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Predškoláci sa pri zápisoch preniesli do rozprávky

V zasadačke Mestského úradu 
v  Poprade sa dnes 12. februára 
o  9. hod. začne 1. zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva mesta 
Poprad. V  pondelok mu pred-
chádzalo rokovanie mestskej 
rady, ktorá navrhla z programu 
MZ stiahnuť úpravu účelu dotá-
cie v Zmluve o poskytnutí dotá-
cie z rozpočtu mesta Poprad pre 
HK ŠKP Poprad na rok 2014. 
Do bodu Rôzne sú pripravené 
na doplnenie tri návrhy na zme-
nu rozpočtu.

V  programe sú okrem iného 
zaradené návrh Všeobecne zá-
väzného 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 zriade-
né na území mesta, návrh vecnej 
náplne použitia Rezervného fon-
du mesta Poprad v  roku 2014, 
návrh na prenájom nebytových 
priestorov v objekte Futbalového 
štadióna vo Veľkej a areálu FŠ za 
1 euro na dobu neurčitú pre FK 

Poprad, návrh na prenájom kan-
celárskych priestorov v  objekte 
MsÚ Poprad pre potreby VÚC 
Prešov, ďalej návrh na zmenu 
termínu slávnostného zasadnu-
tia MZ, na určenie termínu na 
predkladanie návrhov na udele-
nie Ceny mesta Poprad, aktuali-
zácia Programu hospodárskeho 
rozvoja a  sociálneho rozvoja 
mesta Poprad, správa o zistených 
priestupkoch a  ich riešení Mest-
skou políciou Poprad, správa 
o  vykonaných kontrolách a  ďal-
šie. Rozsiahlym bodom rokova-
nia MZ bude tiež hospodárenie 
a nakladanie s majetkom mesta, 
v ktorom sú zaradené návrhy na 
predaje nehnuteľností, návrh na 
prevod vlastníctva nebytového 
priestoru,  zámenu nehnuteľnos-
tí vo vlastníctve mesta, návrhy 
na zriadenie vecného bremena 
a pod.

Pred záverom rokovania mest-
ského zastupiteľstva sú zaradené 
interpelácie poslancov. Zasadanie 
MZ je verejné.  (ppm)

Dnes zasadne MZ

Minulý týždeň sa vo všet-
kých základných školách 
v  zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Poprad niesol v zname-
ní zápisov detí do prvých roč-
níkov. Na zisťovanie daností 
predškolákov využili pedagó-
govia fantáziu a deti preniesli 
zväčša do rozprávky.

Navštívili sme Základnú 
školu na Koperníkovej ulici 
v  Matejovciach, kde sa deti 
ponorili do podmorského 
sveta. „Deti sa učili o  zvie-
ratkách, ktoré žijú v  mori. Na 
základe toho sme počítali, kres-
lili, porovnávali a priraďovali,“ 
povedala učiteľka Františka 
Kuzielová. „V  budúcom škol-
skom roku plánujeme otvoriť 
dve triedy. Jedna z  nich bude 
nultým ročníkom. Celkovo sa 
nám v  obvode registrovalo 39 
detí, z toho na zápis sme počí-
tali s počtom asi 25. Do nultého 
ročníka by malo nastúpiť tri-

násť detí,“ spočí-
tal riaditeľ školy 
Peter Husár. Ten 
už teda načrtol 
tému nultého 
ročníka, ktorý je 
nutný, ak viacero 
detí zo spádovej 
oblasti nedosa-
huje školskú zre-
losť. „Zápis do 
nultého ročníka 
bol zameraný na 
deti, ktoré ne-
navštevujú ma-
terskú školu. Sú 
z málo podnetné-
ho prostredia 
a  zápis pre nich 
prebieha trochu 
inak. Pomáhala nám psycho-
logička z  Centra pedagogicko-
-psychologického poradenstva 
a  prevencie v  Poprade a  asis-
tentka učiteľa,“ vysvetľovala 
učiteľka Ingrid Lindemanová, 

ktorá mala tento špeciálny zá-
pis na starosti.

Boli sme sa pozrieť aj na zá-
pis v  ZŠ s  MŠ na Jarnej ulici. 
Tam deti pátrali po slniečku. 
„Tento rok sme vymysleli zimnú 

rozprávku s podtitulom Kde sa 
stratilo slniečko. S touto témou 
sme navštívili aj deti v  mater-
skej škole a rozdali sme im vstu-
penku do nášho sveta...“

Mrázik ocenil malých korčuliarov
Po dvanástich lekciách nastal 

čas odmeniť snaženie škôlka-
rov, ktorí sa zapojili do výcviku 
korčuľovania pod vedením kva-
lifikovaných trénerov. V  pon-
delok odovzdal rozprávkový 
ujo Mrázik ľadové vysvedčenia 
prvej skupine malých absolven-
tov.

Do projektu výcviku korčuľo-
vania sa zapojilo šesť materských 

škôl, teda 
196 detí. Pre 
dve skupi-
ny sa konal 

kurz na ploche zimného štadióna 
a  ostatné skupiny ho absolvovali 
na ľadovej ploche pri Aréne Pop-
rad. „Deti boli šikovné a  zaslúžia 
si pochvalu. Pripravili sme pre ne 
certifikát s názvom Ľadové vysved-
čenie. V pondelok si ho prevzalo 57 
detí z  MŠ na Podtatranskej ulici 
z rúk Mrázika, ktorý síce zabudol 
Nasťenku v Soči, ale to nevadí, pre-
tože tá nás potešila zlatou olympij-
skou medailou,“ zavtipkoval Jozef 
Pavlík z oddelenia školstva, mlá-
deže a športu MsÚ v Poprade.

V Matejovciach predškoláci navštívili podmorský svet.  FOTO - Marek Vaščura

(Pokračovanie na str. 3)
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STRUČNE Primátor hodnotil školy pozitívne
Minulý týždeň v  uto-

rok sa v zasadačke Mest-
ského úradu v  Poprade 
stretol primátor Anton 
Danko s  riaditeľmi zá-
kladných škôl v  zria-
ďovateľskej pôsobnosti 
mesta. Témou bolo 
hodnotenie stavu škôl 
po návštevách, ktoré 
absolvoval šéf radnice 
v polovici januára.

Po približne dvojhodi-
novej besede vychádzali 
riaditelia jednotlivých po-
pradských škôl z miestnos-
ti s  úsmevom na tvári. 
„Zo spoločného stretnu-
tia máme pozitívne pocity. Sme 
radi, že náš primátor bol s  na-
šimi školami väčšinou spokojný 
a  prejavuje nám podporu. Aj 
našu školu pochválil. Prisľúbil 
podporu športovým triedam 
a  veľmi sa už tešíme na novú 
strechu,“ uviedla riaditeľka ZŠ 
s MŠ na Komenského ulici Jar-
mila Cervová. „Pána primátora 
oslovila atmosféra v škole a za to 
chcem verejne poďakovať všet-
kým kolegom. Vždy je však čo 
zlepšovať a  takéto návštevy sú 
pre nás výzvou. Chcem oceniť 
aktivitu vedenia mesta, pretože 
aj nezávislý pohľad nám otvára 
oči,“ doplnila riaditeľka Spo-
jenej školy na Letnej ulici Viera 
Grohová.

Spokojnosť vyjadril aj riaditeľ 
Strediska služieb škole v  Po-
prade Peter Maščeník. „Sme 
školským zariadením, ktoré po-

skytuje služby v oblasti elektro-
inštalácií, údržieb, revízií, sto-
lárskych a  zámočníckych prác. 
Boli sme pozitívne hodnotení 
a navyše by sme sa mali perso-
nálne posilniť o stolára a malia-
ra. Verejná pochvala primátora 
nás teší,“ povedal.

Popradský primátor Anton 
Danko sa rozhodol na vlastné 
oči presvedčiť, v  akom stave 
sa nachádzajú základné a  ma-
terské školy v  zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta. V  jednotli-
vých zariadeniach sa spoločne 
s  vedúcou oddelenia školstva, 
mládeže a  športu Editou Pi-
lárovou stretol nielen s  riadi-
teľmi, ale aj ich zástupcami, 
vedúcimi jedální a  zástupcami 
rodičov. „Na utorkovom stret-
nutí sme všetko zhrnuli. Veno-
vali sme sa potrebám a  mož-
nostiam škôl, ako aj športovým 

triedam. S  radosťou konštatu-
jem, že primátor Anton Danko 
bol milo prekvapený z  úrovne 
a vybavenia našich škôl. Kládol 
dôraz hlavne na interiér budov 
a  modernizáciu. Zatiaľ prvým 
konkrétnym výstupom bolo rie-
šenie mzdovej otázky pre pra-
covníčky v  školských jedálňach. 
Zaradenie týchto zamestnancov 
v  platových triedach je veľmi 
nízke. Štát zvýšil platy, ale nie 
normatív v  podielových dani-
ach. Primátor sa preto rozhodol 
tento normatív zvýšiť,“ zhrnula 
E. Pilárová, ktorá dodala: „Mo-
mentálne sú schválené prost-
riedky na rekonštrukciu strechy 
na ZŠ Komenského ulici, na re-
konštrukciu strechy MŠ na Jar-
nej ulici a na areál ZŠ s MŠ na 
Francisciho ulici. 50 tisíc eur je 
vyčlenených na gastrotechniku 
bez špecifikácie.“  (mav)

• PREDNÁŠKY o  bezpečnos-
ti seniorov v  cestnej premávke 
pre členov denných centier sa 
začali minulý týždeň v DC Lim-
ba. Ďalšia prednáška odznie 
19. februára v  DC Spišská So-
bota, 20. februára v  DC Veľká, 
24. februára v  DC Stráže a  25. 
februára v  DC Matejovce. 24. 
marca bude prednáška v  DC 
kresťanských seniorov, 25. mar-
ca v DC Xenón a 27. marca v DC 
pri Zariadení pre seniorov na Ul. 
Komenského. • VO štvrtok 20. februára sa 
v  kongresovej sále hotela Satel 
v Poprade uskutoční seminár ur-
čený predovšetkým predsedom 
spoločenstiev vlastníkov bytov, 
členom rád, vlastníkom bytov 
a  správcom bytových domov. 
Diskutovať sa bude o optimálnej 
poistnej ochrane pre bytový 
dom, ako aj o ochrane osobných 
údajov v praxi a bezpečnostných 
opatreniach s tým súvisiacich. • ZAJTRA 13. februára odo-
vzdajú v Tatranskej galérii ceny 
výhercom súťaže Anjel Vianoc 
2013. Výstava prác potrvá od 14. 
februára do 30. marca 2014. • ZASTUPITEĽSTVO Pre-
šovského samosprávneho kraja 
najbližšie zasadne v utorok 18. 
februára. • V  SOBOTU 15. februára 
sa o  15. hod. pod Kostolom sv. 
Cyrila a Metoda na sídlisku Juh 
v Poprade uskutoční zábavné fa-
šiangové stretnutie pod názvom 
Fašiangy pre dospelých na ľudo-
vú nôtu podľa ľudových zvykov. • SPOLOČNÝ ples kresťan-
ských rodín, mládeže a KDH 
v Poprade sa uskutoční v sobotu 
22. februára v hoteli Satel v Pop-
rade. • POĽOVNÍCKY ples sa bude 
konať túto v sobotu 15. februára  
v Matejovciach.• SLOVÁCI darovali zo svo-
jich daní neziskovým organi-
záciám a  nadáciám spolu až 
46  708  235,15 €. O podporu 
2% z  daní sa celkovo uchádza 
11  120 neziskových organizácii 
a nadácií. Priemer na jednu or-
ganizáciu vychádza 4  200,38 €. 
Najviac získala Nadácia Pontis 
(2 621 157,99 €), potom Nadácia 
SPP (2 521 098,33 €) a Nadácia 
Orange (730 526,57 €).• SUMA, od ktorej platia vy-
sokoškoláci vyššie odvody sa 
v tomto roku mierne zvýšila na 
čiastku 159 eur. U  stredoškolá-
kov sa táto suma tiež zvýšila na 
68 eur.   (ppš)

Aréna, Poprad
2. marca 2014 o 17.00 hod.
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Krátke správy

Zápis do materskej školy neodkladajte!
Zápisy do materských škôl prebiehajú podľa 

zákona jeden mesiac, od 15. februára do 15. 
marca. Už tretí rok však mesto Poprad určuje 
ťažiskový týždeň, kedy je najvhodnejšie dieťa 
do materskej školy zapísať.

Mesto Poprad pristúpilo k tomuto kroku pre-
to, aby sa nenarušil výchovno-vzdelávací proces 
a  tiež preto, aby bolo možné v  čo najkratšom 
termíne a bez problémov uzavrieť počty a  stav 
v jednotlivých materských školách. Ťažiskovým 
týždňom určeným na zápis detí do materských 
škôl je teda ten budúci, od 17. do 21. februára. 
„Je dobré, ak rodičia stihnú dieťa zapísať v tom-
to termíne. Je to možné aj priebežne počas celého 
školského roka, ale vtedy je tu riziko, že sa ka-
pacity naplnia a  bude problém s  umiestnením 
dieťaťa do zvolenej materskej školy,“ zdôraznila 
vedúca oddelenia školstva, mládeže a  športu 

MsÚ v Poprade Edita Pilárová.
Do materskej školy sa prijímajú deti vo veku od 

3 do 6 rokov, prednosť majú tie, ktoré dovŕšili pi-
aty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou 
dochádzkou a  deti s  dodatočne odloženou po-
vinnou školskou dochádzkou. Dieťa po dovŕšení 
dvoch rokov veku môže byť prijaté do materskej 
školy, ak sú vytvorené vhodné materiálne, perso-
nálne a iné potrebné podmienky. Všetko potrebné 
k  zápisu nájdu zákonní zástupcovia na webovej 
stránke mesta Poprad.

Na zápis do materskej školy je potrebné doniesť 
písomnú žiadosť zákonného zástupcu, potvrde-
nie o  zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného 
lekára pre deti a  dorast, vyjadrenie príslušného 
zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, 
ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdeláva-
cími potrebami.    (ppv)

Galériu po rekonštrukcii slávnostne
otvoria výstavou Chlapec z našej ulice

Slávnostné otvorenie zrekon-
štruovaných priestorov kultúr-
nej pamiatky Elektráreň parná 
a komín sa uskutoční v piatok 14. 
februára v  Tatranskej galérii na 
Hviezdoslavovej ulici v  Popra-
de. Táto mimoriadna udalosť sa 
bude konať pod záštitou predse-
du Prešovského samosprávneho 
kraja Petra Chudíka a primátora 
mesta Poprad Antona Danka.

Hlavným programom slávnosti 
bude vernisáž akademického ma-
liara Petra Pollága (na foto vľavo) 
Chlapec z  našej ulice. Autor, kto-
rý v  Poprade prežil svoje detstvo 
a  mladosť práve v  blízkosti teraj-
šej Tatranskej galérie, sa s  rados-
ťou vráti na miesta, kde vyrastal. 
Prispieva k dobrému chýru nášho 
mesta, pretože jeho umenie je vý-
nimočné. Svedčí o  tom i  fakt, že 
patril medzi desať umelcov, ktorí 
ilustrovali veľkú bibliu vydanú spo-

lu s Českou republikou. Riaditeľka 
TG v Poprade Anna Ondrušeková 
vyzdvihla: „Návštevníci budú môcť 
uvidieť i autorove originály ilustrá-
cií do tejto veľkej biblie, ktorá vyšla 
k  1150. výročiu príchodu Cyrila 
a Metoda na naše územie. Ilustro-
vali ju desiati autori - piati z Čiech 
a piati zo Slovenska, medzi nimi aj 
Peter Pollág. Jeho ilustrácie zazna-
menali veľký úspech, sú nádherné, 

pôsobivé a vydali sme z nich dokon-
ca veľký kalendár. Na záver výstavy 
Chlapec z našej ulice v polovici ap-
ríla pripravujeme tiež prezentáciu 
ilustrovaných kníh s  ich autormi.“ 
Riaditeľka prezradila, že výstavu, 
ktorú v piatok slávnostne otvoria, 
pripravovali dlho a stále čakala na 
jedinečnú príležitosť, ktorú si P. 
Pollág právom zaslúži, pretože pat-
rí medzi najvýznamnejších umel-
cov, ktorí vzišli z tohto regiónu. A. 
Ondrušeková dodala: „Komplex-
ne predstavíme tvorbu P. Pollága, 
ktorú sme rozdelili do piatich ob-
lastí - maľba, grafika, ilustrácie, 
postup, akým vznikali vitráže, ktoré 
má i v Kostole sv. Juraja v Spišskej 
Sobote a  na záver mozaiky, ktoré 
vytvoril po celom Slovensku. V Po-
prade je jeho mozaika na „Výkriku“. 
Výstavu budeme dopĺňať výtvar-
nými workshopmi, ktoré bude viesť 
samotný autor.“  (mar)

Predškoláci sa pri zápisoch preniesli do rozprávky

• OD 1. februára do 30. aprí-
la 2014 prebieha na Slovensku 
štatistické zisťovanie o výške, 
štruktúre a vývoji peňažných 
príjmov fyzických osôb v rôz-
nych typoch domácností.• V  DŇOCH 20.-23. februára 
sa uskutoční 23. stredoeurópsky 
veľtrh cestovného ruchu Holiday 
World Praha. Tento medziná-
rodný veľtrh je najvýznamnej-
šou akciou svojho druhu nielen 
v  ČR, ale aj v  stredoeurópskom 
kontexte. V rámci stánku SACR 
sa budú propagovať Vysoké Tat-
ry, ale aj celý náš región. • TATRANSKÝ Grand Hotel 
Bellevue sa bude od 27. februá-
ra do 2. marca 2014 prezentovať 
na veľtrhu Ultázás v  Budapešti. 
Veľtrh je zameraný na prezen-
táciu aktivít cestovného ruchu, 
gastronómiu a kultúru štátov pi-
atich kontinentov. • V GALÉRII Encián na Skalna-
tom plese (v budove visutej lanov-
ky) sú od 10.februára inštalované 
dve nové výstavy - výstava obra-
zov Vladimíra Krausza, sloven-
ského textára, výtvarníka a  skla-
dateľa s  názvom O  kom, o  čom 
a  výstava fotografii fotoreportéra 
Miloslava Vanču z MS FIS Vysoké 
Tatry 1970. Vstup je voľný. • KONCERT chrámovej hud-
by v  podaní pedagógov Kated-
ry hudby Pedagogickej fakulty 
Katolíckej univerzity v  Ružom-
berku bude v nedeľu 16.februá-
ra o 18. hod. v Kostole sv. Petra 
a Pavla v Novom Smokovci. • 1. PODTATRANSKÝ fa-
šiangový bál spojený s pochová-
vaním basy sa uskutoční v piatok 
28. februára od 19.30 hod. v ho-
teli Autis v Dolnom Smokovci. • PRVÝ študentský ples vo 
Svite pre žiakov 9. ročníkov ZŠ 
a  študentov stredných škôl sa 
uskutoční 21. februára od 17. 
hod. v  zasadačke školského in-
ternátu pri SOŠ. • V  DOBE od 8. februára od 
16. hod. do 9. februára do 16. 
hod. došlo v Poprade ku krádeži 
Toyoty Auris čiernej farby zapar-
kovanej na Moyzesovej ulici. • ROZPRÁVAŤ a  premietať 
film o svojich cestovateľských 
zážitkoch v  Etiópii bude Adam 
Brodanský vo štvrtok 13. febru-
ára o  19. hod. v  Kežmarskej 
reštaurácii v Kežmarku.• DISKUSIA na tému pred-
volebné Slovensko sa uskutoční 
v utorok 18. februára o 17. hod. 
v Business Center Poprad (bývalý 
Naftoprojekt). Diskutovať budú 
Martin Bútora, Grigorij Mesež-
nikov a Miroslav Kollár.   (ppš)

„...Za úspešné zvlád-
nutie úloh dostali malý 
darček,“ zhrnula podu-
jatie zástupkyňa riadi-
teľa pre 1. až 4. ročník 
Alena Lopuchová (foto 
zo zápisu v ZŠ a MŠ 
Jarná vpravo).

Nech už sa zápis konal 
kdekoľvek v  Poprade, 
deti si ho určite naplno 
užívali. „Poznával som 
písmenká a  zvieratká. 
Viem už napočítať do 49 
a  napísať svoje meno,“ pochválil 
sa Maxim Melcher. „Najskôr som 
maľoval a  potom som sa šiel po-
zrieť do podmorského sveta. Teším 

sa, že budem školák a budem se-
dieť v lavici s kamarátmi,“ dodal 
Jakubko Kessel (na foto vľavo).

Podrobnejšie hodnotenie 

zápisov do prvých ročníkov, ktoré 
v niektorých popradských školách 
trvali celý týždeň, prinesieme v ďal-
šom vydaní Novín Poprad.  (mav)

(Dokončenie zo str. 1)
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Spotrebiteľ
pod ochranou
„Je primárnou a  prioritnou 

zodpovednosťou organizácií, 
ktoré sa zameriavajú na ochranu 
práv spotrebiteľov, informovať 
a vzdelávať občanov o ich prá-
vach a možnostiach, ktoré súvi-
sia s  rôznymi druhmi  verejnej 
dopravy. A  ďalej delegovať ich 
návrhy na zlepšenie kompe-
tentným“, uviedla exkomi-
sárka Meglena Kuneva pri 
otvorení záverečnej konferencie 
medzinárodného projektu Mo-
bilita ako paradigma európske-
ho občianstva v Bruseli.

Osem partnerských organi-
zácií z Bulharska, Španielska, 
Talianska, Litvy, Portugalska, 
Rumunska, Srbska a  Sloven-
ska tak verejne vyzvala, aby 
cestujúcim zdôrazňovali, aké 
dôležité je nenechať si svoju 

osobnú skúsenosť s  cestovaním 
pre seba a aktívne sa zapojiť do 
hodnotenia kvality dopravných 
prostriedkov a  ich prepojení.  
V rámci projektu zastupovala 
Slovensko Spoločnosť ochrany 
spotrebiteľov S.O.S. Poprad. 

Do projektu sa zapojilo viac 
ako 4000 cestujúcich z 299 miest 
ôsmich krajín EÚ. 59% respon-
dentov nevie, či obec alebo 
mesto, v ktorom žijú, má vypra-

covaný plán mestskej mobility 
a 21% nemá vedomosť, či v ich 
meste jazdia prostriedky verejnej 
dopravy poháňané aj inak, než 
tradičnými fosílnymi palivami. 
Auto naďalej ostáva najobľúbe-
nejším dopravným prostriedkom 
na prepravu v rámci domovskej 
krajiny. 49% opýtaných ho po-
užíva na prevoz do práce alebo 
za štúdiom a  64% na transport 

za zdravotnou starostlivosťou. 
Zaujímavým zistením je, že naj-
využívanejším prostriedkom na 
cestovanie na dlhé vzdialenosti 
stále ostáva autobus. 

„Slovenskí respondenti uviedli, 
že najviac problémov majú pri 
vrátení ceny cestovného lístka, 
ak sa prevoz neuskutočnil, ako 
bolo plánované. Poskytovatelia 
dopravných služieb si často ne-
plnia svoje povinnosti, ak došlo 

k  zrušeniu či presmerovaniu 
spoja. Mnohí sa cítia diskrimi-
novaní v prístupe a možnostiach 
výberu k  jednotlivým druhom 
dopravných prostriedkov, trápi 
ich najmä nevyhovujúca čis-
tota,  frekvencia či nadväznosť 
jednotlivých spojov. Sťažujú sa 
na nedostatočnú informovanosť 
zo strany poskytovateľov služieb 
pred kúpou lístka i  počas cesty, 

najmä, ak sa vyskytnú neobvyklé 
okolnosti. Mnohí vôbec nevedia, 
na čo majú v prípade dlhých meš-
kaní nárok, ani čo je predmetom 
bezplatných asistenčných služieb 
zdravotne hendikepovaných ces-
tujúcich,“ vymenoval Michal Fá-
ber, predseda S.O.S.

Výsledkom verejnej konzultá-
cie realizovanej v rámci projektu 
je 18 občianskych odporúčaní 
určených európskym i  národ-

ným inštitúciám. Ako prio-
ritné sa ukazujú investície 
do skutočne integrovanej 

verejnej dopravy a moderných 
systémov poskytovania informá-
cií a nákupu cestovných lístkov, 
ktoré  by homogenizovali európ-
sky priestor. Nevyhnutnosťou 
je do verejnej dopravy zavádzať 
alternatívy a technológie šetrné k 
životnému prostrediu, podporiť 
rozvoj car sharingu (zdieľanie 
automobilov viacerými osobami) 
a mestskej cyklistiky.  (pvč)

Sťažnosti zlepšujú kvalitu služieb

Podtatranské osvetové stredis-
ko v Poprade s obcou Šuňava fi-
nišujú v prípravách XXII. ročníka 
podtatranského súťažného festi-
valu neprofesionálneho divadla 
Divadelná Šuňava. Uskutoční sa 
21. – 23. februára v  šuňavskom 
kultúrnom dome a  počas troch 
dní súťaže vystúpi 9 divadelných 
súborov s  29 predstaveniami, 
v  ktorých bude účinkovať pri-
bližne dvesto účastníkov. Súťažiť 
budú aj dva popradské divadelné 
súbory – DS Šťastlivec zo ZUŠ 
Poprad a DS Trma Vrma zo ZUŠ 
pri Spojenej škole Letná Poprad. 
DS Šťastlivec uvedie päť miniatúr 
rôzneho druhu: Baletka, Sliep-
ka a  vajce, Domino, O  ľuďoch, 
Dib a Dob a 3 etudy dvoch mní-
chov. DS Trma Vrma dve predsta-
venia Bratia Levie srdce a scénic-
ké čítanie knihy určené divákom 
staršieho školského veku Pop-
rad mám rád.  (ppm)

Pripravujú
Divadelnú Šuňavu

Štartuje 6. ročník súťaže Miss stredných škôl. Druhý zo sied-
mich kastingov sa konal minulý štvrtok v  popradskom hoteli 
Európa. Prihlásených bolo desať dievčat, z  ktorých trojčlenná 
porota vybrala päticu. V porote sa objavila aj minuloročná víťaz-
ka študujúca v  Poprade, Ivana Petrušová zo Svitu. „Vďaka part-
nerstvu s  OZ Športom proti drogám sa tento ročník nesie v  zna-
mení osvety proti fajčeniu a  užívaniu drog dievčat na stredných 
školách. Rozhodujúci kasting sa uskutoční 15. februára v  Ru-
žomberku, kde doplnená porota vyberie zo štyridsiatich dievčat 
finálovú dvanástku. Finalistky absolvujú sústredenia doma 
i  v  zahraničí, ale aj prednášky a  školenia na témy fajčenia, drog 
a etikety. Samotný finálový večer je na programe 21. júna v Ružom-
berku,“ dodal riaditeľ súťaže Stanislav Šagáth.  (mav)

Priblížili sa popradským pacientom
V  Poliklinike Alexandra 

v  Poprade otvorila Všeobecná 
nemocnica s  poliklinikou Le-
voča novú urologickú ambu-
lanciu. Bude slúžiť ľuďom 
s  ochoreniami obličiek 
a  močového traktu z  Po-
pradu, čím im podstatne 
uľahčí prvotné urologic-
ké vyšetrenie,  doliečenie 
a  ušetrí dopravu do Le-
voče. Urologické odde-
lenie v Levoči s 35 lôžka-
mi jestvuje už 57 rokov 
a  jeho pôsobnosť siaha 
na územie voľakedajšieho 
okresu Poprad a  Spišská 
Nová Ves. Ročne, vráta-
ne mimotelového rozbíjania 
močových kameňov, vykonajú 
dvetisíc zákrokov. 

Primár tohto oddelenia 
MUDr. Ladislav Haas podot-
kol: „Pacienti z Popradu sa do-
žadovali, aby boli doliečení aj 
ambulantne v  našich rukách, 
a tak po prepustení po urologic-

kom zákroku, môžu pokračovať 
v  Poprade. Takisto, ak ich oča-
káva nejaký operačný výkon, 
potrebné základné vyšetrenia 

môžu absolvovať v Poprade. 
V  nemocnici v  Levoči budú už 
len ležať na samotnú operáciu.“ 
Ambulancia bude otvorená každý 
pracovný deň od 7. do 15. hod., 
má zazmluvnené všetky zdra-
votné poisťovne, vyšetrenia 
budú bez doplatkov zo strany 
pacientov a  bez zbytočného 

čakania pred ambulanciou. 
Na vyšetrenie nie je nutné sa 
vopred objednať. Chorí však 
potrebujú odporučenie od 

špecialistu či praktického 
lekára, v  akútnych prí-
padoch prijmú pacienta 
i  bez predchádzajúceho 
lekárskeho odporučenia. 
Lekárom v  Poprade bude 
MUDr. Miroslav Koneval 
a  ordinovať by mal začať 
do konca februára. Dodal: 
„Je to priblíženie nášho 
oddelenia pacientom v Po-
prade, ktorých prichádza 
na urologické oddelenie 
levočskej nemocnice veľa.“ 

Riaditeľ levočskej nemocnice 
Miroslav Jaška podčiarkol, že 
pripravujú priestory tiež na ot-
vorenie urologickej ambulancie 
vo Svite a v budúcnosti plánu-
jú aj chirurgickú ambulanciu 
v  Poprade, avšak musia nájsť 
vhodné priestory pre takúto 
lekársku starostlivosť.   (mar)

Vo štvrtok prestrihli pásku na otvorení
novej urobologickej ambulancie v  Poprade.
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Chodníky v Tatrách 
sú zľadovatené

Jazdecký areál na Kvetnici chátra ďalej
Jazdecký areál v  Popra-

de  – Kvetnici bude naďalej 
chátrať aj napriek tomu, že 
do opätovne vyhlásenej ob-
chodnej verejnej súťaže na 
predaj objektov a časti po-
zemkov sa prihlásil jeden 
záujemca. Ten ponúkol za 
jazdecký areál 20 000 eur.

Mesto Poprad využilo právo 
vyhlasovateľa súťaže odmiet-
nuť všetky predložené návrhy 
a ukončiť súťaž ako neúspešnú. 
Navrhla to výberová komisia 
hlavne preto, lebo ponúknutá 
kúpna cena predstavuje len 
35,18 percenta všeobecnej 
hodnoty nehnuteľnosti ur-
čenej znaleckým posudkom. 
„Opakovanie súťaží na predaj 
a prenájom uvedeného areálu 
považujeme nateraz za zbytoč-
né a budeme hľadať riešenie,“ 
povedal o zámeroch mesta s 
jazdeckým areálom hovorca 
mesta Marián Galajda.

Predať alebo prenajať 

jazdecký areál na Kvetnici 
sa snaží mesto neúspešne už 
niekoľko rokov. Obchodnú 
súťaž na predaj areálu vyhlási-
lo mesto už 26. októbra 2011. 
Záujem o areál však nikto ne-
mal. Následne mesto schváli-
lo zámer prenájmu areálu na 
dobu určitú, pričom sa mala 
pripraviť štúdia budúceho vy-
užitia areálu. Financie na prí-
pravu a rekonštrukciu jazdec-
kého areálu sa však v rozpočte 
mesta nenašli. Po zverejnení 
zámeru mesta prenajať areál, 
sa mestu podarilo nájsť ná-
jomcu, ktorým bol Jazdecký 
klub Hippos-Relax  Poprad. 
Prenájom však pre neplate-
nie nájomného ukončili 31. 
mája 2013. Následne mesto 
vyhlásilo ďalšiu súťaž, a to na 
predaj nehnuteľností v jazdec-
kom areáli. 

Do tejto súťaže sa prihlá-
sili hneď dvaja záujemcovia, 
pričom prvý ponúkol mestu 

za nehnuteľnosti 50 000 eur. 
Napriek podpísanej zmluve 
víťaz súťaže nezaplatil kúpnu 
cenu, mesto následne od nej 
odstúpilo. Poslednú súťaž 
na predaj areálu vyhlásilo 
mesto na konci minulého 
roku. Prihlásil sa jediný zá-
ujemca, jeho ponuku však 
mesto neakceptovalo. „Naj-
väčšou prekážkou riešenia sú 
vlastníci pozemkov v areáli, 
ktorí majú prehnané poži-
adavky na nájom, resp. na 
kúpnu cenu,“ zdôvodnil M. 
Galajda doterajšiu neúspeš-
nú snahu mesta predať ale-
bo prenajať jazdecký areál. 
Mesto  Poprad  je vlastníkom 
dvoch maštalí s vysporiada-
nými pozemkami a jazdeckého 
areálu a sociálnej budovy patria-
cej k jazdeckému areálu, ale 
bez vysporiadaných pozem-
kov. Vlastníkmi pozemkov v 
jazdeckom areáli sú viaceré 
súkromné osoby.  (sita)

„Všetky značkované turistické 
chodníky v  Tatranskom národnom 
parku pokrýva v  súčasnosti vrstva 
zľadovateného snehu alebo ľadu. 
Príčinou sú výkyvy počasia, keď 
počas dňa teplo aj to málo snehu, 
ktoré v Tatrách je, roztápa, a nočné 
teploty pod bodom mrazu, vďaka 
ktorým roztopený sneh a  voda na 
chodníkoch zamŕza. Turisti by mali 
s  touto skutočnosťou počítať a  na 
túru sa riadne vystrojiť. A to vráta-
ne paličiek a vhodnej obuvi prípad-
ne stúpacích želiez, tzv. mačiek,“ 
upozorňuje Dominik Michalík, 
vedúci Strediska terénnych služieb 
Štátnych lesov TANAPu. 

Pracovníci strediska už v  minu-
lých dňoch rozmiestnili na najna-
vštevovanejších turistických chodní-
koch v TANAPe informačné tabule 
upozorňujúce turistov na zľadova-
tený povrch turistických chodníkov. 
„Turisti by si mali uvedomiť, že na 
túry po takomto povrchu chodníka sa 
vydávajú na vlastné nebezpečenstvo,“ 
dodáva D. Michalík.  (lbu)

Viac dopravno-preventívnych akcií na cestách
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v  Popra-

de bude vo februári vykonávať vo zvýšenej miere 
dopravno-preventívne a  dopravno-bezpečnostné 
akcie. Ich cieľom bude pozitívne ovplyvnenie do-
pravno-bezpečnostnej situácie a  kontrola povin-
nosti uloženej nemotorovým účastníkom cestnej 
premávky vo vzťahu k používaniu reflexných prvkov 
v cestnej premávke.

Z  dôvodu nepriaznivého vývoja dopravno-bezpeč-
nostnej situácie v služobnom obvode Okresného riadi-
teľstva Policajného zboru v  Poprade a v  súvislosti so 
zvýšeným počtom závažných dopravných nehôd s ná-
sledkami na živote a zdraví u nemotorových účastní-
kov cestnej premávky na Slovensku od začiatku roka 

2014, upozorňujú popradskí dopravní policajti všet-
kých nemotorových účastníkov cestnej premávky idú-
cich po krajnici alebo po okraji vozovky na povinnosť 
mať za zníženej viditeľnosti na sebe viditeľne umiest-
nené reflexné prvky alebo reflexný bezpečnostný odev. 
Za porušenie tejto povinnosti je možné uložiť sankciu 
až do výšky 100 eur.

Pri preventívnych a  bezpečnostných akciách budú 
účastníkom cestnej premávky, ktorí sú najohrozenej-
šími skupinami účastníkov dopravných nehôd rozdá-
vané reflexné pásiky.

Zadováženie reflexného prvku je minimálnou in-
vestíciou, ktorá môže zachrániť to najcennejšie, čo 
máme, a to naše zdravie a náš život.  (peb)

Popradskí seniori si už prevzali 1443 prvkov
Mesto Poprad rozdalo pop-

radským seniorom už 1443 re-
flexných pásikov. Ide o súčasť 
opatrení, ktorými sa samospráva 
snaží zvýšiť bezpečnosť seniorov 
v cestnej premávke.

Po dvoch tragických ne-
hodách chodcov - seniorov 
v krátkom časovom slede 
zareagovalo mesto viacerými 
aktivitami. Prvou bolo v spo-
lupráci so štátnou a mestskou 
políciou pripravené bezpeč-
nostno-preventívne školenie 
na tému „BEZPEČNOSŤ 
SENIOROV V CESTNEJ 
PREMÁVKE“, ktorého sa zúčastni-
lo viac ako 400 seniorov. Na záver 
školenia dostali všetci prítomní 
reflexné prvky, ktoré boli distri-
buované aj do denných centier.

Popradskí seniori, ktorí sa ne-
mohli školenia zúčastniť, si reflex-

né pásky môžu stále vyzdvihnúť 
v kancelárii prvého kontaktu na 
MsÚ v Poprade po predložení 
občianskeho preukazu z dôvodu 
overenia trvalého pobytu. Denne 

túto možnosť využije viac ako 80 
seniorov. Mesto Poprad aj takýmto 
spôsobom zareagovalo na novelu 
zákona o cestnej premávke, kto-
rá priniesla novú povinnosť pre 
chodcov pohybujúcich sa v obci 
po krajnici alebo po okraji vozov-

ky, mať na sebe za zníženej viditeľ-
nosti reflexné prvky alebo reflexný 
bezpečnostný odev.  Keďže najzra-
niteľnejšími skupinami chodcov sú 
okrem seniorov aj deti, pripravuje 

samospráva aj distribúciu re-
flexných prvkov do škôl. 

 V inkriminovanom úseku 
na Ulici slovenského odboja, 
kde sa spomínané tragické ne-
hody odohrali,  dala samosprá-
va vymeniť žiarivky aj vo ve-
rejnom osvetlení, vďaka čomu 
sa násobne zvýšila intenzita 
osvetlenia tohto úseku. Mesto 
Poprad pripravuje inštaláciu 

osvetlenia priechodu priamo do ces-
ty na priechodoch na križovatkách 
s Hraničnou a s Karpatskou ulicou. 
V jednotlivých denných centrách 
budú prednášky o bezpečnosti se-
niorov v cestnej premávke prebie-
hať až do konca marca.      (mag)

Štáty Európskej únie sa v  uto-
rok 11. februára 2014 už po 6-krát 
zapojili do aktivít organizovaných 
pri príležitosti Európskeho dňa 
112. Hlavnou myšlienkou tohto 
dňa je zvýšiť povedomie občanov 
o existencii a fungovaní čísla, ktoré 
im môže zachrániť život. Napriek 
skutočnosti, že jednotné číslo ties-
ňového volania 112 začalo fungo-
vať už viac ako pred dvadsiatimi 
rokmi, na základe prieskumu (Eu-
robarometer, 2012) len jeden zo 
štyroch Európanov vie o tom, že je 
použiteľné vo všetkých členských 
štátoch EÚ. Slovenská republika sa 
zaraďuje medzi krajiny s  najväč-
ším povedomím verejnosti o 112, 
ako o jednotnom čísle tiesňového 
volania (57 %).  (ppš)

Európsky deň 112

Výzva k opatrnosti
Vo štvrtok 9. februára v  popo-

ludňajších hodinách požiadali 
o pomoc Horskú záchrannú služ-
bu slovenskí turisti. Na turistickom 
chodníku nad Rainerovou chatou 
si 27-ročný turista spôsobil pora-
nenie dolnej končatiny, ktoré si vy-
žiadalo ošetrenie a následný trans-
port záchranármi HZS. Turista 
bol za pomoci nosidiel transpor-
tovaný z  klzkého zľadovateného 
terénu na Hrebienok. HZS vyzý-
va návštevníkov Vysokých Tatier 
k  maximálnej opatrnosti, pretože 
turistické chodníky sú na mno-
hých miestach zľadovatené a hrozí 
riziko pošmyknutia.  (ppš)
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Objasnili lúpež

Popradské lekárske dni o poruchách sluchu u detí
Nemocnica Poprad spolu so Slovenskou 

pediatrickou spoločnosťou a  Slovenskou 
spoločnosťou pre otorinolaryngológiu a chi-
rurgiu hlavy a  krku zorganizovala  7. a  8. 
februára v Hornom Smokovci II. Popradské 
lekárske dni 2014. Nad konferenciou s medzi-
národnou účasťou prijala záštitu ministerka 
zdravotníctva SR Zuzana Zvolenská.

Témy konferencie oslovili  otorinolaryn-
gológov, pediatrov, všeobecných lekárov 
i  neonatológov na všetkých úrovniach po-
skytovania starostlivosti.  Účast potvrdilo 

takmer 250 lekárov a  odborníkov z  Českej 
republiky a Slovenska.  Ako uviedla primár-
ka Detského oddelenia Nemocnice Poprad 
MUDr. Beáta Šoltýsová:  „Včasné odhalenie 
porúch sluchu u najmenších detí môže v dneš-
nej dobe pomocou najmodernejších techník 
a operačných zákrokov umožniť pacientom v 
budúcnosti viesť plnohodnotný život.“  Výskyt  
závažnej poruchy  sluchu  u donosených detí  
sa udáva 1-1,4/1000 živonarodených . Poru-
chy  sluchu stúpajú o 1 - 5 percent u nedono-
sených detí. Terapeutická intervencia je naj-

úspešnejšia  v prvých mesiacoch  života. Pri 
aktívnom vyhľadávaní - skreeningu porúch 
sluchu,   možno   očakávať detekciu   porúch   
najmenej  u 80 percent trvalých porúch slu-
chu. Adekvátny skreening porúch sluchu 
krátko po narodení má vysoký potenciál   
zlepšiť kvalitu života a životné možnosti po-
stihnutých detí.

 V úvode konferencie vystúpili s „tichým 
spievaním“ nepočujúce deti z Ostravy a 
účastníkom konferencie tak pripravili jedi-
nečný zážitok.   (psg)

Študenti sa potili pri práci na počítači
Minulý štvrtok sa v  priesto-

roch Obchodnej akadémie v Po-
prade konalo krajské kolo už 48. 
ročníka súťaže žiakov stredných 
škôl v  spracovávaní informácií 
na počítači. Popradskí študenti 
dosahujú v  tejto oblasti solídne 
výsledky a  nestratili sa ani ten-
toraz.

Krajského kola sa zúčastnilo 12 
stredných škôl Prešovského kraja. 
V  troch samostatných disciplí-
nach súperilo celkom 59 žiakov. 
33 stredoškolákov si vyskúša-
lo 10-minútový odpis textu, 21 
súťažiacich upravovalo text a  18 
„vyvolených“ sa popasovalo s pro-
fesionálnym spracovaním textu, 
ktorému sa hovorí wordprocessing.

Z usporiadateľskej školy sa v pí-
saní na počítači najviac darilo 
štvrtákovi Michalovi Novobilské-
mu, ktorý obsadil druhé miesto. 
Úprava textu šla, spomedzi žiakov 

Obchodnej akadémie Poprad, 
najlepšie Matúšovi Džurňákovi, 
ktorý skončil na štvrtom mieste 
pred spolužiačkou Anitou Jezer-
čákovou. Obe disciplíny ovládli 
študenti z Prešova, ktorí sa zúčast-
nia aj celoštátneho kola.

Disciplína wordprocessing bola 
vyhodnotená ako posledná, pre-

tože išlo o najťažšiu časť súťaže. Tá 
zároveň skončila krajským kolom, 
pretože do celonárodnej previer-
ky sa s ňou tento rok už nepočíta. 
A  práve v  tejto časti dominovali 
študenti Obchodnej akadémie 
Poprad. Prvé miesto obsadila Mi-
chaela Reichlová a tretia skončila 
Katarína Janíčková.  (mav)

Popradský policajný vyšetro-
vateľ vzniesol v minulých dňoch 
obvinenie pre zločin lúpeže voči 
dvom mužom vo veku 19 a 18 ro-
kov z obce Stráne pod Tatrami.

Obvinení prepadli 31. januára 
popoludní v T. Lomnici 9 ročného 
miestneho chlapca. Opakovane ho 
vyzvali, aby im dal peniaze, lebo 
inak ho zbijú. Vtedy chlapec za-
čal utekať k svojmu  domu a skryl 
sa. Obaja obvinení boli po zadr-
žaní umiestnení do cely policaj-
ného zaistenia a  zároveň bol na 
nich spracovaný podnet na vza-
tie do väzby.  (krp)

Ohne ničili
najmä mladé porasty

V  chránenom území Tatran-
ského národného parku, v území 
v  správe Štátnych lesov TANAPu, 
horelo vlani 4-krát. Najväčší požiar 
založil neznámy páchateľ v  apríli 
pod cintorínom v Starom Smokov-
ci. Oheň zničil 20 ha lesa. Pritom 
išlo o  mladé lesné porasty, ktoré 
tu po kalamite z  r. 2004 vyrastajú 
z prirodzeného zmladenia a umelej 
obnovy. Neznámi sú aj páchatelia 
ďalších troch požiarov, ktoré kon-
com júla a začiatkom augusta hasili 
lesníci spolu s  hasičmi v  ochran-
ných obvodoch V. Hágy, Smokovce 
a  T. Matliare. Ich včasným spozo-
rovaním a uhasením k rozsiahlemu 
poškodeniu lesných porastov ne-
došlo. Celková škoda v uplynulom 
roku dosiahla sumu takmer 50 000 
eur, environmentálne škody sú ne-
vyčísliteľné.   

Oheň je jeden z  najvážnejších 
škodlivých činiteľov v  lese. Výmera 
dospelého, ešte zeleného lesa, dnes 
predstavuje už len 25% z plochy 
lesa v kalamitnom území med-
zi Podbanským a T. Matliarmi. Z 
pôvodných 38000 ha je v súčasnosti 
zelených už iba približne 9000 ha. 
Zvyšok je z hľadiska možnosti vzni-
ku požiaru najrizikovejším územím 
TANAPu. Štátne lesy TANAPu 
budú preto v  tomto roku vo zvý-
šenej miere vykonávať hliadkova-
ciu činnosť v  oblastiach poškode-
ných kalamitou.  (leb)

Ako prví na Slovensku získali uznávaný certifikát
Popradská spoločnosť Tatra-

kon sa môže pochváliť získaním 
certifikátu UTZ pre extrudova-
né výrobky - cereálie s obsahom 
kakaa. Je to vôbec prvá UTZ 
certifikácia kakaových výrob-
kov na Slovensku. Certifikát 
slávnostne odovzdali Tatrako-
nu predstavitelia nezávislej cer-
tifikačnej a  inšpekčnej spoloč-
nosti Bureau Veritas Slovakia 
minulý štvrtok. 

UTZ Certified je celosvetový 
program a  označenie pre trva-
lo udržateľné pestovanie kávy, 

kakaa a  čaju. Pomáha pestova-
teľom týchto plodín zavádzať lep-
šie poľnohospodárske metódy, 
viesť svoje hospodárstva efektív-
nejšie a  šetriť i životné prostre-
die. Tatrakon Poprad podporuje 
kúpou UTZ – certifikovaného 
kakaa trvalo udržateľné poľno-
hospodárstvo rešpektujúce prí-
rodu, ľudí i planétu. 

Certifikácia zabezpečuje vysle-
dovateľnosť pohybu kakaa, spája 
celý dodávateľský reťazec, ktoré-
ho každý člen je zaregistrovaný 
na portáli UTZ Certified. Zá-

kazníci vďaka 
pravidelným 
auditom zís-
kavajú istotu, 
že si kupujú 
výrobky vy-
produkované 
v  rámci trvalo 
udržateľného 
poľnohospo-
dárstva. 

G e n e r á l n a 
riaditeľka spo-
ločnosti Tatra-

kon Poprad Katarína Kacvinská 
(na foto) uviedla: „S certifiká-
ciou UTZ sa skôr presadíme na 
zahraničných trhoch a  snáď sa 
toho chytia aj domáci odberate-
lia. Chceme rozšíriť trh pre naše 
cereálne výrobky, preto sme rea-
govali na požiadavku potenciá-
lneho zahraničného odberateľa 
v rámci EÚ, aby sme získali UTZ 
certifikát.“ Spoločnosť ho prida-
la k  mnohým ďalším certifiká-
tom, ktoré potvrdzujú vysokú 
kvalitu výrobkov Tatrakonu. 
Takisto i tohto roku plánujú 
svoj sortiment obohatiť o ďalšie 
hotové jedlá či nátierky.

História dnešnej spoločnos-
ti Tatrakon pod Tatrami siaha 
až do roku 1931. V súčasnos-
ti jej ročný obrat presahuje 9 
miliónov eur. Sortiment tvoria 
mäsové konzervy, hotové jedlá 
a  cereálie. V  posledných rokoch 
preinvestovala značné finančné 
prostriedky na modernizáciu 
výrobného zariadenia, zdokona-
lenie technologických postupov 
aj inováciu výroby.  (mar)
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16. februára o 18. hod. - Divadlo Commedia Poprad
W. Shakespeare, V. Benko - SKROTENIE ZLEJ ŽENY

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

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

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

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

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

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

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

Predstavenia sa uskutočnia v Kultúrnom dome v Spišskej Sobote.

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

Vstupné: 4 € 

DIVADELNÉ FAŠIANGY 2014
Divadlo COMMEDIA Poprad

PP-10

Prešovský samosprávny kraj (PSK) má 
do aprílovej výzvy Regionálneho ope-
račného programu - Opatrenie 3.1 Posi-
lnenie kultúrneho potenciálu regiónov 
spracovaných osem projektov na rekon-
štrukciu kultúrnych inštitúcií za viac ako 
13 miliónov eur. 

Finančne najnáročnejšie projekty sú spra-
cované na obnovu objektov Šarišského múzea 
v Bardejove, Podtatranského múzea v Poprade, 
Vihorlatského múzea v Humennom a Šarišskej 
galérie v Prešove. Každý má hodnotu 2,49 mi-
lióna eur. Rozpočet na rekonštrukciu kaštieľa 
v  Hanušovciach nad Topľou predstavuje 1,75 

milióna eur. Finančne menej náročné projek-
ty sa týkajú troch organizácií. Ľubovnianske 
múzeum v  Starej Ľubovni chce zrekonštruo-
vať dom správcu za 810 tisíc eur, Podtatranská 
knižnica plánuje opraviť objekt meštianskeho 
domu v Spišskej Sobote za 440 tisíc eur a Pod-
duklianska knižnica vo Svidníku má zámer re-
konštrukcie budovy za 300 tisíc eur. 

Na najbližšom rokovaní krajského parla-
mentu 18. februára by poslanci mali schváliť 
tieto zámery a súhlas s kofinancovaním pro-
jektov. Spolufinancovanie samosprávneho 
kraja predstavuje 5 %, vo finančnom vyčís-
lení 663 tisíc eur. Uznesenie Zastupiteľstva 

PSK bude tvoriť súčasť žiadostí o nenávrat-
ný finančný príspevok. 

„V rámci Regionálneho operačného pro-
gramu už realizujeme dva projekty v  oblas-
ti kultúry, obidva v  Poprade. Ide o obnovu 
a nadstavbu objektu Podtatranskej knižnice a 
rekonštrukciu budovy Elektrárne Tatranskej 
galérie. Tá by mala byť slávnostne otvorená 
už 14. februára. Verím, že budeme úspešní aj 
s týmito pripravovanými projektmi,“ neskrý-
va optimizmus P. Chudík.

Uzávierka výzvy je v apríli, následne pre-
behne hodnotiaci proces. Jeho výsledky by 
mohli byť známe do leta.  (ftz)

Kraj chce rekonštruovať kultúrne inštitúcie z europeňazí

Prešovský samosprávny kraj 
sa bude uchádzať o prostried-
ky Regionálneho operačného 
programu aj na rekonštrukciu 
budovy Podtatranského múzea 
v Poprade. Či uspeje, bude zná-
me až v lete.

V prípade, že sa krajskej samo-
správe nepodarí získať finančné 
prostriedky z ROP, je samospráva 
pripravená zrekonštruovať objekt 
Podtatranského múzea v  Popra-
de  po etapách, podľa finančných 
možností samosprávy. Prioritou 
pre samosprávu je však získa-
nie prostriedkov z európskych 
fondov. Predpokladaný rozpočet 
na rekonštrukciu Podtatranského 
múzea je podľa projektu 2,49 mi-
lióna eur. V tejto sume je zahrnutá 
kompletná obnova budovy vráta-

ne strechy, fasády, výmeny okien 
a prestavby priestorov pre novú 
expozíciu kniežacej hrobky. 

Práve nález hrobky germán-
skeho kniežaťa v  Poprade-
-Matejovciach v roku 2006 je 
impulzom pre pripravovanú 
rekonštrukciu. Bez nej by múze-
um nemalo kde vhodným spô-
sobom umiestniť a prezentovať 
tento nález. „Urobíme všetko 
preto, aby expozícia kniežacej 
hrobky bola trvalo umiestnená 
v  Poprade, kde právom patrí,“ 
dodala V. Fitzeková. Celý nález 
kniežacej hrobky by mal byť po 
ukončení konzervácie koncom 
roku 2015 inštalovaný v  Popra-
de. Podmienkou však je pripra-
viť vhodné priestory na prezen-
táciu tohto nálezu.  (red/sita)

Prostriedky aj na opravu múzea

V  sobotu 15. februára o 21. 
hod. vystúpi wonky-popová 
skupina Puding Pani Elvisovej 
v  Rock Fabric v  Poprade. Tri 
roky po sebe najlepšia koncert-
ná kapela podľa hudobných cien 
Radio_Head Awards odohrá nielen 
známe šlágre, ale aj skladby 
z pripravovaného albumu.

„Na pesničkách na nový album 
pracujeme priebežne už asi rok 
a na tvorbe sa spolupodieľal aj náš 
nový člen Dalibor Kocián ako Stro-
on,“ priblížili hudobníci, ktorí po-
chádzajú z Košíc. „Vzniklo množ-
stvo veľkých nápadov, vyselektovali 
sme z nich materiál na približne 15 
pesničiek. A predtým, ako ich na-
hráme, si ich chceme ešte otestovať 
naživo. Už sa na to nenormálne te-

šíme,“ odkazuje skupina, ktorá na 
domácej scéne pôsobí takmer dve 
desaťročia. Na špeciálnom kon-
certe si tak návštevníci vypočujú 
nielen skladby z  troch vydaných 
albumov, ale aj doteraz nezverej-
nené kúsky. Predskakovať jej bude 
vibrafonista Stroon s  jedinečným 
live actom. Vystúpenie prinesie 
aj originálne vizuálne predsta-
venia. Farební Vjing pripraví 
umelkyňa Misha, ktorá predvedie 
aj tapedrawing - „kreslenie“ na 
stenu čiernou páskou. Večer sa 
predvedie tiež streetartový tvor-
ca Animo s výstavou svojich diel 
a  maľovaním naživo. Na záver 
čaká návštevníkov veselá after-
párty, o  ktorú sa postará Stroon 
a vilia:AM.  (ppp)

Puding zahrá skladby
z chystaného albumu

V pondelok 10. februára sa aj v Poprade začala tradičná Valentín-
ska kvapka krvi, ktorú organizuje Slovenský Červený kríž v spoluprá-
ci s  popradským pracoviskom Národnej transfúznej služby. Kvapka 
potrvá až do 14. marca a darcovia môžu prísť nielen na NTS, ale i na 
výjazdové odbery. Medzi ne bude rovno na Valentína 14. februára pa-
triť výjazd v ZOC Max. Katarína Kopnická z Územného spolku SČK 
v Poprade doplnila: „Podujatie sme čo najviac propagovali a tešíme sa, že 
prišlo 37 darcov. Každého sme odmenili aj reflexným prúžkom a dávame 
ho i starším ľuďom, ktorí prídu na náš sekretariát na Partizánskej ulici.“ 

Medzi početnými darcami bol tiež mladý Popradčan Tomáš Bendík 
(na foto vpravo), ktorý prišiel darovať krv šiestykrát: „Pre darcovstvo som 
sa rozhodol preto, lebo pri mojom narodení prišla mamka o veľa krvi. Vte-
dy jej pomohli, a tak chcem tiež pomáhať.“   (mar)
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NAVŽDY SA ROZLÚČIME

Helenou Kokyovou,
89-ročnou

RNDr. Jánom Pribišom, CSc.,
81-ročným

Vo štvrtok 13. februára 2014
v Gánovciach o 13. hod. s

V stredu 19. februára 2014
vo Veľkej o 13. hod. s

VITAJTE MEDZI NAMI
V Nemocnici Poprad sa narodili: 27. januára 2014 – Sebastián Češek, 
Dolný Smokovec, 31. januára – Sakura Schmidt, Veľký Slavkov.

S  rozvahou 
ďalej zájdete, 

preto sa nerozhodujte pod vply-
vom hnevu alebo stresu.

Týždeň bude 
pokojný, až na 

víkend. Čaká vás niekoľko spolo-
čenských udalostí.

Nové zná-
mosti vám 

vnesú do života pozitívne zmeny. 
Na pracovisku alebo v  škole do-
siahnete výborné výsledky.

Niekto vás 
ohovára, ale 

vaše dobré meno sa mu nepodarí 
pošpiniť. Naopak, sám si uškodí.

Konečne po-
cítite prílev 

energie, ktorá bude v  nasledujú-
com mesiaci rásť.

Zožnete uz-
nanie, lebo 

sa ukážete ako odborník vo svojej 
profesii.

Mimoriadne 
pekný týždeň 

ešte vylepší nejaký finančný zisk, 
ktorý ste nečakali.

Držte sa hesla: 
Lepší vrabec 

v hrsti, ako holub na streche. Mo-
mentálne sa nepúšťajte do neuvá-
žených plánov.

D o p r a j t e 
si oddych 

a choďte na výlety, do kúpeľov ale-
bo minimálne do prírody.

Budete mať 
veľa práce 

a  riešiť problémy, ktoré sa budú 
hromadiť. Všetky však zvládnete.

D o s t a n e t e 
pracovnú ale-

bo študijnú ponuku, ktorá sa vy-
skytne raz za život.

Budete musieť 
veľmi zvažo-

vať nejaké rozhodnutie, lebo bude-
te brať ohľad na druhých.

HOROSKOP od stredy do stredy

POHOTOVOSŤ V LEKÁRŇACH
Dnes 12. februára - Limba, zajtra 

13. februára - Sunpharma - Kau-
fland, v piatok 14. februára - Tília, 
v sobotu 15. februára - Primula, 
v  nedeľu 16. februára - Victo-
ria, v  pondelok 17. februára - 
Diecézna lekáreň sv. Lukáša a 
v utorok 18. februára - Cyprián. 

Limba: Podtatranská 5, č. t. 772 
26 57, Sunpharma: Kaufland, 
Moyzesova 3, č. t. 788 03 36, Tília: 

Banícka 28, Primula: Dostojevské-
ho 12, č. t. 773 13 95, Victoria: Dre-
várska 1, č. t. 772 14 77, Diecézna 

lekáreň sv. Lukáša: Alžbetina 
32, č. t. 772 23 07, Cyprián: L. 
Svobodu 2689, č. t. 773 22 40.

Lekárne s  pohotovost-
nou službou sú otvorené od 

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

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

POVEDALI SLÁVNI
Čím viac kŕmime srdce šťastím, tým viac sa ho dožaduje.

GABRIELLE ROY

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 12. februára má meniny Perla, zajtra 13. februára Arpád, 
v  piatok 14. februára Valentín, v  sobotu 15. februára Pravoslav, 
v nedeľu 16. februára Ida, Liana, v pondelok 17. februára Milosla-
va a v utorok 18. februára Jaromír.

NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI

Justínou Bukovinskou,
84-ročnou

Miroslavom Vartášom,
53-ročným

Jaroslavom Chromým,
87-ročným

Vincenciou Olšavskou,
87-ročnou

Petrom Stoličným,
44-ročným

Jánom Hanzelym,
64-ročným

Ing. Evou Múdrou,
60-ročnou

Vo štvrtok 6. februára 2014
v Spišskom Bystrom s

Vo štvrtok 6. februára 2014
vo Veľkej s

Vo štvrtok 6. februára 2014
vo Veľkej s

V piatok 7.februára 2014
vo Veľkej s

V pondelok 10. februára 2014
vo  Veľkej s

V pondelok 10. februára 2014
vo  Veľkej s

V utorok 11. februára 2014
vo Veľkej s

Piatok 14. február o 18. hod.
v divadelnej sále Domu kultúry Poprad
FS ŠARIŠAN
„Z valašečku na dražečku“
Premiérový program folklórneho súboru je inšpirovaný bohatstvom 
folklórnych tradícií regiónov východného Slovenska – Šariš, Zem-
plín, Spiš a Abov. 
Vstupné: 6 €, 3 €

Nedeľa 16. február o 10. hod. v Klube Zóna DK
KARNEVALOVÉ MASKY
Tvorivá dielňa pod vedením Marianny Ďurasovej pre šikovné deti 
a pre ich rodičov. Nutné doniesť nožnice, pastelky, fixky.
Vstupné: 1 €

Streda 19. február o 18. hod. v divadelnej sále DK
„CUDZIE NECHCEME,  ALE SVOJE SI NEDÁME“
Divadlo Ozvena sa divákom predstaví v troch poviedkach: Pytačky 
(A. P. Čechov), Rohy (M. Kukučín) a Jastrab (J. Duračinský).
Réžia: R. Kubus, scéna: J. Majzel, hudba: M. Karas, dramaturgia: Ľ. 
Štefaňáková.
Vstupné: 4 €

Piatok 21. február o 19. hod. v divadelnej sále DK
GABRIEL JONÁŠ LATINO TRIO
Vstupné: 5 €

V  piatok 7. februára bola v  hoteli International vo Veľkej Lomnici 
slávnostne otvorená výstava fotografii významného slovenského astronó-
ma  Vojtecha Rušina  s  názvom Poézia ľudskej duše. Vernisáž bola spo-
jená aj s  prednáškou popradského autora na tému Za čiernym slnkom 
po svete. V. Rušin pracuje v  Astronomickom ústave SAV v  T. Lomnici. 
Viedol mnoho vedeckých expedícií za úplnými zatmeniami Slnka na 
rôznych miestach našej planéty. Jeho koníčkom na expedíciách po sve-
te je  fotografovanie. V  roku 2012 mu vyšla kniha fotografií, ktorá sa 
venuje tváram ľudí z celého sveta.      FOTO – Milan Velecký
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Odklad daňového priznania aj tento rok

Program kina CINEMAX Poprad

LEGO Príbeh 3D - o  13.50 hod. 
(hrá sa len cez víkend), LEGO Prí-
beh 2D - o 15. hod. (hrá sa len cez 
víkend), o 16. hod., Dědictví aneb 
Kurvaseneříká - o  16.20 hod., 

Od 13. februára do 19. februára
o 18.10 hod. a o 20.30 hod., Zimný 
príbeh - o 17.30 hod. a o 20. hod., 
Detské kino - Niko 2 - o  14.30 
hod., Vejška - o 18.40 hod. (nehrá 
sa 18.2.), RoboCop - o 20.40 hod., 
ARTMAX - Všetky moje deti 
- o  18.40 hod. (hrá sa len 18.2.) 
Viac na www.cine-max.sk   (ppš)

V tomto roku si občania aj 
podnikatelia opäť môžu ozná-
mením predĺžiť termín na poda-
nie daňového priznania. Lehotu 
si môžu predĺžiť bez ohľadu na 
to, či mali alebo nemali príjmy 
zo zahraničia. Predĺženie lehoty 
na podanie daňového prizna-
nia sa týka rovnako fyzických aj 
právnických osôb.

Podmienky predĺženia lehoty 
sú rovnaké, ako boli v roku 2012, 
kedy sa podávali daňové priznania 
za rok 2011. Každý, kto si chce le-
hotu predĺžiť, je povinný to ozná-
miť daňovému úradu. Ak je firma 
platiteľom DPH, oznámenie alebo 
žiadosť o predĺženie lehoty na po-
danie daňového priznania pošle 
elektronicky, prostredníctvom 
portálu finančnej správy. Na www.
financnasprava.sk sa nachádza 
formulár všeobecného podania 
a je možné do jeho prílohy vložiť 
citované oznámenie alebo žiadosť. 

Ak daňovník nemal príjmy zo 
zahraničia, môže si lehotu na po-
danie daňového priznania predĺžiť 
maximálne o  3 mesiace. Ak mal 
aj príjmy zo zahraničia, môže si 
čas na podanie predĺžiť maximá-
lne o celých 6 mesiacov, a to na 
základe oznámenia daňovníka 
podaného najneskôr do zákonnej 
lehoty, teda do 31. marca 2014. Ak 
je daňový subjekt v konkurze ale-
bo v likvidácií, môže mu správca 
dane predĺžiť lehotu na podanie 
daňového priznania rozhodnutím 
len na základe žiadosti daňového 
subjektu, ktorá musí byť podaná 
najneskôr 15 dní pred uplynutím 
zákonnej lehoty.

Finančná správa o odložení 
daňového priznania informuje 
Sociálnu poisťovňu a Úrad pre 
dohľad nad zdravotnou starost-
livosťou. Úrad poskytnuté úda-
je posiela ďalej do jednotlivých 
zdravotných poisťovní.   (ppš)

PP-7

INZERCIA
PREDAJ

RÔZNE

• 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 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 3-izb. byt vo Veľkej 
Lomnici, čiastočne prerobený, 
k bytu 2 pivnice a garáž. Inf.: č. 
t. 0904 625 987.  14/14-P• Predám chatu. Inf.: č. t. 0940 
325 575.   15/14-P

• AUTO - spojky, roz-
vody, náhradné diely. Inf.: 
www.autowit.sk, č. t. 0907 
181 800.   11/14-R• NOVOROČNÁ PÔŽIČ-

KA bez potvrdenia o  príjme. 
Inf.: č. t. 0911 913  849, 0917 
668 003.   16/14-R

• SPOLOČNOSŤ Secuiritas 
s.r.o. otvára kurzy odbornej 
spôsobilosti SBS. Prihlásiť sa 
môžete na t. č. 052/456 24 11, 
0905 754  052, e-mail: skola@
securitaspp.sk alebo osobne 
v  sídle spoločnosti Okružná 
761/25 (budova SOŠ Pop-
rad).   20/14-R

• Dám do prenájmu garáž 
v  blízkosti podchodu k  Tat-
ravagónke. Inf.: č. t. 052/776 
37 16.   25/14-R

• Stavebno-obchodná spo-
ločnosť v Poprade prijme 
ekonóma/-ku. Inf.: č. t. 0905 
869 424.   26/14-R

• Zubná ambulancia v Popra-
de hľadá zdravotnú sestru. Inf.: 
č. t. 0903 819 252.  27/14-R• Stredná priemyselná ško-
la, Mnoheľova 828/23, Pop-
rad dá do prenájmu nebytové 
priestory - kancelárie, učebňu. 
Bližšie informácie sú zverejne-
né na stránke www.po-kraj.sk 
v  sekcii samospráva - prená-
jom majetku.  28/14-R

Krátko zo športu
• Dnes sa v  priestoroch Spo-
jenej školy D. Tatarku na Uli-
ci mládeže koná milá udalosť. 
O 16. hodine budú študenti fan-
diť svojmu spolužiakovi Jozefovi 
Petrulákovi v  Slovenskej olym-
pijskej triede. Jozef Petrulák 
bude v  tom čas spoločne s  Ma-
riánom Zemaníkom štartovať na 
ZOH v Soči v súťaži dvojsedadlo-
vých saní. Všetci zúčastnení to 
budú spoločne sledovať na tele-
víznej obrazovke.• Popradskí futbalisti odohra-
li v  sobotu ďalší prípravný zápas 
v Spišskej Belej s tímom FK Vyso-
ké Tatry. Zápas sa skončil výsled-
kom 0:1 v prospech Tatrancov. Vo 
štvrtok 13. februára sa v NTC o 16. 
hod. stretne FK Poprad s poľským 
prvoligistom MKS Sandecja Nowy 
Sącz. V  sobotu 15. februára odo-
hrajú Popradčania v Spišskej Belej 
duel o 12. hod. proti poľskému tre-
ťoligistovi MKS Poprad Muszyna. 
V utorok 18. februára o 18. hod. sa 
predstavia v Spišskej Belej proti SP 
MFK Rožňava.• Dnes sa v  Aréne Poprad od 
9. hod. koná Regionálne kolo vo 
futsale stredných škôl, do ktoré-
ho postúpili víťazi okresných kôl 

z  Kežmarku, Levoče a  Popradu. 
Naše mesto reprezentuje SOŠ 
technická. Víťaz postupuje na 
krajské kolo do Prešova.• Basketbalistky BAM Poprad 
majú pred sebou rušný víkend. 
V  sobotu 15. februára nastúpia 
prvoligové ženy o  16. hod. v  te-
locvični ZŠ na Komenského 
ulici proti tímu MBK Rožňava, 
s ktorým si zápas zopakujú o deň 
neskôr v  čase 17.30 hod. Pred-
krmom bude v  sobotu dvojzápas 
mladších žiačok BAM Poprad 
o 9.30 hod. a 10.45 hod. s  roves-
níčkami z MBK Rožňava a tiež zá-
pasy kadetiek BAM Poprad, ktoré 
nastúpia v  sobotu o  13.15 hod. 
proti BKM Nitra a v nedeľu o 10. 
hod. proti tímu BKŽ Levice.• V  nedeľu 16. februára o  14. 
hod. nastúpia popradské hokejist-
ky v  rámci predposledného kola 
nadstavbovej časti 1. hokejovej 
ligy žien proti domácemu tímu 
ŽHK 2000 Šarišanka Prešov.• Cez víkend od 14. do 16. 
februára sa na Štrbskom Plese 
uskutoční Tatranský pohár v behu 
na lyžiach – FIS Slavic Cup. Pre 
nepriazeň počasia sa môžu ter-
míny meniť.  (ppv)
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Mrázik ocenil malých korčuliarov
K vysvedčeniam sa postupne 

dostane každý, kto kurz absol-
voval. Deti sa naučili korčuľo-
vať vpred a  vzad, zastavovať, 
či meniť smer. „Prvé lekcie 
boli náročné. Museli sme deti 
doslova nosiť a  dvíhať z  ľadu. 
Dnes však už na svoj vek vyni-
kajúco korčuľujú. Vďaka patrí 
učiteľkám a rodičom, ktorí boli 
veľmi nápomocní. Najdôležitej-
šie bolo naučiť detičky správne 
stáť na korčuliach. Boli disci-
plinované a  robili to, čo sa im 
kázalo. Učili sme ich hravou 
formou a oni to s radosťou pri-
jali,“ hodnotil jeden z trénerov 
Jozef Ivan.

Škôlkarov potešilo, čo všet-
ko sa dokázali naučiť. „Bolo 
to moje prvé korčuľovanie 
a  zvládol som to. Naučil som 
sa ísť dozadu, otáčať sa a brz-
diť. Odteraz sa už nebudem 
báť korčuľovania,“ povedal 
Adamko Svinčiak (na foto 
vpravo). „Veľmi ma to bavilo, 
naučila som sa jazdiť na kor-
čuliach rýchlejšie a  rôznymi 

smermi,“ doplnila ho Karolín-
ka Kušnieriková (na foto vľa-
vo). Radosť, no najmä hrdosť 
neskrývali ani rodičia. „Je 
pekné, že mesto pre deti pri-
pravilo takúto aktivitu. Majú 
do budúcna dobrý športový 
základ. Vôbec sme neváhali, 
keďže využívame aj mestské 
ľadové plochy,“ zdôrazňoval 
Matúš Dunaj. „Bolo by len 
dobré, keby mesto v  týchto 
aktivitách pokračovalo. Deti 
sa každým kurzom zlepšovali 
a  bolo vidieť, že ich to baví,“ 
doplnil Martin Franko.

Aj učiteľky materských škôl 
sa svojej úlohy zhostili zod-
povedne. „Zámer sa podaril. 
Doteraz sme mali obmedzené 
možnosti korčuľovania, a  tak 
sme radi, že táto ponuka pri-
šla. V budúcom roku nesmieme 
v  projekte chýbať. Dokonca by 
sme sa radi zapojili aj do let-
nej pohybovej prípravy hokejo-
vých trénerov v Aréne Poprad,“ 
dodala zástupkyňa riaditeľa 
pre MŠ na Podtatranskej ulici 
Oľga Korbová.  (mav)

Kamzíci nenašli
recept na corgoňov

V minulom týždni odohrali 
hokejisti HK Poprad iba jedno 
stretnutie a to v nedeľu na do-
mácom ľade proti Nitre. Žiaľ 
nevyhrali ani v  šiestom vzá-
jomnom zápase v  rade. Kam-
zíci okupujú piatu priečku 
s päťbodovou stratou na štvrté 
Piešťany.

S  tímom, ktorý naháňa vedú-
ce Košice, odohrali kamzíci šesť 
vyrovnaných duelov, ale museli 
sa uspokojiť s  celkovým ziskom 
troch bodov, nakoľko dvakrát 
prehrali po predĺžení, raz po sa-
mostatných nájazdoch a  trikrát 
v  riadnom hracom čase. Napo-
sledy sa tak stalo v nedeľu pred 
domácim hľadiskom. Do zápasu 
naskočila aj nová posila zo Žili-

ny, 23-ročný český obranca Jan 
Látal. „Pricestoval som v  sobotu 
a  stihol som len jeden tréning. 
Uvidíme, či som sa osvedčil,“ po-
vedal po zápase synovec Jiřího 
Látala, ktorý v  minulosti tréno-
val Poprad počas dvoch sezón.

Zápas 48. kola v Martine odo-
hrali Popradčania v  utorok 11. 
februára po uzávierke vydania 
Novín Poprad.

Výsledok: 47. kolo v  nedeľu 
9. februára HK Poprad – HK 
Nitra 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) gól Po-
pradu: 49. Mário Kurali (A. 
Kroták).

Program: 49. kolo v  pia-
tok 14. februára o  17. hod. 
HK Poprad – HC ´05 Ban-
ská Bystrica.  (mav)

Športová olympiáda pozná víťazov
Oddelenie školstva, mládeže 

a športu MsÚ v Poprade zorga-
nizovalo už po devätnástykrát 
Zimnú športovú olympiádu pre 
žiakov základných škôl, ktorej sa 
zúčastnilo spolu približne 800 
detí.

Súťažnými disciplínami Športo-
vej olympiády mesta Poprad boli 
minulý týždeň bowling, rýchlo-
korčuľovanie na krátkej dráhe, 
obrovský slalom a  snowboard. 
Ešte v októbri sa do tohto podu-
jatia počítalo aj plávanie.

Desať bowlingových hier naj-
lepšie zvládlo družstvo ZŠ s MŠ na 
Jarnej ulici, ktoré vyhralo pred ZŠ 
s MŠ na Dostojevského ulici a ZŠ 
s MŠ na Vagonárskej ulici v Spiš-
skej Sobote. Najlepším jednotliv-
com sa stala Dominika Paraňová 
zo ZŠ s MŠ na Dostojevského ulici 
s priemerom 134 bodov.

Rýchlokorčuľovanie (na foto 
hore) bolo rozdelené do štyroch 
kategórií. Všetky ovládli žiaci 
ZŠ s  MŠ na Vagonárskej ulici 
v  Spišskej Sobote. Zlatou me-
dailistkou sa medzi mladšími 
žiačkami stala Laura Šuliková, 
medzi staršími žiačkami Tatiana 
Ištocyová. V  kategórii mladších 

žiakov sa najlepšie umiestnil Ja-
kub Petrás a v kategórii starších 
žiakov skončil na prvom mieste 
Kristián Janaček.

Lyžiarske disciplíny sa konali 
v  Lučivnej. Obrovský slalom vy-
hrala v kategórii mladších žiačok 
Viktória Bendíková zo ZŠ s  MŠ 
na Komenského ulici. V kategórii 
starších žiačok sa najviac darilo 
Karin Sterczovej zo ZŠ s  MŠ na 
Francisciho ulici. Miroslav Ilav-
ský zo ZŠ s  MŠ na ulici F. Kráľa 
vo Veľkej triumfoval v  kategórii 
mladších žiakov a Martin Drgala 
zo ZŠ s MŠ na Dostojevského ulici 
vyhral kategóriu starších žiakov.

Súťaž v snowboarde organizuje 
mesto Poprad ako jedno z  mála 
na Slovensku. Tejto časti Zimnej 
športovej olympiády sa zúčast-
nilo 58 detí. Kategóriu mladších 
žiačok vyhrala Michaela Lacušo-
vá zo ZŠ s MŠ na Dostojevského 
ulici, medzi mladšími žiakmi bol 
najlepší Samuel Šebest zo ZŠ s MŠ 
na Francisciho ulici, v  kategórii 
starších žiačok bola zlatá Karolína 
Kollárová z  8 roč. gymnázia na 
Kukučínovej ulici a  Tobias Vy-
hnal dominoval v  kategórii star-
ších žiakov.  (mav)

V stredu 5. februára sa stretli priaznivci Bowling Tour na 4.  kole zimnej 
časti. Zúčastnilo sa ho 29 štartujúcich hráčov. Turnaj sa odohral v jed-
nej runde. V  skupine A  sa víťazom stal Igor Lendácky s  výkonom 180 
b. Druhý skončil Ľudovít Jurínyi výkonom 163 b. a  tretí František Ku-
ziel s priemerom 190 b. V skupine B zvíťazil Anton Paločko s výkonom 
189 b. Na druhom mieste skončil Ľubomír  Kožik s  výkonom 176  b. a 
tretia skončila Monika  Karolčíková s priemerom  166,1. na foto). Piate 
kolo zimnej časti sa bude hrať v stredu 19. februára 2014.  (igo)

(Dokončenie zo str. 1)
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Kaufland 
berie 

stravné 
lístky!

Platí len v obchodnom dome Kaufland Poprad.
PP-5
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POPRAD

Predviedli ľudskú hrabivosť v premenách času

PP-16

Aj keď tohtoročná zima veľmi zimným aktivitám nepraje, dvad-
siatim 5 - 6 ročným predškolákom z Materskej školy pri Spojenej 
škole na Letnej ul. v Poprade umožnila od 27. do 31. januára 
zúčastniť sa v  Tatranskej Lomnici pod vedením učiteliek Vladi-
slavy a Lucie a  lyžiarskych inštruktorov Mareka, Jakuba, Petra 
a  Miloša lyžiarskeho výcviku. Vystihli krásny zimný týždeň plný 
snehu, mrazu ale i slniečka. A  za to, že počas prvých dní  si tr-
pezlivo precvičovali lyžiarsku abecedu, v  posledný deň výcvi-
ku im ich sprievodcovia výcvikom pripravili veselé rozlúčkové 
chvíle so súťažou a karnevalom na lyžiach.  (bká)

Od začiatku až do konca sa 
obecenstvo bavilo na premiére 
najnovšieho predstavenia diva-
delného súboru Ozvena z  Po-
pradu – Stráží. V  sobotu večer 
sa pred zaplnenou sálou na ta-
mojšej radnici odvíjali tri veselé 
príbehy, ktoré spájal spoločný 
motív – Cudzie nechceme, ale 
svoje si nedáme.

Vtipné bonmoty, neraz súvisia-
ce aj s dneškom, výber vhodných 
piesní, ktoré prepájali jednotlivé 
poviedky, scéna, kostýmy a  na-
pokon výborné výkony všetkých 
ochotníckych hercov, doviedli 
publikum k  záverečnému veľké-
mu aplauzu. V  réžii Rudolfa 
Kubusa, ktorý si zahral vo všet-

kých troch častiach, sa predstavi-
li i ďalší účinkujúci – stálice Dáša 
Nemčoková, Ján Majzel, Milan 
Palko, Ludka Štefaňáková či Má-
ria Rusnáková, ale aj omladina 
Tadeáš Tauchin.

R. Kubus mohol byť spokoj-
ný. Mnohí diváci mu vyjadrili 
pochvalu a  uznanie. Pre režisé-
ra a  hercov je divácka odozva 
najdôležitejšia. „My hráme pre 
ľudí, nie pre súťaže. Pre nás je 
ocenením, keď nám zatlieskajú, 
vidíme úsmevy na tvárach. To je 
tá najväčšia odmena,“ podotkol 
R. Kubus a dodal: „Poviedky sme 
vyberali z rôznych časových obdo-
bí, aby sme ukázali, že v tom svete 
sa teoreticky nič nemení, okrem 

technickej revolúcie. Ľudia sú 
rovnako chamtiví ako pred dvesto 
rokmi, tak aj v socializme a dnes 
to funguje takisto. Príbehy spája-
la ľudská hrabivosť v  premenách 
času, len sme sa snažili túto tému 
nadľahčiť.“ 

Ozvena zostáva verná tradič-
nej podobe amatérskeho divadla 
a snaží sa udržiavať úctu k starším 
divadelným autorom. Príbeh Py-
tačky bol z pera Antona Pavlovi-
ča Čechova, Rohy napísal Martin 
Kukučín a za Jastrabom siahli do 
tvorby Jána Duračinského. Súbor 
bude mať v tejto sezóne niekoľko 
repríz, popradskí priaznivci ho 
môžu uvidieť 19. februára o 18. 
hod. v Dome kultúry v Poprade.

Jednou z hlavných protagoni-
stiek Ozveny Dagmar Nemčo-
ková si tentoraz zahrala nádejnú 
nevestu Natáliu Stepanovnu v 
Pytačkách. Táto postava pribudla 

k mnohým, ktoré stvárnila 
odvtedy, čo sa venuje diva-
delníckej záľube - od roku 
1988. Rada by si však ešte v 
budúcnosti zahrala: „Chcela 
by som dostať nejakú rolu, 
kde by som sa doslova „vy-
bláznila“. Väčšinou hrávam 
také rázne roly.“ Hádam aj 
na to príde, veď Ozvena už 
niekoľko rokov prichádza 
vždy s  novou premiérou 
a nestráca zo svojho nadše-
nia a oddanosti amatérske-
mu divadlu.  (mar)
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