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Už dnes spoznáme najúspešnejších
športovcov mesta

Primátor s podpredsedom vlády
Richardom Rašim aj o WiFi pre Teba

Minulý týždeň v piatok sa v Dome 
kultúry v  Poprade konal 8. ročník 
najväčšieho záchranárskeho kon-
gresu Rescue Day 2019, kde okrem 
iného záchranári ocenili aj svojich 
kolegov a  za celoživotnú prácu ich 
uviedli do Galérie cti.

Záchranársky tím sa v  Galérii cti 
tento rok rozrástol o štyri mená, ktoré 
si túto poctu zaslúžili. „Všetci záchra-
nári mohli do konca roka posielať svoje 

nominácie na internetových stránkach 
Slovenskej komory zdravotníckych 
záchranárov. Odborná komisia nako-
niec vyberala troch do finále a jedného 
laureáta do kategórie in memoriam. 
Všetko sú to ľudia, ktorí celý svoj život 
venovali práci záchranára. Je obdivu-
hodné, že v  tak náročnom povolaní 
vydržali toľké roky,“ uviedol František 
Majerský z OZ Záchrana.

Záchranári oceňovali kolegov

Popradčania už dnes spoznajú 
najúspešnejších športovcov nášho 
mesta za rok 2018. Slávnostné vy-
hlásenie výsledkov sa uskutoční o 
14. hodine v Dome kultúry.

Mesto Poprad sa vlani vrátilo k oce-
ňovaniu najúspešnejších športovcov. 
Hlavnú cenu medzi dospelými vtedy 
získal horolezec Peter Hámor. Nové 
mená za uplynulý rok sa verejnosť 
dozvie už dnes počas slávnostného 
oceňovania. Mesto oslovilo spolu 
69 športových klubov pôsobiacich 
v našom meste so žiadosťou o návrh 
na nomináciu tých najlepších. No-
minácie kluby posielali do kategórií 
najúspešnejší športovec, športový 
kolektív a tréner roka 2018, a to z ra-
dov mládeže i dospelých. O víťazoch 
rozhodovala odborná šesťčlenná ko-
misia. „Treba povedať, že jednotlivé 
kluby, ktoré v  našom meste pôsobia 
ochotne spolupracovali. Nominácie 
sme tak mohli určiť na základe kva-
litných podkladov,“ uviedol vicepri-

mátor mesta Poprad Štefan Pčola. 
„Dorazilo k  nám 53 návrhov, z  toho 
najviac bolo v kategórii mládež. Preto 
je nominovaných až šesť jednotlivcov. 
Jeden bude víťaz a piati sa umiestnia 
na druhom mieste. V kategórii dospe-
lých oceníme troch najlepších,“ pre-
zradil Jozef Pavlík z odboru školstva, 
mládeže a športu MsÚ v Poprade.

Organizátori ocenia aj najúspeš-
nejšie kolektívy a  trénerov, ako aj 
najúspešnejšie podujatie v  minu-
lom roku. „Odovzdáme aj dve vý-
nimočné ceny. Jedna bude za celoži-
votný prínos v rámci rozvoja športu 
v našom meste a druhou bude cena 
fair play. Z  viacerých návrhov bolo 
ťažké vyberať,“ skonštatoval Š. Pčo-
la a k celkovému výberu dodal: „Za 
minulý rok naši športovci dosahovali 
vynikajúce výsledky v rôznych špor-
toch a je veľmi ťažké určiť, ktorý bol 
ten naj. Ja však verím, že všetci budú 
s prácou komisie spokojní.“

(Pokračovanie na str. 2) (Pokračovanie na str. 2)

Podpredseda vlády SR 
pre investície a informa-
tizáciu Richard Raši za-
vítal minulý štvrtok na 
pozvanie primátora mes-
ta Poprad Antona Danka 
na pracovnú návštevu. 
Spoločne prerokovali tri 
hlavné témy so zamera-
ním na aktuálne výzvy na 
predkladanie žiadostí o 
poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku z 
eurofondov. 

„Poprad zachytil výzvu 
na realizáciu projektu WiFi 
pre Teba na podporu budo-

vania bezplatných wifi zón 
v mestách a obciach z eu-
rofondových prostriedkov 
určených pre náš štát. Pán 
primátor chce túto výzvu 
využiť, aby boli v Poprade 
vybudované bezplatné wifi 
zóny na verejne prístup-
ných miestach,“ ozrejmil R. 
Raši. Pokiaľ sa bude mesto 
uchádzať o podporu z výzvy 
WiFi pre Teba, môže získať 
15 tisíc eur na vybudovanie 
bezplatných wifi zón na ve-
rejne prístupných miestach, 
ktoré si samo určí. Príkla-
dom využitia takejto výzvy 

je podtatranská obec Len-
dak, v ktorej podpredseda 
vlády R. Raši odovzdal v 
rovnaký deň certifikát pre 
prvú obec, ktorá pre svojich 
obyvateľov aj turistov vybu-
duje bezplatné pripojenie 
na internet na verejných 
priestranstvách.

V súčasnosti prebieha 
2. kolo výzvy, ktoré bude 
uzavreté 13. februára.

Druhou témou rokovania 
bola čerstvo otvorená nová 
webová platforma smartci-
ty.gov.sk.

Minulý týždeň v utorok a v stredu pokračoval 24. ročník Špor-
tovej olympiády detí a  mládeže mesta Poprad zimnou čas-
ťou. Popradskí žiaci sa tentoraz zapojili do súťaží v bowlingu, 
rýchlokorčuľovaní, sánkovaní, obrovskom slalome i snowboar-
de. ... (Viac na str. 10)      FOTO - archív mesta Poprad(Pokračovanie na str. 3)

Zľava: Ružena Rázgová, Viliam Polyák, Eva Havlíková a Peter Dovjak.
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Stručne

Záchranári oceňovali kolegov

• PRE VOĽBY PREZIDENTA SR 
má už mesto Poprad spracované 
organizačno-technické zabezpeče-
nie. Do 30. januára utvorilo volebné 
okrsky a určilo volebné miestnosti. 
Sú už zverejnené na www.poprad.
sk. Do 19. februára budú do každej 
domácnosti doručené oznámenia o 
čase a mieste konania volieb.

• MESTO Poprad oznamuje pre-
vádzkovateľom malých zdrojov zne-
čisťovania ovzdušia oprávneným na 
podnikanie povinnosť oznamovať 
spotrebu palív a surovín za každý 
malý zdroj znečisťovania ovzdu-
šia prevádzkovaný v meste Poprad. 
Túto povinnosť majú prevádzko-
vatelia každoročne do 15. februára. 
Za nesplnenie oznamovacej povin-
nosti o malých zdrojoch znečisťo-
vania ovzdušia uloží Mesto Poprad 
prevádzkovateľovi malého zdroja 
znečisťovania ovzdušia pokutu do 
663,87 €.

• NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MAN-
ŽELSTVA bude prebiehať na Slo-
vensku už po 9-krát, tentoraz od 11. 
do 17. februára. V rámci 15 zastávok 
po celom Slovensku pod názvom 
Duet Tour budú vystupovať reční-
ci na aktuálne témy o partnerských 
vzťahoch. V Poprade sa uskutoční 
interaktívny workshop 7 pilierov 
spokojného manželstva v stredu 13. 
februára od 17. do 19.30 hod. v za-
sadačke mestského úradu. Organi-
zátori budú radi, ak sa záujemcovia 
zaregistrujú na www.vztahovo.sk/
duet-tour. 

• 11. ROČNÍK Kontrakčného dňa 
cvičných firiem zo stredných škôl z 
regiónu sa uskutoční v priestoroch 
Obchodnej akadémie v Poprade vo 
štvrtok 7. februára. Súčasťou kon-
traktačného dňa budú aj súťaže o 
najkrajší výstavný stánok, najlepší 
manažérsky tím, najzaujímavejší 
katalóg a najpútavejšiu elektronickú 
prezentáciu.

• HUDOBNO-poetický večer 
s názvom Stopy sa uskutoční v uto-
rok 12. februára o  17. hod. v  diva-
delnej sále Domu kultúry v Spišskej 
Sobote. Účinkovať budú Lucia Sonn-
tag, Angelika Farkašová, Július Jaku-
bek a  talentovaní študenti Strednej 
zdravotníckej školy z Popradu.

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

Do Galérie cti bola uvedená Ružena 
Rázgová, ktorá práci záchranára ve-
novala 28 rokov. „Táto nominácia ma 
prekvapila. Teší ma, že niekto vzdal 
hold mojej 28-ročnej práci. Mala som 
vždy mladých kolegov, ktorí mi pomá-
hali prekonávať rôzne prekážky. Budú 
mi všetci veľmi chýbať. Začínajúcim 
záchranárom chcem odkázať, aby 
vydržali. Tá správna odmena určite 
príde,“ povedala. Oceneným bol aj 
Viliam Polyák z  Košickej záchran-
ky. „Počas mojej práce som zažil veľa 
pekných chvíľ a to smutné som už vy-
mazal. Pre mňa bol najkrajší moment, 
keď som sa k rýchlej záchrannej službe 
vôbec dostal. Nebolo to jednoduché. 
Doba sa mení a veľa mladých záchra-
nárov dlho pri tejto práci nevydrží,“ 
zdôraznil. Ocenenie si prevzal aj Peter 
Dovjak z Kežmarku, ktorý dlhé roky 
pracoval aj v  popradskej záchrannej 
službe. „Najkrajšia na našej práci je 
záchrana ľudského života. Kedysi to 
však nebolo jednoduché. Všetko sme 

robili svojpomocne. Zháňali sme do-
konca nové autá, ktoré sme aj sami 
upravovali. Podstata tohto povolania 
však stále ostáva, je to poslanie na celý 
život. Dnes prichádzajú mladí záchra-
nári, ktorí dlho v tejto práci nevydržia. 
Je to tým, že nevedia relaxovať. To je 
dôležité. Ja som vždy relaxoval pri 
športe,“ prezradil.

Do Galérie cti in memoriam orga-
nizátori uviedli mladého záchraná-
ra Miroslava Humaja, ktorý v  roku 
2017 skonal po ťažkej chorobe. Cenu 
za tohto rodáka z Bojíc, ktorý praco-
val v  Košickej záchranke, prevzala 
jeho manželka Eva Havlíková - tiež 
záchranárka. „Cítim sa nesmier-
ne poctená, že môj manžel, ktorý sa 
obetavo venoval záchrane ľudských 
životov, bol uvedený do Galérie cti 
v  úžasnej spoločnosti ľudí. Ďakujem 
všetkým, že si ho takto uctili. Všet-
kým záchranárom prajem, aby do 
svojej práce vkladali srdce, pretože 
anjel strážny bez srdca je iba polovič-
ným anjelom,“ uzavrela.  (mav)

Pestré a zaujímavé to bude aj v ra-
doch odovzdávajúcich, kde nebude 
chýbať ani vlaňajší víťaz Peter Há-
mor. „Oceňovania sa zhostia aj pred-
stavitelia mesta, spoločne s  jedným 
z najúspešnejších hokejových trénerov 
Slovenska Júliusom Šuplerom, strie-
borným olympijským medailistom 
Pavlom Hurajtom, účastníkom maj-
strovstiev sveta 
a  olympijských 
hier Františkom 
Repkom, či drži-
teľom striebornej 
medaily z  maj-
strovstiev sveta 
i  olympiády Pav-
lom Svitanom,“ 
vymenoval J. 
Pavlík. (mav)

Už dnes spoznáme ...

Najúspešnejší športovec mesta Poprad 
za rok 2017 - horolezec Peter Hámor 
bude tentokrát v úlohe hosťa, ktorý bude 
spoločne s  ďalšími legendami nášho 
športu oceňovať tohtoročných laureátov.

(Dokončenie zo str. 1) (Dokončenie zo str. 1)

Staré topole už nebudú ohrozovať bezpečnosť obyvateľov
Ulicu Brežný riadok lemuje veľa 

topoľov. Za dlhé roky vyrástli do 
veľkej výšky a zostarli. Chatrný 
stav niektorých z nich preverila 
veterná smršť v auguste minulého 
roku, kedy jeden objemný strom 
na tejto ulici víchrica vyvrátila.

Našťastie padol do rieky, nie na 
domy. Popadalo však veľa odlome-
ných konárov z ostatných stromov 

a občania sa necítili bezpečne. Pre 
popradskú samosprávu boli podne-
ty tamojších obyvateľov, hlavne po 
tejto udalosti, signálom pre radikál-
nejšie riešenie súčasného stavu.

„Ešte v septembri minulého roku 
sme požiadali Okresný úrad v Po-
prade o povolenie na výrub 11 vyty-
povaných drevín v najhoršom stave 
na Brežnom riadku. Vyhovel nám z 

dôvodu, že tieto stromy sú pre okolie 
nebezpečné. Ich zdravotný stav nie je 
dobrý, majú poškodené kmene i dre-
vo v jadre stromov, ktoré plní static-
kú funkciu a majú už aj svoj vek. S 
výrubom sme začali v decembri a do 
15. februára by malo byť vyrúbaných 
všetkých 11 stromov - topoľov čier-
nych. Niektoré ďalšie stromy sme sa 
rozhodli orezať, pri tých jedenástich 
by bol už orez nedostačujúci,“ pove-
dal Marián Bobák z oddelenia život-
ného prostredia Mestského úradu v 
Poprade. 

Ku koncu minulého týždňa už 
pracovníci poverenej firmy Brantner 
4 topole vyrúbali, ďalšie 4 orezali po 
holé kmene. Do polovice februára 
by malo byť vyrúbaných všetkých 11 
stromov. Samozrejme mesto vykoná 
náhradnú výsadbu. Na jar na Brež-
nom riadku zabezpečí výsadbu javo-
rov, niektoré už na tejto ulici rastú, a 
vytvorí sa nová alej.  (mar)

Minulý týždeň vo štvrtok si viac 
ako 4  400 žiakov základných 
škôl v  meste Poprad prevzalo 
polročné vysvedčenia, či skôr 
výpisy klasifikácie, ktoré odzr-
kadľujú ich päťmesačné úsilie 
v školských laviciach. Nevyhlo sa 
tomu ani takmer päťsto žiakov 
ZŠ s  MŠ na Komenského ulici, 
pričom všetci tretiaci (na foto 
III.A), ktorí absolvovali plavec-
ký výcvik získali k výpisu aj bo-
nus v  podobe mokrého vysved-
čenia.  FOTO - Marek Vaščura

Počty žiakov prvých ročníkov 
pre všetky stredné školy na 
území Prešovského kraja na 
budúci školský rok sú už de-
finitívne. Ministerstvo škol-
stva, ktoré vlani vyhláškou 
rozhodlo o  ich výraznej re-
dukcii a určilo, že na preroz-
delenie je k  dispozícii 6 316 
miest, ich napokon navýšilo 
o viac ako dvesto.  (ppš)

Počty zvýšili
o dvesto
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Primátor s podpredsedom vlády Richardom Rašim ... Krátke správy
Obsahuje všetky aktuálne 

otvorené výzvy s možnos-
ťami čerpania európskych 
prostriedkov pre mestá a 
obce zamerané na zlepšenie 
kvality života obyvateľov. Sú-
streďuje množstvo projektov, 
z ktorých sa dajú vybrať tie, 
ktoré sú dôležité pre mesto a 
prospešné pre jeho obyvate-
ľov. Treťou témou bola infor-
matizácia mesta, kde sa obe 
strany dohodli, že na základe 
spoločnej komunikácie zistia, 
o čo sa v tejto sfére môže Po-
prad uchádzať z eurofondov 
a štátnych prostriedkov, aby 
nemusel investovať peniaze 
svojich občanov a zároveň 

priniesol riešenia v oblasti in-
formatizácie v ich prospech. 

Primátor Popradu Anton 
Danko podčiarkol: „WiFi pre 
Teba by sme chceli v meste Po-
prad umiestniť do mestských 
častí, samozrejme je tam pod-
mienka týkajúca sa rýchlosti. 
Ak ju splníme, pôjdeme do 
všetkých mestských častí. Bude-
me sa snažiť získavať také pro-
jekty, ktoré sú pre mesto naozaj 
zmysluplné, lebo v minulosti šla 
samospráva do rôznych výziev, 
ktoré zmysluplné neboli.“ Pri-
mátor verí, že podpredseda vlá-
dy R. Raši sa do Popradu ešte 
vráti, aby sa presvedčil o pok-
roku, ktorý mesto v oblasti in-
formatizácie dosiahne.  (mar)

(Dokončenie zo str. 1)

Podpredseda vlády SR pre investície a informa-
tizáciu venoval počas pracovnej návštevy Popra-
du primátorovi mesta symbol štátnosti Slovenska.

• PRIMÁTOR mesta Poprad An-
ton Danko sa včera stretol s pred-
staviteľmi cirkví v našom meste, aby 
rozvinul ďalšiu aktívnu spoluprácu. 

• VÝSTAVA fotografií Pavla Krausa 
s názvom SnyOSnoch bude slávnost-
ne otvorená vo štvrtok 7. februára 
o 17. hod. v Artklube Tatranskej ga-
lérie v Poprade. Potrvá do 14. marca. 

• AJ Stredná zdravotnícka škola 
v Poprade organizuje svoj ples. V so-
botu 9. februára sa budú učitelia, žia-
ci, ale aj priaznivci školy zabávať na 
Zdravotníckom ples vo Veľkej Lom-
nici. 

• NEZISKOVÁ organizácia Člo-
vek v ohrození spustila inovatív-
ny program zamestnávania, vďaka 
ktorému sa už podarilo zamestnať 
prvých štyridsať Rómov zo sociálne 
znevýhodneného prostredia. Pra-
covné miesta im vytvorili v spolu-
práci so spoločnosťou Stiga Slovakia, 
ktorá v Matejovciach vyrába kosač-
ky. Pre niektorých z nich je to po 
mnohých rokoch prvá legálna práca.

• V  PIATOK 15. februára bude 
v  Podtatranskej knižnici v  Spišskej 
Sobote sprístupnená nová výstava 
s  názvom Z  babičkinej truhlice, na 
ktorej budú vystavovať žiaci ZUŠ na 
Štefánikovej ulici v Poprade. Verni-
sáž sa uskutoční o 17. hod. Do štvrt-
ka 14. februára si tam návštevníci 
môžu pozrieť výstavu s názvom Di-
verzia - Oscar Genský.

• HORSKÍ záchranári upozorňujú 
návštevníkov Tatier na zvýšené la-
vínové nebezpečenstvo spôsobené 
zmenou počasia. Turisti by preto 
mali zvážiť pohyb vo vysokohor-
skom prostredí v najbližších dňoch.

• ŽIACKY benefičný koncert 
s  názvom Deti deťom z  lásky pre 
Jakubka bude vo štvrtok 14. februá-
ra o  18. hod. v  koncertnej sále Zá-
kladnej umeleckej školy A. Cígera 
v  Kežmarku. Dobrovoľným vstup-
ným prispejú návštevníci na liečbu 
malého Jakubka.

• MEDZINÁRODNÝ výskum Po-
litické postoje realizuje slovenská 
nezávislá spoločnosť Median Sk aj v 
Poprade. Jeho cieľom je získať infor-
mácie o predstavách obyvateľov SR 
týkajúcich sa domácej a medziná-
rodnej politickej situácie. Anketári 
budú až do konca februára 2019 kon-
taktovať domácnosti v meste Poprad, 
aby sa niektorí členovia domácnosti 
zúčastnili tohto výskumu. Odpovede 
budú anonymné, všetky údaje budú 
použité len v rámci súhrnných úda-
jov a je vylúčené akékoľvek zneužitie 
osobných informácií. Viac o výsku-
me na tel. čísle 0914 111 173.  (ppš)

Cez víkend sa aj v Poprade po-
riadne oteplilo, ale rekordy nepadli. 
Avšak 3. februára bolo k nim blízko, 
keď najvyššia maximálna denná tep-
lota dosiahla 10,3°C, čím obsadzuje 
spolu s rovnakým dňom v roku 1990 
v histórii meraní 2. miesto. Rekord 
drží 3. február 2002 s 13,7°C. V so-
botu 2. februára mala teplota k re-
kordu ďaleko, keď dosahovala 5,8°C. 
Rekord maximálnej dennej teploty 
tohto dňa pochádza z roku 1955, 
kedy bola 11°C. Zaujímavosťou je, že 
2. a 3. februára v Poprade nemrzlo, 
teploty boli 0 alebo vyššie.  (mar)

Prišiel odmäk

Nad hlavami zaskočených Popradčanov minulý týždeň vo štvrtok niekoľko 
hodín krúžilo lietadlo spoločnosti Wizz Air. Ako sme sa však dozvedeli pria-
mo z  Letiska Poprad - Tatry, nešlo o žiadnu poruchu, ale o výcvik nových 
pilotov leteckej spoločnosti.       FOTO - Marek Vaščura

V denných centrách mladnú - majú plno aktivít
Hodnotiace členské schôdze v 

denných centrách mesta Poprad sa 
začali v pondelok 4. februára v naj-
mladšom DC na sídlisku Juh. Otvo-
rili ho iba v júni 2017. 

O žiadanosti tohto DC, sídliaceho 
na prízemí polyfunkčnej budovy na 
Ul. L. Svobodu, svedčí značný záujem 
o členstvo. Súčasná predsedníčka Eri-
ka Rusiňáková konštatovala, že kým 
začiatkom minulého roka mali 80 
členov, dnes je ich 130 a denne pri-
chádzajú ďalší občania, ktorí chcú na-
vštevovať DC Juh. Členovia sú mimo-
riadne aktívni, chcú sa hlavne hýbať, 
preto je veľký záujem najmä o športo-
vé aktivity. Samozrejme i o ďalšie, kto-
ré predsedníčka predstavila v správe o 
činnosti: „Boli sme na výlete na Orave, 
na Hrebienku, na Kvetnici, zúčastňova-
li sme sa na tanečnom krúžku, boli sme 
na kúpeľnom pobyte, ktorý zabezpečilo 
mesto, mnohí chodia spoločne na wal-
king s paličkami, usporiadali sme vedo-
mostné kvízy, zúčastnili sme sa na sú-
ťaži v petangu, prednese poézie a prózy, 
mali sme rôzne prednášky a ďalšie. Bez 

podpory mesta by sme však nemohli 
mať také bohaté aktivity, za čo vede-
niu samosprávy ďakujeme.“ Čiperní 
seniori sa môžu pochváliť aj zberom 
papiera, čo DC využíva na získanie to-
aletných potrieb a zberom plastových 
vrchnáčikov pre choré deti. 

Hodnotiacu schôdzu pozdravila 
vedúca sociálneho odboru MsÚ Pet-
ra Závacká, ktorá dôchodcov potešila 
dobrými správami. Mesto totiž tohto 
roku plánuje vyslať na pobyt do kúpe-
ľov dvojnásobný počet členov DC, na 

jar im sprístupní fitpark na Francisci-
ho ul. a pracovníčky sociálneho od-
boru ešte zintenzívnia poskytovanie 
individuálneho poradenstva v sociál-
nych otázkach.

Najbližšie sa 7. februára stretnú na 
svojej schôdzi členovia DC Mate-
jovce, 12. februára DC kresťanských 
seniorov a 20. februára DC Xenón. 
V marci budú hodnotiace schôdze 
4. v DC Veľká, 6. v DC Limba, 13. 
v DC Spišská Sobota a 18. marca v 
DC Stráže.   (mar)
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Na podnet
čitateľa

Čitateľ novín Poprad nám 
zaslal reakciu na pretrváva-
júci problém s nefunkčným 
eskalátorom na železničnej 
stanici v Poprade.

Čitateľ Tadeáš R. napísal: 
„Porucha storočia. Stretávajú 
sa s ňou cestujúci železnicou na 
stanici Poprad - Tatry. Objavi-
la sa na eskalátore vedúcom 
zo staničnej haly na druhom 
poschodí na druhé nástupiš-
te. Porucha vznikla niekedy 
v lete 2018 a do dnešného dňa 
je v  riešení. Cestujúcich pri-
chádzajúcich na 2. nástupište 
a  rovnako cestujúcich vystu-
pujúcich z  vlakov na tomto 
nástupišti už takto takmer 
pol roka informuje oznámenie 
o  poruche eskalátora. Doba 
šarapatenia eskalátora poma-

ly prekoná trvanie poruchy na 
podobnom zariadení na hlav-
nej stanici v  Bratislave. Tá sa 
však konečne dočkala odstrá-
nenia. Zbehnúť pár schodov 
hore dole je pre zdravotný stav 
cestujúcich podľa prevádzko-
vateľa stanice v poriadku, hor-
šie je, ak cestujúci vláči viac či 
menej objemnú a ťažkú bato-
žinu. No a nie všetci cestujúci, 
najmä vekovo staršej kategórie 
majú to správne pochopenie 
pre túto zdraviu milú aktivi-
tu. Nepovažujem eskalátor za 
až tak zložité zariadenie, aby 
si vyžadoval niekoľkomesač-
nú lehotu na jeho opravu. Aj 
v prípade dodávky príslušného 
náhradného dielca z  opačnej 
strany zemegule. Technickú 
časť riešenia je určite možné 

zvládnuť v  priebehu 1-2 dní. 
Zrejme bude pes zakopaný 
niekde inde. Nestretol som sa 
s  prípadom, aby v  niektorom 
z  obchodných centier boli od-
stavené eskalátory na dobu ne-
prekračujúcu hodiny. Ale dni, 
týždne, mesiace?“

K  danému problému sa 
vyjadril hovorca Železníc 
Slovenskej republiky Michal 
Lukáč: „Pri pravidelnej pre-
vádzkovej revízii uvedených 
eskalátorov servisnou firmou 
došlo k odstaveniu eskaláto-
rov pre zlý technický stav. Pri 
vykonanej prevádzkovej reví-
zii bolo zistené, že ide o veľký 
rozsah poškodenia dielov es-
kalátorov. Aby sa predišlo zra-
neniu osôb, boli eskalátory od-
stavené z prevádzky. Opravu 

eskalátorov môžu 
realizovať len firmy 
vlastniace doklad o 
odbornej spôsobilos-
ti „OPRÁVNENIE“ 
na vykonávanie ur-
čených činností na 
UTZ zdvíhacích a 
dopravných podľa 
zákona o dráhach 
č. 513/2009 Z. z. v  znení ne-
skorších predpisov a podľa 
vyhlášky č. 205/2010 Z.z. o 
určených technických zariade-
niach a  určených činnostiach 
a činnostiach na určených 
technických zariadeniach. Pri 
zabezpečení opravy ŽSR po-
stupujú v súlade so Zákonom 
o verejnom obstarávaní. Že-
leznice Slovenskej republiky 
(ŽSR) vynakladajú maximál-

ne úsilie, aby uvedené eskalá-
tory boli sprevádzkované v čo 
najkratšej možnej dobe. Do 
doby odstránenia poruchy slú-
žia na prístup k nástupištiam 
v ŽST Poprad - Tatry osobné 
výťahy, podchody a nadjazd. 
V prípade, že sa poruchy na 
eskalátoroch (boli vyrobené 
v roku 2006) budú opakovať, 
ŽSR naplánujú ich komplet-
nú výmenu.“  (ppv)

Porucha storočia

Kontrola od chovu až po pult či stôl

Deťom na tanier len zdravé potraviny
Kauza s poľským hovädzím mä-

som sa dotkla aj mesta Poprad, 
pretože blízkosť hraníc z Poľskom 
by mohla viesť k využitiu dodávok 
mäsa zo susednej krajiny.

Opýtali sme vedúcej odboru škol-
stva, mládeže a športu MsÚ v Po-
prade Edity Pilárovej, kde popradské 
školy a škôlky nakupujú túto potravi-
nu. Uviedla: „Základné školy s mater-
skými školami, ktorých zriaďovateľom 
je mesto Poprad, majú právnu subjek-
tivitu, preto je v ich kompetencii uza-
tváranie zmlúv s dodávateľmi. Našou 
požiadavkou ako zriaďovateľa je, aby 
školské jedálne nakupovali tovar od 
overených dodávateľov, ktorí sú spra-
covávateľmi jednej skupiny potravín 
a vyhýbať sa tak sprostredkovaným 
distribučným dodávkam, napr. ho-

vädzie a bravčové mäso a výrobky z 
nich nakupovať priamo od dodávateľa, 
ktorý ho spracováva, hydinové mäso a 
hydinové výrobky zas od dodávateľa 
zameraného na spracovávanie hydiny, 
vajíčka priamo od producenta vajec.“ 

Vedúca odboru školstva tiež do-
dala, že po medializovaní škandá-
lu s pochybným hovädzím mäsom 
mesto vydalo metodické usmerne-
nia, pokyny, telefonicky overovalo 
aktuálnych dodávateľov a upozor-
ňovalo vedúce školských jedální 
na zvýšenú opatrnosť pri prijímaní 
tovaru. Pre overenie podozrenia 
možnosti výskytu takéhoto mäsa 
v školských jedálňach vykonáva 
RÚVZ vyšší počet kontrol a v prípa-
de zlých výsledkov to hneď oznámi 
samospráve.   (ppm)

Minulý týždeň vypukol škandál 
s poľským mäsom z chorého ho-
vädzieho dobytka. Blízkosť nášho 
regiónu k hraniciam s Poľskom 
predstavuje väčšiu možnosť, že by 
sa takéto pochybné mäso mohlo vy-
skytnúť aj pod Tatrami.  

Podľa informácií z Ministerstva pô-
dohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 
sa na Slovensku ročne vyprodukuje 
takmer 27 000 ton slovenského hovä-
dzieho mäsa a vlani sa k nám doviezlo 
viac ako 12 000 ton hovädzieho mäsa 
najmä z Poľska, tiež Česka, Nemec-
ka, Holandska a Írska. Na Slovensku 
je zavedený precízny systém kon-
troly potravín z fariem až na pult či 
stôl. Každé dochované zviera určené 
na bitúnok je prehliadnuté a je ga-
rantované, že je zdravé a vhodné na 
konzumáciu. Ministerka agrorezortu 
Gabriela Matečná ihneď na situáciu 
reagovala. Boli spustené mimoriadne 
cielené kontroly bezchybnosti mäsa 
z hovädzieho dobytka pôvodom z 
Poľska so zameraním na bezpečnosť 
čerstvého, chladeného a zmrazeného 
hovädzieho mäsa. „Napriek ubezpe-
čeniam poľských úradov, že závadné 
mäso sa mimo Poľska nenachádza, 
veterinárni inšpektori pri okamžitých 
kontrolách objavili mäso z inkrimi-
novaného bitúnku v Poľsku u troch 
spracovateľov na východe Slovenska. 
Zároveň sa ukazuje, že v Poľsku sa 
tieto nehorázne praktiky diali aj v ďal-
ších šiestich bitúnkoch. Spotrebiteľom 
preto odporúčam zastaviť konzumáciu 
poľskej hovädziny, vzhľadom na to, že 
dôveryhodnosť poľských veterinárnych 
úradov je zdiskreditovaná. Siahnite 
radšej po slovenskom mäse, ktoré je 
plne pod kontrolou,“ uviedla minulý 
štvrtok ministerka. 

Peter Žoldoš, riaditeľ Regionálnej 
veterinárnej a potravinovej správy 
(RVPS) v Poprade hneď po prepuk-
nutí kauzy s hovädzím mäsom z ne-
legálnej porážky nevyhovujúcich 
zvierat z bitúnku v Poľsku uviedol: 
„Štátna veterinárna a potravinová 
správa (ŠVaPS) vydala pokyny pre re-
gionálne správy, aby naši inšpektori 
vykonali cielené intenzívne kontroly 
s odberom vzoriek u predajcov mäsa, 
potenciálnych spracovateľov, vo veľko-
obchodných skladoch, predajniach, ale 
aj na miestach, na ktorých by sa takéto 
mäso mohlo vyskytovať, teda v obciach 
pri ambulantnom predaji, ktorý prakti-
zujú poľskí predajcovia. Naši inšpektori 
majú naše prevádzky pod stálou kon-
trolou, máme celoročný systém kontrol. 
Každý dovozca je povinný nahlásiť 
dovezenie mäsa z Poľska do nášho cen-
trálneho systému zásielok do 24 hodín, 
aby mohlo byť pod naším dohľadom.“ 
Inšpektori tak vedia o každom legálne 
dovezenom mäse, ťažšie je už skontro-
lovať rôzne podomové, ambulantné 
predaje v obciach. RVPS pokračovala 
v cielených kontrolách aj počas víken-
du. Našťastie, žiadne rizikové mäso z 
poľských jatiek neobjavila.

Intenzívne kontroly vykonáva aj 
Regionálny úrad verejného zdravot-
níctva so sídlom v Poprade. Riaditeľka 
RÚVZ Mária Michalovičová dodala, 

že vykonávajú pravidelné kontroly v 
zariadeniach spoločného stravovania 
ako sú reštaurácie, hotely, penzióny, 
jedálne vrátane školských, nemoc-
ničných, v domovoch dôchodcov atď. 
Celkovo ich majú vo svojej pôsob-
nosti troch okresov približne 2 tisíc. 
Podotkla, že odhliadnuc od dnešnej 
situácie už od polovice októbra do 
polovice novembra minulého roku 
robili spoločne so ŠVPS mimoriadnu 
spoločnú kontrolu priamych dodávok 
mäsa na pohraničných úsekoch a jeho 
vysledovateľnosť až po chov. Vtedy 
nič závadného neobjavili. „Vo štvrtok 
ráno sme dostali informácie zo ŠVPS 
- rýchly výstražný systém ukázal, že 
v jednom zariadení v Kežmarskom a 
jednom v Levočskom okrese je priamo 
dodávka hovädzieho mäsa z Poľska. 

Ihneď sme sa vybrali na kontrolu. Kon-
trolujeme krajinu pôvodu, miesto urče-
nia, šaržu, dodacie listy, dátum výroby, 
spotreby, množstvo, v čom je potravina 
zabalená atď.“ Do našej uzávierky sa 
žiadne zdravotne pochybné mäso z 
Poľska v našom regióne nepreukáza-
lo. RÚVZ a RVPS prísne dbajú, aby 
sa k spotrebiteľom nedostali zdra-
viu škodlivé potraviny.  (mar)
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Týždeň s mestskou políciou
• MINULÝ týždeň v  pondelok 
krátko po polnoci hliadka MsP Po-
prad preverila oznam, podľa ktorého 
malo na Levočskej ulici v Zariadení 
sociálnych služieb pre občanov bez 
prístrešia dochádzať k  vzájomnému 
sa napádaniu obyvateľov. Zistilo sa, 
že osoba pod vplyvom alkoholu slov-
ne napádala iné osoby prespávajúce 
v  stane pre bezdomovcov a  preto 
bola zo stanu vykázaná.• V  UTOROK 29. januára večer 
mestskí policajti preverilo oznam, 
podľa ktorého na Ul. L. Svobodu 
skupinka bezdomovcov konzumo-
vala alkohol a  vzbudzovala verejné 
pohoršenie. Hliadka previnilcov rie-
šila napomenutím.• V  TEN istý deň v  noci prijala 
mestská polícia oznam od pracov-
níka vykonávajúceho zimnú údržbu, 
ktorý pri odpratávaní snehu z chod-
níka na Ul. L. Svobodu našiel na 
zemi ležiacu ženu. Osoba bola pod 
vplyvom alkoholu, ale bez zranení. 
Následne si ju na prevzali privolaní 
rodinní príslušníci.• TAKISTO v  utorok 29. januára 
popoludní vyrazili mestskí policajti 
na sídlisko Západ. Vo vchode do zák-
ladnej školy sa nachádzala osoba pod 
vplyvom alkoholu a odmietala opus-
tiť areál školy. Hliadka ju napokon 
z miesta vykázala a vec ďalej rieši.• OPÄŤ v utorok 29. januára podve-
čer hliadka MsP prichytila na Moyze-

sovej ulici osoby, ktoré vyrúbavali bez 
povolenia stromy. Ich konanie bolo 
zdokumentované a odstúpené štátnej 
polícii k ďalšej realizácii.• VO ŠTVRTOK 31. januára v noci 
prijala stála služba MsP oznam od 
pracovníka SBS ohľadom krvácajú-
cej ženy pod vplyvom alkoholu, kto-
rá sa nachádzala pred vstupnou brá-
nou do areálu stráženého objektu. 
Rozsah zranení si vyžiadal lekárske 
ošetrenie a preto bola žena sanitkou 
prevezená do nemocnice.• V  TEN istý deň popoludní boli 
na mestskú políciu predvedené šty-
ri osoby vo veku od 13 do 15 ro-
kov, ktoré konzumovali alkoholické 
nápoje na verejnom priestranstve. 
Orientačná dychová skúška na zis-
tenie prítomnosti alkoholu v dychu 
ukázala hodnoty od 0,56 mg/l do 
0,76 mg/l. Privolaní zákonní zástup-
covia si ich následne prevzali a vec 
bude ďalej riešená v správnom ko-
naní v súčinnosti so sociálnou kura-
telou úradu práce sociálnych vecí a 
rodiny.• V  SOBOTU 2. februára dopo-
ludnia zasahovali mestskí policajti 
v  Aréne Poprad na základe ozna-
mu pracovníka SBS. Počas taneč-
nej súťaže mala osoba pod vply-
vom alkoholu narúšať priebeh 
podujatia. Po príchode na miesto 
hliadka osobu vykázala z  akcie a  vo 
veci prebieha ďalšie konanie.  (msp)

Minulý týždeň v  stredu sa v  Po-
prade uskutočnilo okresné kolo 
olympiády z  matematiky pre žia-
kov piateho a  deviateho ročníka 
základných škôl.

Medzi piatakmi sa v  konkurencii 
33 súťažiacich najviac darilo pät-
nástim úspešným riešiteľom, z toho 
sa pri rovnosti bodov zhodne na 
prvom až treťom mieste umiestnili 
Michal Dudjak a  Martin Nesládek 
zo ZŠ s MŠ Jarná Poprad, spoločne 
s Matejom Dunajčanom zo ZŠ s MŠ 
v  Matejovciach. Medzi deviatak-
mi bolo z  25 súťažiacich takisto 15 
úspešných riešiteľov a  tu si prven-
stvo vybojovala Simona Ilavská zo 
ZŠ s MŠ Jarná Poprad. Druhé až tre-
tie miesto pri rovnosti bodov obsa-
dili Peter Pomietlo z 8.roč. gymnázia 
na Kukučínovej ulici a Denis Šifra zo 
ZŠ s MŠ Francisciho Poprad.

Pre deviatakov je táto súťaž špeci-
fická v tom, že úspešní riešitelia môžu 
výsledky olympiády využiť aj pri pri-
jímacích pohovoroch na stredných 
školách.    (ppp)

Matematická
olympiáda

Don Bosco bol vzorom láskavosti
Pri príležitosti sviatku Don Bos-

ca (31.1.) deti a  mladí z  oratória 
saleziánov v Poprade opäť po roku 
pripravili divadelné predstave-
nie pod názvom Don Bosco show. 
Odohrali ho v  Dome kultúry mi-
nulú nedeľu.  Tak, ako po iné roky 
bolo zložené z  krátkych scénok 
s  tohtoročnou témou – Svätosť je 
aj pre Teba. Téma je spoločná pre 
saleziánov na celom svete. 

Vedúci „oratka“ Peter Kanský 
uviedol: „Vždy máme nejakú myš-

lienku, posolstvo, ktoré chceme odo-
vzdať. Deti rozdelené do skupiniek 
potom s animátormi na stretkách 
tvoria a vymýšľajú scénky, z ktorých 
sa poskladá celé predstavenie.“ 

Do predstavenia, ktoré v  Popra-
de pripravujú už vyše 20 rokov sa 
dostali aj ďalší svätí zo saleziánskej 
rodiny (napr. Titus Zeman a  rôzni 
iní z celého sveta), ktorí pokračova-
li v stopách a v životnom štýle Don 
Bosca. Na pódiu v Dome kultúry sa 
ukázalo 150 detí a mladých, vekovo 

od prvákov po vysokoškolákov. 
Svätý  Don Bosco, vlastným me-

nom  Giovanni (Melchior) Bosco 
sa narodil v auguste  1815  pri  Turí-
ne. Bol  kňazom, vychovávateľom a 
zakladateľom rádu  saleziánov. Ako 
16-ročný začal študovať a popri tom 
si zarábal rozličnými pomocnými 
prácami u remeselníkov. Po vysvä-
tení na kňaza začal praktické kňaz-
ské účinkovanie medzi chudobnými 
a opustenými chlapcami. Začínal s 
holými rukami, avšak s veľkou dô-
verou v Pannu Máriu. Natrvalo sa 
usadil na zlopovestnom turínskom 
predmestí Valdocco, kde vybudo-
val  oratórium  a neskôr aj  baziliku. 
Veľmi sa inšpiroval sv. Františkom 
Saleským, vzorom láskavosti, pod-
ľa ktorého dostala meno aj rehoľná 
spoločnosť. Svoju výchovnú prácu 
postavil na preventívnom systé-
me, ktorého hlavnými piliermi sú 
rozum, milosrdenstvo a nábož-
nosť. V jeho práci mu neskôr začal 
pomáhať široký okruh spolupra-
covníkov. Don Bosco zomrel  31. 
januára  1888. V roku  1934  bol 
vyhlásený za svätého.  (kpa)

V rámci dedičského konania som 
sa so svojimi súrodencami a  ot-
com dohodol na tom, že zdedím 
rodičovský dom, čím mi  vznikla 
povinnosť vyplatiť každému z de-
dičov po 15  tisíc 
eur. Zároveň som 
sa zaviazal do-
chovať otca, kto-
rý má v  dome zriadené vecné bre-
meno. S  otcom som sa nepohodol 
a odišiel som z domu. O pár dní mi 
skončí lehota, dokedy musím súro-
dencom vyplatiť dedičstvo. Keďže 
stále nemám peniaze na zaplatenie, 
súrodenci chcú odo mňa, aby som 
dom predal, pretože sa teraz o otca 
nestarám. Z  tohto dôvodu chcú, 
aby som im vyplatil každému, čo 
im z dedičstva patrí, ak by nedošlo 
k dohode, t.j. každý chce približne 
50 tisíc eur. Musím predať dom, 
aby som ich vyplatil? A čo s mojím 
otcom, keďže on nechce aby som sa 
oňho staral. Určite to chcem vyrie-
šiť a dať im ich podiel.      

Odpovedá riaditeľka Mediačné-
ho centra v Poprade JUDr. Dagmar 
Tragalová:

„Uvádzate, že vám vznikla po-
vinnosť vyplatiť dedičov, každého 
v  sume 15 tisíc eur. Spôsob zaplate-
nia a  forma záleží na vás ako dlž-
níkovi a  ten si môžete dohodnúť aj 
v  mediácii. Ak však nedôjde k  do-
hode o  splátkovom kalendári, alebo 

to neuhradíte po uplynutí lehoty ur-
čenej v uznesení o dedičstve, dedičia 
majú právo si svoje nároky vymáhať 
v 10-ročnej premlčacej lehote. Odkiaľ 
budete mať peniaze na zaplatenie 

tiež záleží len na 
vás a  dedičia vás 
nemôžu nútiť pre-
dať váš majetok. 

Pokiaľ ide o vecné bremeno spočíva-
júce v osobnej starostlivosti o otca a 
otec nechce, aby ste sa oňho starali, 
tak treba podotknúť, že síce túto po-
vinnosť máte, ale nikomu nemôžete 
nanútiť viac práv, ako chce sám. Na-
koľko dedičské konanie bolo ukon-
čené, nemožno pri nárokovaní si na 
dedičské podiely hovoriť o  vyplatení 
podielov z dedičstva. Ak ste ochotný 
im vyplatiť viac ako je váš záväzok, 
je niekoľko možností ako to spraviť. 
Či už prevodom podielov na dome 
darovacou alebo kúpnou zmluvou, 
alebo zmenou záväzku. Odporúčam 
navštíviť mediačné centrum, ktoré 
vám zaručí, že výsledné dohody me-
dzi „dedičmi“ vytvorené v  mediácii 
budú v súlade so zákonom aj dobrý-
mi mravmi. Mediátor je povinný zo 
zákona dohodu podpísať a zodpove-
dá za jej obsah.“ 

Najbližšia bezplatná mediačná 
poradňa pre občanov mesta Po-
prad bude vo štvrtok 7. februára od 
14. do 16. hod. v kancelárii MC na 
Okružnej ul. 25 v Poprade.  (ppm)

Problémy s dedičstvom

Otázka z mediačnej 
poradne
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Platy vodičov v prímestskej
doprave vzrastú

Diváci mohli pomôcť psíkomMesto Poprad
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

prijme do pracovného pomeru zamestnanca na obsadenie
pracovnej pozície:

odborný referent/ka oddelenia stavebného poriadku

Náplň práce: Plnenie úloh súvisiacich s preneseným výkonom 
štátnej správy - pôsobnosti stavebného úradu 1. stupňa podľa sta-
vebného zákona na území mesta Poprad. 
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: ukončené vyso-
koškolské vzdelanie min. prvého stupňa v oblasti stavebníctvo 
• prax v príslušnom odbore výhodou • odborná spôsobilosť na 
výkon činnosti stavebného úradu výhodou • znalosť právnych 
predpisov v predmetnej oblasti • bezúhonnosť, zodpovednosť, 
samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť • práca s počítačom 
- pokročilý • vodičský preukaz sk. B. 
Požadované doklady k prihláške: žiadosť o prijatie na uvedenú 
pracovnú pozíciu • profesijný štruktúrovaný životopis s uvede-
ním telefonického kontaktu • kópia dokladov o  dosiahnutom 
vzdelaní • čestné prehlásenie o bezúhonnosti • súhlas uchádzača 
so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového kona-
nia podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 
apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. 

Predpokladaný nástup: po ukončení výberového konania 
Druh pracovného pomeru: plný úväzok na pracovnú zmluvu
Ponúkaný plat: od 790,- €, v závislosti od dĺžky započítanej praxe
Uzávierka prihlášok je 6. februára 2019 do 15. hod. Bližšie in-
formácie: stanislav.spisiak@msupoprad.sk, tel.: 052/7161291.

Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej 
obálke s  označením neotvárať „výberové konanie - stavebný 
poriadok“ do podateľne Mestského úradu v Poprade, alebo ich 
poslať poštou na adresu: 
Mesto Poprad
odd. personálneho manažmentu a miezd 
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 01 Poprad
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť 
do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú po-
žadované podmienky.    PP-18

V  kine Tatran premieta-
li minulú sobotu a  nedeľu 
dobrodružný rodinný film 
Návrat domov od autora 
bestselleru Psia duša. 

Návrat domov je o sučke 
Belle, ktorú si jej pán adopto-
val, keď bola ešte len šteniat-
kom. Jedného dňa však Bella 
zmizne a ocitne sa niekoľko 
stoviek kilometrov od svojho 
pána. Pri hľadaní cesty do-
mov na ňu čakajú rôzne dob-
rodružstvá, noví priatelia, 
ale aj nebezpečenstvá veľ-
kého, neznámeho sveta..

Okrem hlavného psie-
ho hrdinu vo filme mohli 
diváci v kine vidieť aj psí-
ka z popradského útulku. 
Manažérka kina Tatran 
Ľubomíra Olejárová 
uviedla: „Premietanie fil-
mu sme spojili so zbierkou 
materiálu pre útulok na 

zateplenie psích búd. Pomôže 
všetko vhodné na tento účel. 
Deky, matrace i  koberce. Útu-
lok a jeho obyvatelia nikdy ne-
pohrdnú ani potravou pre psí-
ky, granulami a konzervami.“ 

Peter Greňa zo psieho útul-
ku dodal, že im veľmi pomá-
hajú návštevy spojené s  ven-
čením od utorka do nedele 
a vzhľadom na denný režim 
psíkov predovšetkým v čase 
od 13. do 16. hod.  (kpa)

Vodiči prímestskej auto-
busovej dopravy si v novom 
roku prilepšia. Ich mzdy sa 
zvýšia v priemere o 105 eur 
v hrubom. 

Navýšenie miezd s  účin-
nosťou od 1. januára 2019 
sa dotýka štyroch dopravcov 
v Prešovskom kraji, a to kon-
krétne vodičov SAD Prešov, 
SAD Humenné, SAD Poprad 
a  Bus Karpaty. V  priemere 
si vodiči prilepšia o  105 eur 
v  hrubom. Po navýšení tak 
bude priemerná hrubá mzda 
vodiča v  rámci všetkých 
dopravcov prímestskej auto-
busovej dopravy v kraji pred-
stavovať 1067 eur mesačne.

Po vzájomnej dohode sa-
mosprávy s  dopravcami 
došlo k zvýšeniu ekonomic-
ky oprávnených nákladov 
(EON) o 0,04 eur na kilo-
meter v  položke mzdy. Zvý-
šenie EON pre SAD Prešov 
predstavuje na rozpočet PSK 
finančný dopad v  roku 2019 
čiastku viac ako 389-tisíc eur, 
pre SAD Humenné 384-tisíc 
eur, pre SAD Poprad viac ako 

291-tisíc eur a  Bus Karpaty 
viac ako 63-tisíc eur. Krajská 
samospráva tak vyčlenila na 
platy vodičov v  prímestskej 
autobusovej doprave celkovo 
vyše 1,1 milión eur. 

„Keď chceme, aby nám naši 
obyvatelia neodchádzali za 
prácou do zahraničia, musí-
me im dať prácu s  adekvát-
nym ohodnotením. Chceme, 
aby otcovia zostávali doma 
so svojimi rodinami, preto je 
v  našom záujme pokračovať 
v  trende zvyšovania platov,“ 
povedal predseda PSK Milan 
Majerský. 

Vlani zvýšil kraj priemernú 
mesačnú mzdu vodičov  pri-
bližne o osem percent. Zo 
svojho rozpočtu tak vyčlenil 
635-tisíc eur. Priemerná hru-
bá mesačná mzda vodiča za 
rok 2018 v SAD Prešov bola 
1046 eur, v  SAD Humenné 
906 eur, SAD Poprad 925 
eur a v Bus Karpaty 972 eur. 
Priemerná hrubá mzda vo-
diča v  rámci všetkých SAD-
-iek   za rok 2018 bola 962 
eur mesačne.  (lhe)

Cenník inzercie v novinách Poprad
Pri plošnej inzercii v novinách Poprad sú ceny (bez DPH) také-
to: 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 €.

Nedeľa 10. február o 10. hod./
divadelná sála DK v Poprade
ZIMNÉ HRY S USMIEVAN-
KOU
A zahráme sa aj na karneval...
Interaktívny koncert plný bielej 
zimy, snehu a snehuliakov.
Vstupné: 1,50 €

Streda 13. február o 19. hod./
divadelná sála DK v Poprade
ROBO OPATOVSKÝ
VALENTÍNSKY KONCERT
Vstupné: 18 € v predpredaji, 22 
€ v deň koncertu. Predpredaj: 
Bell Canto 0903 966 327.

Touto cestou sa chcem 
úprimne poďakovať pani do-
ručovateľke Jarke Fedorovej, 
ktorá nám na Okružnej ulici 
doručuje poštu vzorne, pres-
ne v danom termíne a k tomu 
ešte s  veľkou láskou, ocho-
tou, úprimnosťou, srdečnos-
ťou a so zámerom vždy nám 
ochotne poradiť a  pomôcť. 
Je to veľmi pekné najmä 
v  dnešných časoch, keď sú 
nabúravané základné ľudské 
hodnoty našej spoločnosti 
ako ochota, ľudskosť, vzájom-
ná úcta a  porozumenie. Len 
tak dokážeme veci pohnúť 
ďalej a  riešiť ich principiálne 
v záujme občana a celej našej 
spoločnosti. K tomu neodlu-
čiteľne patrí aj  doručovanie 
a poštová, novinová služba.

Preto ešte raz, srdečná vďa-
ka a veľa šťastia v práci.

Marián Korvín

- týždenník občanov mesta. Vy-
dáva Redakcia Poprad - noviny 
občanov. Šéfredaktorka: PhDr. 
Marta Marová. Sídlo vydavateľa 
a adresa redakcie: Noviny PO-
PRAD, Podtatranská ul. 149/7, 
Poprad. Telefón 052/788 64 71. 
E-mail: noviny-poprad@pp.sk-
net.sk, sefredaktor@stonline.
sk. Nevyžiadané príspevky ne-
vraciame. Uzávierka vo štvrtok. 
Noviny vychádzajú každú stredu. 
Rozširuje Slov. pošta, Media-
press, objednávky na predplatné 
prijíma každá pošta a doručo-
vateľ. IČO vydavateľa: 00 619 
515. Tlač: Popradská tlačiareň, 
vydavateľstvo, s.r.o., Poprad-
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Kultúrny program
mesta Poprad

Úprimné
poďakovanie

Napísali ste nám
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„Práve príležitosti uskutočňovať sny robia život zaujímavejším.“
Paulo Coelho

POVeDALI SLÁVnI

SPOLOčenSkÁ krOnIkA

Vo štvrtok 31. januára 2019
vo Veľkej s

V pondelok 4. februára 2019
vo Veľkej s

V pondelok 4. februára 2019
vo Veľkej s

V utorok 5. februára 2019
vo Veľkej s

Jozefom Saksom,
91-ročným

Katarínou Boroňovou,
91-ročnou

Máriou Liteckou,
79-ročnou

Helenou Križanovou,
89-ročnou

nAVŽDY Sme SA rOZLÚčILI

HOrOSkOP OD StreDY DO StreDY
Budete sa 
z niečoho 

veľmi tešiť. Nepôjde o krátko-
dobú vec, ale dlhodobú záleži-
tosť. 

Vzťahy v 
rodine sa 

veľmi polepšia. Bude to vďaka 
zmene vášho postoja.

N e b u d e -
te vedieť, 

kde vám hlava stojí. Presuňte 
niektoré povinnosti aj na ľudí 
okolo vás.

O c i t n e t e 
sa v centre 

diania, ale momentálne by ste 
si radšej mali nájsť čas na svoje 
záľuby.

Dajte si 
záležať na 

svojej práci, lebo vďaka tomu 
získate uznanie od nadriade-
ných aj finančné prilepšenie.

Nazbierajte 
odvahu na 

rázny krok k zmene. Buď získa-
te novú prácu alebo povýšenie 
v starej.

B u d e t e 
s niečím 

veľmi spokojní. Podarí sa vám 
vec, ktorá dlho stála na jednom 
mieste.

Budete mať 
veľa príleži-

tostí na stretnutie s priateľmi aj 
novými ľuďmi.

Niečo z mi-
nulosti vás 

dobehne. Budete to musieť do-
riešiť, aby ste sa mohli pohnúť 
ďalej.

Dajte na 
radu nieko-

ho blízkeho a vyhnete sa prob-
lémom, ktoré by vás čakali v 
budúcnosti.

O d l o ž t e 
vybavova-

nie rôznych úradných vecí až 
na marec. Teraz na ne nie je 
vhodná doba.

Dajte si 
záležať na 

všetkom, čo urobíte, lebo z toho 
môžu byť následky.

V  stredu 6. februára - Dr. Max - Kauf-
land, vo štvrtok 7. februára - Benu 
- bývalá Altea, v piatok 8. februá-
ra - Dr. Max - Monaco, v  sobotu 9. 
februára - Dr. Max - OC Max, v ne-
deľu 10. februára - Cyprián, v  pondelok 
11. februára - Ekolekáreň - OC Forum a 
v  utorok 12. februára - Avena. Dr. Max 
- Kaufland: Wolkerova ul., Benu: bývalá 

Altea, Nám. sv. Egídia 25, Dr. Max - Mo-
naco: Francisciho 22, Dr. Max - OC 
Max: Dlhé hony 1, Cyprián: Ul. L. 
Svobodu, Ekolekáreň - OC Forum: 
Nám. sv. Egídia, Avena: Karpatská 

11. Lekárne s  pohotovostnou službou 
sú otvorené od pondelka do piatka od 
16. hod. do 22.30 hod., počas sobôt, ne-
dieľ a  sviatkov od 7. hod. do 22.30 hod.

POHOtOVOSť V LekÁrňAcH

Dnes 6. februára má meniny - Dorota, vo štvrtok 7. februára - 
Vanda, v piatok 8. februára - Zoja, v sobotu 9. februára - Zdeno, 
Zdenko, v nedeľu 10. februára - Gabriela, v pondelok 11. febru-
ára - Dezider a v utorok 12. februára - Perla.

16. januára 2019 - Ing. Oľga Glajzová a  Eugen Strivinský, 19. 
januára 2019 - Jana Filipová a Ing. Štefan Köver, Klaudia Sch-
loszmannová a Štefan Lajoš, Alena Zavacká a Ján Hudák, Svetla-
na Danišová a Peter Zubaľ.

BLAHOŽeLÁme k menInÁm

mAnŽeLStVO uZAVreLI

V stredu 6. februára 2019
o 14. hod. v Strážach s

Vo štvrtok 7. februára 2019 
o 14. hod. vo Veľkej s

V piatok 8. februára 2019
o 14. hod. vo Veľkej s

Bohdanom Beckom,
44-ročným

Jozefom Olekšákom,
58-ročným

Milanom Kredatusom,
69-ročným

nAVŽDY SA rOZLÚčIme

Zisťovanie o príjmoch a životných 
podmienkach domácností

Program kina cInemAX Poprad
Od 7. februára do 13. februára

Slovenská republika sa 
prostredníctvom Štatis-
tického úradu SR zapojila 
do realizácie Zisťovania o 
príjmoch a životných pod-
mienkach domácností (EU 
SILC) v rámci projektu 
európskych štatistických 
zisťovaní. Svojím obsahom 
a zameraním nadväzuje na 
predchádzajúce zisťovania, 
ktoré boli uskutočnené v 
domácnostiach už v rokoch 
2005 až 2018 (EU SILC 
2005-2018).

Cieľom tohto projektu je 
vytvoriť spoločný rámec na 
systematickú tvorbu štatis-
tík krajín Európskej únie o 
príjmoch a životných pod-
mienkach v domácnosti. Na 
Slovensku bolo do zisťovania 
pre rok 2019 vybraných viac 
ako 350 obcí a 6 760 domác-
ností, medzi nimi aj mesto 
Poprad. Zisťovanie v našom 
meste sa uskutoční od 4. 
februára do 28. júna 2019. 
V tomto období vybrané do-
mácnosti v Poprade navštívi 

pracovník poverený funk-
ciou opytovateľa, ktorý je po-
vinný preukázať sa v domác-
nosti osobitým poverením. 
Všetky informácie a názory, 
ktoré vrámci tohto zisťova-
nia domácnosti poskytnú sú 
chránené, nezverejňujú sa a 
slúžia výlučne pre potreby 
štátnej štatistiky.

Podrobnejšie informácie 
sa dozviete na stránke ŠÚ SR 
na adrese  www.statistics.sk, 
alebo telefonicky na tel. čísle 
051/7735321.  (ppp)

10. február - Divadlo A a Shanti Prievidza
Škriepky v Chioze - temperamentná commedia 
del´arte.

17. február - Divadlo DINO Piešťany
Pohreb - čierna komédia.

24. február - Celkom malé divadlo Starý Tekov
Manželská poradňa - kabaret so živou hudbou.

3. marec - Divadlo Vertigo Budapešť
Dámska šatňa - komédia zo života herečiek.

10. marec - DAD Prešov
Ťapákovci - satira z dedinského prostredia.

17. marec - Nové divadlo Nitra
Slovensko v obrazoch - Švantner na javisku mo-
derne.

24.marec - Divadlo Commedia Poprad
Zápisky dôstojníka ČA - tragikomédia.

31. marec - Divadlo Commedia Poprad
Jana z Arcu, Boh a kat - poučná komédia.

DIVADELNÉ FAŠIANGY 2019 Poprad  - Spišská Sobota

Predstavenia sa konajú v divadelnej sále v Spišskej Sobote. Začiatok je vždy o 18. hod. Vstupné 6 eur.
Vstupenky - MIK Poprad (052/16 186) alebo u Vlada Benka (tel. 0903 825 050).  PP-15

Lego príbeh 2 2D: o  13.10 
hod. (hrá sa len cez víkend), 
o 16.20 hod., Lego príbeh 2 
3D: o  15.40 hod., Trhlina: 
o 18.10 hod. a o 20.40 hod., 
Ľadová sezóna 2: o 14. hod. 
(hrá sa len cez víkend), Ženy 
v  behu: o  18.50 hod., Poto-
mok: o 21. hod., Detské kino 
- Spider-Man: Paralelné sve-
ty 2D: o 13. hod. (hrá sa len 
cez víkend), Návrat domov: 

o 15.30 hod., Serenity: Ticho 
pred búrkou: o 18. hod. (hrá 
sa 8.2., 10.2. a 13.2.), Mária, 
kráľovná Škótska: o  17.40 
hod. (7.2., 9.2. a 11.2.), Na 
streche: o 20.20 hod. (nehrá 
sa 13.2.), Artmax filmy: Hra-
nica: o  18. hod. (hrá sa len 
12.2.), Predpremiéra: Alita: 
Bojový anjel 2D: o  20.20 
hod. (hrá sa len 13.2.). Viac 
na www.cine-max.sk.  (ppp)

Už tento víkend odštartuje 
v Tatranskej Lomnici podu-
jatie plné najlepších priate-
ľov človeka s názvom Snežné 
psy 2019. Počas soboty a ne-
dele bude pre návštevníkov 
pripravený bohatý program 
plný súťaží, lavínových 
hier, či vystúpení psíkov. 
Deti spoznajú tiež spôsob 
prepravy v krajinách tuhej 

zimy a  budú mať možnosť 
nechať sa vtiahnuť do at-
mosféry života na severnom 
póle.  Svoje schopnosti na 
reálnom príklade ukážu aj 
lavínové psy so svojimi pso-
vodmi z Horskej záchrannej 
služby, ktoré sa budú snažiť 
vypátrať a následne vyslo-
bodiť „obeť“, ktorá uviazla 
pod lavínou.  (ppš)

Snežné psy opäť v Tatrách
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InZercIA

• Predám lacno zachova-
lý biely písací stôl vhod-
ný do študentskej ale-
bo detskej izby. Inf.: č. t. 
0911 305  424.     1/19-PP
• Predám kvalitný leštený 
Tatranský smrekový obklad 
- 3 €, perodrážku, zrubový 
profil - pologuľatý, hranoly 
a dlážkovicu na podlahy. Inf.: 
č. t. 0908 234 866, www.dre-
vozrubyobklady.sk     2/19-P

• Výkup parožia. Inf. č. t. 
0904 834 937.  3/19-R
• Prenajmeme kancelár-
ske priestory v  Poprade, 
Teplická 34, bývalá AB Sta-
vomontáže. Inf.: č. t. 0905 
563  836, e-mail: pabamke@
gmail.com                5/19-R
• PEDIKÚRA RENKA, ul. 
Ludvíka Svobodu (pri kos-
tole) Poprad - Juh - prevádz-
ková doba na objednávku 
- t. č. 0903 849 047 (po.-pia. 
- od 8.00 do 20.00 hod., so. 
dopoludnia) - klasická pedi-
kúra, masáž nôh, lakovanie 
nechtov na nohách (lak, gél-
-lak), cena pre dôchodcov, 
akcie, DARČEKOVÉ PO-
UKÁŽKY.  8/19-R
• Stredná priemyselná ško-
la techniky a dizajnu, Mno-
heľova 828, 058 46 Poprade 
dáva do prenájmu adminis-
tratívne priestory o  rozlohe 
65,25 m2. Bližšie informácie: 
č. t. 052/772 30 63 alebo e-ma-
il: posta@spspp.sk  10/19-R

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

prijme do pracovného pomeru zamestnanca na obsadenie
pracovnej pozície: odborný referent/ka oddelenia informatiky

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: vysokoškolské vzde-
lanie 2. stupňa • minimálne 3 roky praxe v oblasti správy infor-
mačných systémov • znalosť Zákona č. 305/2013 Z. z., Zákona č. 
275/2006 Z. z. • znalosť ďalších všeobecne platných právnych pred-
pisov v oblasti verejnej a štátnej správy • bezúhonnosť • zodpo-
vednosť, samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť, organizačné 
schopnosti • osobnostné a morálne predpoklady pre výkon práce 
vo verejnom záujme.
Požadované doklady k prihláške: žiadosť o prijatie na uvedenú 
pracovnú pozíciu • štruktúrovaný životopis s uvedením vlastného 
telefonického kontaktu • kópia dokladov o najvyššom dosiahnu-
tom vzdelaní • čestné prehlásenie o bezúhonnosti • písomný súhlas 
uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberové-
ho konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných úda-
jov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 
27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
Druh pracovného pomeru: plný úväzok na pracovnú zmluvu.
Predpokladaný nástup: dohodou po ukončení výberového konania.
Základná zložka mzdy: od 800,- €, v závislosti od dĺžky započí-
tanej praxe.
Uzávierka prihlášok je 22. februára 2019 o 15. hod. Bližšie infor-
mácie: stanislav.spisiak@msupoprad.sk, tel.: 052/7161291.
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej 
obálke s označením „neotvárať - referent IT“ do podateľne Mest-
ského úradu v Poprade, alebo ich poslať poštou na adresu:
Mesto Poprad
oddelenie personálneho manažmentu a miezd
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 01 Poprad
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezara-
diť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú po-
žadované podmienky.    PP-17

rôZne

PreDAj

Popradský vyšetrovateľ 
vedie trestné stíhanie vo veci 
zločinu krádeže, ku ktoré-
mu došlo v  dobe od 22. do 
28. januára v  katastrálnom 
území obce Hranovnica.

Doposiaľ nezistený pácha-
teľ neoprávnene vošiel do ob-
jektu stavby materskej školy 
a  odtiaľ odcudzil 30 balíkov 
zatepľovacieho materiálu, 2 
tesárske kladivá, 1 pílku na 
drevo, 2 nožíky na polystyrén, 
2 rolovacie metre i 5 kg balík 
klincov. Poškodenej spoloč-
nosti bola spôsobená škoda 
vo výške 1  500 eur. Zákon 
pre páchateľa takéhoto trest-
ného činu stanovuje trestnú 
sadzbu odňatia slobody na tri 
až desať rokov.  (krp)

Krádež materiálu

Kino tAtrAn
6. a 7. februára
SCANDI- PREHLIADKA
SEVERSKÉHO FILMU
6. februára o 19. hod.
WOMAN AT WAR
7. februára o 19. hod.
HRANICA
Vstupné: 5 €. Vstupné FK, ŤZP: 
3 €.

8. februára o 19. hod.
ŽENY V BEHU
CZ, komédia, 93 min., česká ver-
zia, MP12                      
Odbehnúť maratón ako rodinnú 
štafetu sa zdá matke troch dcér 
ako super nápad. Dcéry však majú 
úplne iné starosti a do behu im nie 
je. Vstupné: 5 €. Vstupné zľavnené 
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €.

9. a 10. februára o 16.30 hod.
LEGO® PRÍBEH 2 
USA, animovaný, dabing, MP                    
Uplynulo takmer 5 rokov odkedy 
bolo „všetko super“ a teraz mu-
sia čeliť novej obrovskej hrozbe, 

nájazdníkom z LEGO DUPLO®, 
ktorí ničia všetko rýchlejšie, ako to 
stíhajú obyvatelia znova vystavať. 
Vstupné: 5 €. Vstupné zľavnené 
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €.

9. a 10. februára o 19. hod.
NA STRECHE
CZ/SK, tragikomédia, 100 min., 
česká verzia, MP15                      
Profesor Rypar poskytne útočisko 
mladému Vietnamcovi, ktorého 
našiel ukrytého na streche svojho 
domu. Môžu však dvaja odlišní 
ľudia vôbec zdieľať jeden priestor 
tak, aby z toho nebola katastrofa?  
Vstupné: 5 €. Vstupné zľavnené 
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €.

11. februára o 19. hod.
BEAUTIFUL BOY
USA, dráma, 120 min., titulky, 
MP15, FK
Osemnásťročný Nic má všetko, 
napriek tomu je v  jeho živote 
trhlina, ktorú vypĺňa drogami. 
Ako mu môže pomôcť otec? 
Skutočný príbeh Nica a Davida 
Sheffovcov. Vstupné: 5 €. Vstup-
né FK, ŤZP: 3 €

NA  PRENÁJOM  NEHNUTEĽNOSTI
nebytového priestoru  o výmere 20,46 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 výlučnom vlastníctve 
vyhlasovateľa súťaže. 
Minimálne ročné nájomné: 520,- €
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 18.2.2019 do 
12. hod.  
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy 
a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejne-
né podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. 
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke : www.po-
prad.sk. Bližšie informácie:  beata.sekerakova@msupoprad.sk , tel. 
052/7167293, 052/7167297    PP-22

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

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 výlučnom vlastníctve 
vyhlasovateľa súťaže. 
Minimálne ročné nájomné: 440,- €
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 18.2.2019 do 
12. hod.  
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy 
a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejne-
né podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. 
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke: www.po-
prad.sk. Bližšie informácie: beata.sekerakova@msupoprad.sk, tel. 
052/7167293, 052/7167297    PP-21

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

Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad
prijme do pracovného pomeru zamestnanca na obsadenie 

pracovnej pozície:
odborný referent/ka

strategického rozvojového manažmentu

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: ukončené vysoko-
školské vzdelanie II. stupňa • prax v oblasti geografia, regionál-
ny rozvoj výhodou • skúsenosť so štrukturálnymi fondami EÚ • 
organizačné schopnosti • bezúhonnosť, zodpovednosť, samostat-
nosť, komunikatívnosť, flexibilnosť • AJ - pokročilý • práca s počí-
tačom - pokročilý • vodičský preukaz sk. B.
Požadované doklady k prihláške na výberové konanie: písomná 
žiadosť o prijatie do pracovného pomeru • profesijný štruktúro-
vaný životopis • kópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní • čestné 
prehlásenie o bezúhonnosti • súhlas uchádzača so spracovaním 
osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európske-
ho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohy-
be takýchto údajov.
Miesto práce: Mestský úrad Poprad
Druh pracovného pomeru: plný úväzok na pracovnú zmluvu
Predpokladaný nástup: 1.3.2019 
Základná zložka mzdy: od 750,- €, v závislosti od dĺžky započí-
tanej praxe
Termín doručenia prihlášky: 15. február 2019 do 12. hod. 
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej 
obálke s označením neotvárať „výberové konanie - rozvojový ma-
nažment“ do podateľne Mestského úradu v  Poprade, alebo ich  
poslať poštou na adresu: 
Mesto Poprad
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 01 Poprad
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť 
do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú po-
žadované podmienky.    PP-23
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Do galérie tohto roku príde terakotová armáda

Jedinečný umelecký projekt z textilu

PP-4

Ročne 20-25 výstav, vlani 
vyše 18 tisíc návštevníkov, 
v depozite približne 3 tisíc 
diel - to sú len čriepky z 
faktov o Tatranskej galé-
rii v Poprade. Uplynulo už 
desať rokov, čo sa presťaho-
vala do zrekonštruovaných 
priestorov bývalej parnej 
elektrárne na Hviezdosla-
vovej ulici. Tento unikátny 
objekt galérii umožnil je-
dinečné projekty, ktoré do 
Popradu lákajú priazniv-
cov umenia zo široka-ďale-
ka. Vďaka tomu boli najmä 
posledné roky pre TG, kto-
rá vznikla v roku 1960, mi-
moriadne plodné. Okrem 
hlavného objektu majú ešte 
aj dve pobočky - Galériu 
Ferdinanda Katonu v Sp. 
Starej Vsi a Vilu Flóra v St. 
Smokovci. 

„Každý rok sa snažíme vý-
stavný plán koncipovať tak, 
aby sme zaujali návštevníkov 
rôznych vekových kategórií a 
záujmov. V našej galérii vy-
stavujú nielen domáci umelci 
z nášho regiónu, ale aj celo-
slovenského významu a pre-

zentujeme i diela celosvetovo 
známych umelcov,“ zhrnula 
riaditeľka TG Anna Ondru-
šeková. Spomenula niektoré 
významné projekty ako bol 
2. ročník sympózia RecyklArt, 
tvorba Miroslava Cipára 
s edukatívnym projektom 
určeným deťom v rámci už 
dvadsaťročných Hier s ume-
ním, z domácich umelcov 
výstavu Roba Kočana. Za 
umeleckú lahôdku s veľmi 
dobrou návštevnosťou ozna-
čila výstavu obrazov Fran-
cisca Goyu, ale aj súčasných 
slovenských moderných 
umelcov ako Viktora Freša, 
Daniela Szalaia a ďalších. O 
úspešnosti TG svedčí zvy-
šujúca sa návštevnosť, ktorá 
bola pred viac ako desiatimi 
rokmi  7 tisíc návštevníkov, 
kým v posledných rokoch 
sa vyšplhala už aj ku 20 tisí-
com. Riaditeľka podotkla, že 
si vysnívali, aby bol priestor 
elektrárne multikultúrne po-
užiteľný popri výstavách ta-
kisto na dobrú hudbu. Skvelé 
koncerty nechýbali ani vlani 
a začali i ojedinelý projekt 

na Slovensku pod názvom 
Nová hudba, na ktorý získali 
peniaze z Fondu na podporu  
umenia. Vďaka nemu prišli 
do galérie špičkoví súčas-
ní hudobníci. V portfóliu 
TG figurovali tiež odborné 
prednášky, besedy, tvorivé 
dielne... „S veľkou odozvou 
sa stretla prednáška Dušana 
Burana k obrazu popradskej 
madony z Kostola sv. Egídia, 
ktorý má 530 rokov. Aspoň na 
krátku dobu sa originál diela 
vrátil zo Slovenskej národnej 
galérie do Popradu. Vznikla 
taká dobrá konštelácia okol-
ností, že sme zároveň získali 
mladého reštaurátora ochot-

ného pracovať na replike - ver-
nej kópii tohto obrazu, ktorú 
chceme opätovne umiestniť do 
kostola,“ poznamenala riadi-
teľka. Do činnosti galérie sa 
zaradila i vedecko-výskumná 
a publikačná činnosť vrátane 
vydávania katalógov k vý-
stavám. Koncom uplynulé-
ho roka TG tiež sprístupnila 
svoju stálu expozíciu pros-
tredníctvom novej mobilnej 
aplikácie, čo bola veľmi ná-
ročná práca celého galerijné-
ho tímu. Aj takýmito novými 
modernými prostriedkami 
chcú propagovať umenie a 
svoju inštitúciu. 

Rozširujú i svoje zbierkové 
fondy. Vlani zakúpili z pro-
striedkov grantu z Fondu na 
podporu umenia zaujímavú 
akvizíciu - skicár od Andora 
Borutha známeho portrétistu 
a maliara Tatier. Prešovský sa-
mosprávny kraj prispel TG na 
nákup diel v minulom roku 
sumou takmer 20 tisíc eur. 

TG začala tohtoročnú vý-
stavnú sezónu minulý piatok 
medzinárodným trienále tex-
tilu. Veľkým prekvapením pre 

návštevníkov bude v letnej 
sezóne výstava verných kópií 
terakotovej armády z Číny, 
ktorá sa považuje za ďalší z 
divov sveta. „Tento rok bude 
veľmi príťažlivý pre ktorého-
koľvek návštevníka, ale ešte 
príťažlivejší bude rok 2020, 
kedy si pripomenieme 60. 
výročie založenia galérie. Už 
na konci tohto roka si chce-
me výstavou Ľuba Stacha 
pripomenúť otvorenie galé-
rie v Elektrárni z roku 1993. 
Vtedy zaujímavým spôso-
bom nafotil surové priestory 
tohto objektu a výtvarne ich 
dotvoril. Táto inštalácia bude 
pripomenutím, ako sa budo-
va zmenila,“ dodala A. On-
drušeková.  (mar)

V Tatranskej galérii 1. februára 
otvorili unikátnu textilnú výstavu. 
Koná sa v piatich mestách krajín 
V4 pod záštitou ministrov kultú-
ry týchto krajín. Výstava prebieha 
v  trojročných cykloch a v  tomto 
roku sa uskutočňuje jej piaty ročník. 

Výstava TEXTILE ART OF TO-
DAY je medzinárodným výtvarným 
projektom. Od iných svetových tex-
tilných výstav sa odlišuje tým, že má 
päť reinštalácií vo významných eu-
rópskych galériách. 

Riaditeľka TG Anna Ondrušeková 
uviedla: „Vystavené diela si vyžadujú 
variabilný a  rozsiahly priestor. Tex-
tilné výtvory si teda našli cestu do 
Tatranskej galérie a do bratislavskej 
Danubiany.“

Riaditeľ tohto podujatia výtvarník 
Andrej Augustín dodal: 
„Textilné diela nie sú len 
visiacimi tapisériami, 
prístup k  tvorbe je oveľa 
voľnejší, je to o  slobode 
vyjadrenia a  o  nových 
myšlienkach.“

Cieľom projektu je 
priblížiť návštevníkom 
textil ako modernú, 
dynamickú disciplínu, 
ktorá prekračuje hrani-
ce klasického vnímania 

textilného umenia. 
Kurátorská porota vybrala 

z  1000  prihlásených diel 121  naj-
lepších od autorov z  50-tich krajín 
sveta. Medzi najlepších v  400-člen-
nej konkurencii sa prebojovali aj 
dve Slovenky (Martina Chudá, Lucia 
Seppová). 

Na výstave mala svetovú premiéru 
aj novinka, pod názvom Virtuálny 
vesmír, ktorý unikátnym spôsobom 
prezentuje textilné diela. Návštevník 
sa môže teleportovať na umeleckú 
planétu. Môže virtuálne vstúpiť do 
stredu umeleckého diela a pohybo-
vať sa v ňom.

V  Tatranskej galérii bude táto 
výstava do 14.  marca 2019, po-
tom pokračuje do Česka, Poľska 
a Maďarska.   (kpa)
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Trénovali pod holým nebom

Športová olympiáda mesta zavŕšila zimnú časť

Z kuchyne HK Poprad
Juniori (Nadstavbová časť A): v sobotu 2. februára Slovan 
BA - Poprad 7:4 a v nedeľu 3. februára Nitra - Poprad 4:5. 
Dorast: v sobotu 2. februára Slovan BA - Poprad 7:2 a v ne-
deľu 3. februára Slovan BA - Poprad 5:3. Kadeti (o majstra): 
v sobotu 2. februára Poprad - B. Bystrica 3:5 a v nedeľu 3. 
februára Poprad - Brezno 5:1. St. žiaci 8.r. (Nadstavba 
1-5): v piatok 1. februára Michalovce - Poprad 4:3. St. žia-
ci 7.r. (Nadstavba 1-5): v  piatok 1. februára Michalovce 
- Poprad 5:5. Ml. žiaci 6.r. (Nadstavba 1-5): v  piatok 1. 
februára Poprad - Michalovce 5:2. Ml. žiaci 5.r (Nadstav-
ba 1-5): v  piatok 1. februára Poprad - Michalovce 10:3.

   Z  V  Vp Pp P Skóre  B

1. Zvolen 51 28 7 6 10 174:111 104

2. B. Bystrica 51 28 6 5 12 170:123 101

3. Košice 51 29 4 5 13 170:120 100

4. HK Poprad 52 25 8 3 16 152:134  94

5. Nitra 51 26 5 4 16 192:126  92

6. N. Zámky 52 25 4 5 18 136:120  88

7. Miškovec 51 21 6 6 18 137:136  81

8. Trenčín 51 22 5 4 20 132:121  80

9. Detva 51 16 3 6 26 135:171  60

10. Budapešť 51 15 3 7 26 142:178  58

11. L. Mikuláš51 15 2 3 31 121:160  52

12. Žilina 51 9 7 4 31 135:198  45

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

Tabuľka Tipsport Ligy

Minulý týždeň v  utorok 
a  stredu skompletizoval 
24. ročník Športovej olym-
piády detí a  mládeže mesta 
Poprad svoju zimnú časť 
súťažami v  bowlingu, rých-
lokorčuľovaní, sánkovaní 
i lyžiarskych disciplínach.

Žiaci popradských škôl už 
tradične výraznou mierou 
prispievali bodmi k celkové-
mu hodnoteniu súťaže o naj-
športovejšiu školu mesta. 
Športová olympiáda mesta 
Poprad (ŠOMP) je svojou 
masovosťou i  časovým roz-
pätím už 24 rokov výnimoč-
ným javom na Slovensku. 
„24 rokov je neuveriteľné číslo 
a  hrdíme sa tým na celom 
Slovensku. Verím, že v  tejto 
aktivite vydržíme a  aj ďalšie 
generácie budú po nás pokra-

čovať. Nie je to na rozdiel od 
iných miest jednorazová zá-
ležitosť. Táto olympiáda pre-
bieha počas celého školského 
roka a má svoju zimnú i letnú 
časť. Mesto Poprad je aj pre-
to športovým mestom. Školy 
navzájom súperia a  každá 
chce byť najlepšia v  celko-

vom hodnotení, nakoľko je 
v  hre aj titul Najšportovejšia 
škola mesta. Nemáme všetky 
športoviská poruke a tak sme 
radi, že sa deti môžu pozrieť 
aj do iných lokalít. Lyžujú sa 
v Lučivnej a sánkujú sa v Tat-
rách, čo je tiež prínosom,“ 
uviedla vedúca odboru škol-

stva, mládeže a športu MsÚ 
v Poprade Edita Pilárová.

Už v  októbri minulého 
roka odštartovala ŠOMP svo-
ju zimnú časť súťažami v plá-
vaní. Minulý týždeň v utorok 
bojovali o prvenstvo žiaci na 
bowlingovej dráhe. V  druž-
stvách sa najviac darilo ZŠ 
s  MŠ Dostojevského, ktorá 
vyhrala pred ZŠ s  MŠ Jarná 
a ZŠ s MŠ v Spišskej Sobote. 
Najlepším jednotlivcom bola 
Júlia Kašpráková z víťazného 
družstva. Súčasne prebiehala 
na ľadovej ploche zimného 
štadióna súťaž v  rýchlokor-
čuľovaní (short track), kde 
dominovali žiaci zo ZŠ s MŠ 
v Spišskej Sobote a za sebou 
nechali na 2. mieste ZŠ s MŠ 
Tajovského a na 3. mieste 8. 
roč. gymnázium na Ul. D. 

Tatarku. Na sánkarskej drá-
he v  Starom Smokovci bolo 
najrýchlejšie družstvo zo 
Spojenej súkromnej školy na 
Rovnej ulici, 2. miesto obsa-
dila ZŠ s  MŠ Dostojevského 
a tretie skončilo 8. roč. gym-
názium na Ul. D. Tatarku. Na 
svahu v  Lučivnej si najviac 
bodov do celkového hod-
notenia o najšportovejšiu 
školu z  obrovského slalomu 
pripísala ZŠ s MŠ vo Veľkej, 
2. miesto obsadilo 8. roč. 
gymnázium na Kukučínovej 
ul. a  tretia priečka patrí 8. 
roč. gymnáziu na Ul. D. Ta-
tarku. V snowboarde sa naj-
viac darilo žiakom z  8. roč. 
gymnázia na Ul. D. Tatarku, 
pred ZŠ s  MŠ Francisciho 
a 8. roč. gymnáziom na Ku-
kučínovej ul.  (mav)

Hokejisti HK Poprad si 
v nabitom ligovom progra-
me našli čas aj na osvetu. 
V rámci tréningového pro-
cesu vyrazili minulý týždeň 
v  stredu za deťmi mimo 
nášho mesta a  zatrénovali 
si netradične pod holým 
nebom na ľadovej ploche 
pri ZŠ v  Novej Ľubovni, 
kde ich čakalo viac ako tri-
sto školákov.

Popradskí kamzíci si mi-
nulý týždeň v  stredu užili 
vlastný winter classic, a  to 
počas netradičného tréningu 
pod holým nebom spoločne 
s deťmi z N. Ľubovne. ľado-
vá plocha pri miestnej ZŠ 
spĺňa potrebné kritériá a tak 
nebolo nad čím premýšľať. 
Bola to vhodná príležitosť 
spropagovať popradský ho-
kej aj v  tomto regióne. „S 
touto myšlienkou sme praco-
vali už dávno. Oslovil nás Pe-
ter Žifčák, ktorý má v rámci 
SZĽH na starosti hokejbalové 

tímy v regióne. Zistili sme, že 
v tejto oblasti vyrastá viacero 
talentov pre náš hokej a z his-
torického hľadiska vieme, že 
z okolia Novej Ľubovne vzišlo 
veľa kvalitných hráčov. Máme 
tam veľkú fanúšikovskú zák-
ladňu a hlavnou myšlienkou 
je prepojiť mládež s  profesi-
onálnym hokejom, aby deti 
videli svoje vzory,“ uviedol 
riaditeľ HK Poprad Ľudovít 
Jurinyi. „Nevedeli sme do 
čoho ideme, ale zistili sme, že 
účel to pre miestne deti spĺňa. 
Ihrisko je vhodné na každo-
denné aktivity a  my sme im 
chceli dať ďalší impulz, aby 
viac športovali,“ pokračoval 
tréner HK Poprad Roman 
Stantien. „Užili sme si to. 
Deti boli super a každý chcel 
hokejku, či výstroj. Rozdávali 
sme podpisy a  spoločne sme 
si na ľade zatrénovali. Jed-
noducho, vydarená akcia,“ 
dodal obranca kamzíkov 
Daniel Brejčák.  (ppv)

Kamzíci porazili súperov z dna tabuľky
Hokejisti HK 
Poprad odohrali 
pred reprezentač-
nou prestávkou 
dva Tipsportli-

gové zápasy proti tímom 
z  druhej polovice tabuľky. 
V  piatok zdolali poslednú 
Žilinu až po predĺžení a za 
tri body zvíťazili v  nedeľu 
nad deviatou Detvou.

„Začiatok zápasu sme mali 
ako zo zlého sna. Chlapci bo-
jovali, ale nevedeli dať gól. 
Stále sme však verili, že to 
zlomíme, sme radi, že sme 
v  predĺžení zápas strhli na 
svoju stranu,“ hodnotil piat-
kový duel zo Žilinou asistent 
trénera HK Poprad František 
Štolc. „Prvá tretina bola z na-
šej strany príliš ľahkovážna. 
V tej druhej sme sa viac tlačili 
do brány a dali sme dva góly. 
Treba chlapcov pochváliť za to, 
ako zvládali oslabenia. Prispel 
k  tomu výborným výkonom 
brankár Patrik Nechvátal. 
Všetci si zaslúžia pochva-
lu. Teraz si pár dní oddých-
nu a  pôjdeme ďalej,“ vrátil 
sa k  nedeľňajšiemu zápasu 
s Detvou asistent trénera HK 
Poprad Dušan Brincko.

Po reprezentačnej pre-
stávke, ktorú slovenská 
hokejová reprezentácia vy-
plní domácim turnajom 
Kaufland Cup v  Bratislave 
aj s Popradčanom Dávidom 
Bondrom, budú hrať kam-
zíci opäť doma v stredu 13. 
februára, keď privítajú o 17. 

hodine lídra zo Zvolena.
Výsledky Tipsport Ligy: 

48. kolo v piatok 1. februára 
Poprad - Žilina 5:4pp (0:2, 
3:1, 1:1 - 1:0), góly Popradu: 
32. Alex Miner (M. Zagrapan, 
P. Svitana), 34. Dávid Bondra 
(M. Belluš), 36. Radomír Hei-
zer (K. Miller), 59. Marek Za-
grapan (P. Svitana, J. Buzzeo), 
62. Justin Buzzeo. Dohrávka 
40. kola v nedeľu 3. februára 
Poprad - Detva 3:1 (0:0, 2:1, 
1:0), góly Popradu: 27. Samu-
el Takáč (P. Svitana, M. Zagra-
pan), 31. Marek Zagrapan (P. 
Svitana, S. Takáč), 47. Dávid 
Bondra (P. Svitana).  (ppv)
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Slovenský pohár v halovej lukostreľbe korisťou Kežmarku

FK Poprad

Z kuchyne BAM Poprad
Kadetky: v nedeľu 3. februá-
ra Sp. N. Ves - Poprad 61:31. 
Žiačky: v  nedeľu 3. februá-
ra Rožňava - Poprad 87:29 
a  75:30. St. mini žiačky: 
v nedeľu 3. februára Poprad 
- St. Ľubovňa 42:40 a 42:50.

Krátko zo športu

V  sobotu 2. februára sa 
v telocvični ZŠ s MŠ na Ko-
menského ulici uskutočnil 
2. ročník Slovenského pohá-
ra v halovej lukostreľbe pod 
záštitou primátora mesta 
Poprad Antona Danka za 
účasti 115 lukostrelcov z ce-
lého Slovenska. Body do 
boja o finále si však podelili 
iba pretekári z  východnej 
vetvy tejto súťaže.

Organizácie 2. ročníka po-
hárovej súťaže v  halovej lu-
kostreľbe na východe sa cho-
pil lukostrelecký klub Red 
Arrows Poprad. „Účasť bola 
dobrá, ale pre chorobu sa nám 

niektorí účastníci odhlásili. 
Z  kapacitných dôvodov však 
bola súťaž prioritne určená 
pre pretekárov z  východného 
Slovenska, nechýbali však aj 

lukostrelci z  ostatných regió-
nov, ktorí si sem prišli vylepšo-
vať osobné maximá. Určite aj 
my chceme obhájiť majstrov-
ské tituly, vylepšovať svoje 

výkony a  získať čo najviac 
medailí pre Poprad,“ uviedol 
predseda LK Red Arrows Po-
prad Vlastimil Schindler.

Rekordný počet 45 pre-
tekárov vyslali do Popradu 
Kežmarčania, ktorí si vy-
strieľali až 30 cenných ko-
vov, popradskí lukostrelci sa 
mohli popýšiť 13 medailami. 
Aj v  Poprade vyrastá silná 
generácia lukostrelcov, ktorí 
začínajú dosahovať výborné 
výsledky nielen na Sloven-
sku, ale aj v  zahraničí. Jed-
ným z  nich je aj 19-ročný 
Dávid Ivan, ktorého na vý-
slnie vystrelili minuloročné 

výkony a  už teraz pomýšľa 
na najvyššie méty medzi 
zdravými športovcami, ale aj 
paralympionikmi. V  sobo-
tu na domácej pôde skončil 
tretí v  kategórii olympij-
ský luk muži. „Táto súťaž je 
skôr tréningom. Intenzívne 
sa však už pripravujeme na 
halové Majstrovstvá Európy 
dospelých v  Turecku. Moj-
im veľkým snom je účasť na 
olympiáde,“ povedal. 

Halová časť Slovenského 
pohára je rozdelená na tri 
regióny. Tí najlepší z  nich 
sa predstavia na celosloven-
skom finále.  (mav)

• HOKEJISTKY Popradu 
v nedeľu 3. februára odohrali 
ďalší zápas Extraligy a na ľade 
Martina zvíťazili 3:0. Zápas 
posledného 20. kola základ-
nej časti odohrajú zverenkyne 
Ivana Bednára v  sobotu 16. 
februára o  18.45 hod. doma 
proti Zvolenu.• OD PIATKA 8. do nede-
le 10. februára sa na zimnom 
štadióne v Poprade uskutoční 
hokejový turnaj 5. ročníkov 
hokejových tried O pohár ria-
diteľky ZŠ s MŠ v Sp. Sobote. 
Mladí Popradčania si zmerajú 
sily z Nitrou, Slovanom Brati-
slava, Trenčínom, Košicami, 
Žilinou, Banskou Bystricou, 
českými Vítkovicami a Zvole-
nom.• HISTORICKY prvým 
strelcom gólu v  rámci pre-
miérového podujatia Winter 
Classic Games na Slovensku 
sa v sobotu v Banskej Bystrici 
stala popradská hokejová iko-
na Arne Kroták, ktorý nastúpil 
v  zápase legiend vo farbách 
Kaufland tímu a  skóroval už 
v druhej minúte. Zapojil sa aj 
do súťaží zručností, kde patril 
v streľbe na terč medzi najlep-
ších.• BASKETBALISTI BK Is-
kra Svit prehrali minulý týž-
deň v piatok v rámci 26. kola 
SBL doma s Prievidzou 63:74. 
Dnes o  18. hodine privítajú 
Lučenec.• V  MONKOVEJ doli-
ne v  Ždiari sa od piatka 
8. do nedele 10. februára 
uskutoční 10. ročník Maj-
strovstiev Slovenska Špe-
ciálnych olympiád v  zim-
ných športoch.  (ppv)

Pohár FAM Poprad ostal doma
V  nedeľu 3. februára sa 

v Aréne Poprad uskutočnil 
16. ročník medzinárod-
ného futbalového halové-
ho turnaja O  pohár FAM 
Poprad. Mladší žiaci po-
pradskej akadémie súperili 
s poľským Zakopaným, ko-
šickým KAC a  Plavnicou. 
Súpermi starších žiakov 
boli okrem Plavnice a  Ko-
šíc aj Ľubotice.

„Som veľmi rád, že tento 
tradičný a  najväčší turnaj 
FAM Poprad stále funguje 
a  stále napredujeme. Stre-
távajú sa na ňom chlapci zo 

Slovenska a  Poľska a  upev-
ňujú priateľstvá. Turnaj sa 
nám darí organizovať vďaka 
obetavým rodičom, sponzo-
rom, ale aj mestu Poprad, 
ktoré nám Arénu každý rok 
poskytuje. Deti tak môžu 
v kultúrnom prostredí športo-
vať a okrem toho sa napĺňa aj 
spoločenská stránka v podobe 
pekného medzihraničného 
styku medzi Poľskom a  Slo-
venskom,“ uviedol prezident 
FAM Poprad Milan Molnár.

Iba po druhýkrát v 16-roč-
nej histórii turnaja sa stalo, že 
obe kategórie ovládli chlapci 

z  domáceho klubu FAM 
Poprad. Mladší žiaci vyhra-
li svoju skupinu bez straty 

bodu a starší žiaci sa z troch 
zápasov museli zmieriť 
s jednou remízou.  (ppv)

Futbalisti FK Po-
prad odohrali 
ďalší prípravný 
zápas minulý 

týždeň v utorok vo Vítkovi-
ciach. Už dnes pocestujú do 
Ružomberka a  na budúci 
utorok vyrážajú na sedem-
dňové sústredenie do Tu-
recka.

Zverenci Mareka Petruša 
minulý týždeň v  utorok zví-
ťazili vo Vítkoviciach nad 
domácim českým druholigis-
tom 3:2, keď góly za Poprad 

strieľali Jančo, Horváth a Zo-
šák. V  sobotu 2. februára sa 
v  Tatranskej Lomnici zopár 
hráčov A-tímu pripojilo aj 
k  popradskej rezerve, ktorá 
odohrala duel s  Liptovským 
Hrádkom. Popradčania zví-
ťazili 2:1 dvoma gólmi Marka 
Lukáča.

V  programe prípravy dru-
holigového FK Poprad nastali 
zmeny. Pôvodne plánovaný 
zápas s Dubnicou sa v sobotu 
9. februára neuskutoční. Na-
miesto toho vycestovali orli 

BAM Poprad
Popradské bas-
ketbalistky mali 
v  rámci tretieho 
kola nadstavbo-

vej časti Extraligy v nedeľu 
vynútené voľno.

Pôvodne plánovaný zápas 
proti Banskej Bystrici sa 
z  dôvodu veľkej maródky 
v  tíme hostí neuskutočnil. 
BAM Poprad určí náhrad-
ný termín zápasu v  záve-
re tohto týždňa. V  ďalšom 
programe nastúpia zveren-
kyne Tatiany Gallovej už 
v  sobotu 9. februára o  18. 
hodine v  Bratislave pro-
ti Slovanu.  (ppv)

Minulý týždeň v stredu sa v telocvični Spojenej školy 
na Ul. mládeže stretli tri tímy učiteľov stredných škôl 
počas volejbalového polročného turnaja. Do turnajov 
sa pravidelne zapája päť stredných škôl v meste Po-
prad a každá z nich organizuje počas školského roka 
vždy jedno podujatie. Aj keď má každý turnaj svo-
je vyhodnotenie, o  výsledky až tak nejde. Je to skôr 
o  priateľskom stretnutí stredoškolských učiteľov pri 
športe. Poslednou akciou býva vždy koncoročný tur-
naj pod holým nebom v areáli Gymnázia na Kukučí-
novej ulici.        FOTO - Marek Vaščura

už dnes do Ružomberka, kde 
ich o  12. hodine čaká zápas 
proti miestnemu B-tímu. Ná-
sledne už podľa plánovaného 
rozpisu odcestujú Poprad-
čania v  utorok 12. februára 
do Turecka na sedemdňové 
sústredenie, počas ktoré-
ho odohrajú dva prípravné 
zápasy proti druholigovým 
tímom z Ukrajiny - v piatok 
15. februára proti tímu Kolos 
Kovaljovka a  v  pondelok 18. 
februára proti mužstvu Obo-
lon Brovar Kyjev.  (ppv)
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O vstupenky na muzikál Mamma Mia!
Súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž

Podtatranské osvetové stredisko 
v Poprade v spolupráci s obcou 
Šuňava pripravuje už po 27-krát 
súťažné stretnutie amatérskych 
divadelníkov z okresov Poprad, 
Kežmarok a Levoča pod názvom 
Divadelná Šuňava 2019.

Súčasťou tejto postupovej prehliad-
ky budú divadelné tvorivé dielne, 
semináre pre účastníkov súťaže, kto-
ré sa zrealizujú aj vďaka finančnej 
pomoci Fondu na podporu umenia. 
Propozície a prihlášky sú na stránke 
wwww.osvetapoprad.sk. Termín uzá-

vierky prihlášok je 13. február 2019.
Podtatranský región je bohato zá-

sobený talentovanými režisérmi, 
amatérskymi hercami vo všetkých 
vekových kategóriách a Divadelná 
Šuňava patrí už roky k najobsadzo-
vanejším a najplnejším súťažiam v 
počte účastníkov aj súťažných hier 
v oblasti amatérskeho divadelného 
umenia na Slovensku. Zárukou vy-
sokej kvality súťaže a podtatranských 
divadelných súborov sú aj úspechy, 
ktoré získavajú na vyšších postupo-
vých prehliadkach.   (zba)

Divadelná Šuňava sa už pripravuje

Slovenskú verziu svetoznámeho 
muzikálu Mamma Mia! uvidia už 
čoskoro aj diváci v  Poprade. Mu-
zikálový hit, ktorý je od premiéry 
10. novembra 2017 v Divadle Nová 
scéna stále vypredaný a doteraz ho 
videlo viac ako 25 tisíc divákov, 
mieri aj do nášho mesta. Návštev-
níci sa tak môžu tešiť na známe 
hity legendárnej skupiny ABBA, 
romantický i vtipný príbeh lásky 
dvoch generácií a  skvelé herecké 
a  spevácke výkony Kataríny Has-
provej a  Sone Norisovej v  postave 
Donny, ako aj Sisy Sklovskej, Jany 
Hubinskej, Zuzany Vačkovej, Petra 

Kočiša, Róberta Haláka, Marce-
la Ochráneka, Martina Kaprálika, 
Pavla Plevčíka, ale aj mladej herec-
kej generácie Mirky Drínovej, Ro-
many Dang Van, Patrika Vyskočila 
a Dáriusa Kočiho. V športovej hale 
Aréna sa predstavenia uskutočnia 
v  stredu 20. februára a  vo štvrtok 
21. februára so začiatkom vždy 
o 19. hod. 

Ak máte záujem zúčastniť sa muzi-
kálu Mamma Mia! v Poprade, zapoj-
te sa do tejto súťaže. Podmienkou je 
vystrihnúť kupón, ktorý je súčasťou 
a  zaslať ho do redakcie (Podtatran-
ská 149/7, Poprad) do pondelka 11. 

februára 2019. Mená dvoch 
vyžrebovaných čitateľov budú 
uverejnené v  NOVINÁCH 
POPRAD v  stredu 13. feb-
ruára 2019. Zapojením sa do 
súťaže súhlasia súťažiaci so 
spracovaním osobných úda-
jov pre účel súťaže a s  uve-
rejnením osobných údajov 
v  NOVINÁCH POPRAD 
v prípade výhry.  (ppš)
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www.novascena.sk
S PODPOROU MEDIÁLNI PARTNERI PARTNERI

poprad
aréna20. 2. a 21. 2. / 19.00 POPRAD

chemkostav
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Na celom východnom Slovensku 
platí od začiatku februára jednot-
ný tarifný systém v  prímestskej 
autobusovej doprave. Novinkou 
sú špeciálne zľavy. 

Rodiny, tehotné ženy a  držitelia 
Jánskeho plakety môžu od 1. februá-
ra cestovať v prímestskej autobuso-
vej doprave v Prešovskom a Košic-
kom samosprávnom kraji lacnejšie. 
Župy totiž od februára zavádzajú 
jednotný tarifný systém. 

„Harmonizácia zliav cestovných 
lístkov je len prvým krokom k tomu, 
aby sme ukázali občanom, že cesto-
vať prímestskou autobusovou dopra-
vou sa oplatí. Chceme dostať viac 
ľudí do verejnej hromadnej dopravy 
z  osobných automobilov. Verím, že 
postupom času sa nám podarí integ-
rovať aj tarify mestskej hromadnej 
dopravy v  oboch krajoch a  Železníc 
Slovenskej republiky,“ načrtol pred-
seda PSK Milan Majerský. 

Po novom zaplatí každý člen ro-
diny za jednosmerný víkendový 
lístok, teda v  sobotu, nedeľu ale-
bo štátny sviatok, jedno euro. A  to 
bez ohľadu na precestovanú tarifnú 
vzdialenosť. Zľavu si môže uplatniť 
minimálne jeden rodič s  jedným 
alebo viacerými deťmi do 15 rokov. 
Rodina tak môže ušetriť pri ceste 
nad 30 kilometrov. V  súčasnosti 

stojí jednosmerný cestovný lístok 
nad 30 kilometrov 1,90 eur, jed-
nosmerný zľavnený lístok 1,10 eur. 

Novinkou je aj zľava pre tehotné 
ženy, ktoré budú cestovať za 0,20 
eur za každých (aj začatých) 50 ki-
lometrov. Stačí, ak sa pri kúpe lístka 
preukážu čipovou kartou vystave-
nou dopravcom na základe tehoten-
ského preukazu. Za rovnakú sumu 
sa od februára budú v  prímestskej 
autobusovej doprave prepravovať 
aj držitelia zlatej Janského plake-
ty. Dopravca im poskytne zľavu po 
preukázaní plakety, na základe čoho 
dostanú cestujúci čipovú kartu. 
Cestovať za rovnakú sumu majú ná-
rok aj občania nad 70 rokov. 

V rámci zavedenia spoločnej tari-
fy na východnom Slovensku sa tarif-
ná vzdialenosť na prímestské auto-
busové linky rozširuje zo súčasných 
100 na 200 kilometrov. Mení sa aj 
cena za prepravu batožiny a zvierat. 
Do 50 kilometrov je cena 0,20 eura, 
do 200 kilometrov je cena 0,50 eura. 
Súčasťou jednotnej tarify je aj zľava 
0,10 eur pri prestupe do 30 minút 
medzi autobusovými spojmi zmluv-
ných dopravcov PSK a  KSK. Kraje 
zavádzajú aj rovnakú výšku cestov-
ného pri zachádzke spoja. To zna-
mená, že pri vykonaní zachádzky 
cestujúci priplácať nebude.  (lhe)

Jednotný tarifný systém prinesie
občanom viaceré benefity

Športová hala Aréna 
Poprad privítala prvú 
februárovú sobotu 
tanečníkov z  celého 
Slovenska. Taneč-
né centrum Fortuna 
organizovalo Maj-
strovstvá Slovenskej 
republiky v  taneč-
nom športe v  10 tan-
coch. Na parkete sa 
predstavilo viac ako 
100 najlepších párov 
v  ôsmich vekových kategóriách. 
Na najvyššej republikovej súťaži 
bojovali o cenné kovy aj popradské 
tanečné páry.

   V kategórii Seniori III víťazstvo 
získal pár Beáta Frtúsová a  Igor 
Frtús z Dance Attack Lučenec, v ka-
tegórii Seniori II Zuzana Šúkalová a 
Branislav Šúkala z  TK Dukla Tren-
čín. V kategórii Seniori II súťažil aj 
popradský pár Andrea Cvanigová 
a Jozef Cvaniga z TC Fortuna, ktorý 
obsadil pekné štvrté miesto. V  ka-
tegórii Seniori I si prvenstvo odniesli 
Iveta Vargová a  Maiello Pasquale 
z  TK Ellegance Košice. Na treťom 
mieste boli domáci tanečníci Blaže-
na Zalomová a  Pavol Zalom z  TC 
Fortuna. V  kategórii Mládež zvíťa-
zil pár Silvia Budová a  Patrik Buda 

z  TK UNI-
-DANCE Bra-
tislava. V  ka-
tegórii Juniori 
II sa z triumfu 
tešili taneč-
níci z  Fáber 
Dance Team 
Slovakia Lia-
na Ferjancová 
a  Dominik 
Indro. V  ka-
tegórii Juniori I  víťazný pohár pu-
toval páru Sofia Zubčáková a Marco 
Kmeťka z VŠK FTVŠ UK Lafranco-
ni Bratislava. V  kategórii Do 21 sa 
z  prvenstva v  sobotu tešili Valeriia 
Polotniak a  Filip Ševčík z  PegaFun 
Dance Group Martin. Popradské 
publikum najviac potešili taneční-

ci z  kategórie Dospelí. Prvé 
miesto si vytancovali Elena 
Popová a  Matej Štec z  TK 
UNI-DANCE Bratislava. 
V tejto kategórii sa na stupne 
víťazov postavili aj tanečné 
páry z usporiadateľského TC 
Fortuna. Na druhom mies-
te sa umiestnil pár Giada 
Cragnolini a  Dušan Gruľa 
a  na treťom Emília Scher-
felová a  Daniel Jurča (na 
foto). Hudobným spestre-
ním galavečera bola hviezda 
slovenskej a  českej popu-
lárnej scény Dara Rolins 
(na foto hore).  (ppš)

Na stupňoch víťazov stáli
aj popradskí tanečníci


