaroslav Marušin upozornil 
starších na správne prechádzanie 
cez priechod pre chodcov i tam, 
kde priechod nie je a  tiež na 
správny pohyb popri ceste. Do-
dal: „Chodcom za zníženej vidi-
teľnosti veľmi pomáhajú reflexné 
prvky. Ideálne je, keď majú svetlé 
oblečenie a reflexný prvok. Vtedy 
sú viditeľní až do vzdialenosti 210 
m. V tmavom oblečení ich vodiči 
vidia až pri krátkej približne 30 
metrovej vzdialenosti od vozidla.“ 

V  rámci preventívneho pôsobe-
nia pripravujú mestskí policajti 
prednášky i  v  denných centrách 
pre seniorov a v školách. 

Riaditeľ Okresného doprav-
ného inšpektorátu v  Popra-
de Marián Luha poznamenal: 
„ODI eviduje za minulý rok 417 
dopravných nehôd, z  toho 46 
s  účasťou chodca, čo je zhruba 
11 percent. 19 bolo zavinených 
chodcami, čo je už vyše 41 per-
cent. Najčastejšou príčinou bol 
nesprávny pohyb chodca po ko-
munikácii a  u  vodičov nerešpek-
tovanie priechodu pre chodcov.“ 

Seniori školenie veľmi privítali. 
Viacerí z nich sa priznali, že do-
teraz reflexné prvky nepoužívali 
a  pritom často chodia pešo či 
na bicykli. Nedisciplinovaných 
chodcov prebehujúcich na čer-
venú a  mimo priechodov, však 
všetci považujú za hazard. Jedna 
občianka sa zverila: „Môj man-
žel bol na mieste mŕtvy po zrážke 
s autom, keď prechádzal cez cestu 
pri pošte. Nebol dobre viditeľný 
a  doplatil na to životom. Vza-
la som si k  srdcu, že s  reflexnými 
prvkami budem viac viditeľná 
pre vodičov.“  (mar)

PP-16


