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Január bol mimoriadne chladný,
ale Popradčania za teplo ušetrili

Popradská energetická spoločnosť 
má za sebou prvý mesiac fungova-
nia. 1. viceprimátor Igor Wzoš mi-
nulý piatok pred médiami prezento-
val jej prvé výsledky za január. 

„Tohtoročný január bol najchladnej-
ším mesiacom za posledných 30 rokov. 
Priemerná teplota dosahovala takmer 
mínus 7 stupňov, v roku 2015 to boli 
necelé -4°C. Množstvo dodaného tepla 
vrátane TÚV dosiahlo v januári tohto 
roku 20,12 gigawattov (GWh), kým v 
januári minulého roku 18,65 GWh. 
Cena, ktorú zaplatili občania Popradu 
za január 2016 bola 1 007 127 eur, toh-
to roku 794 668 eur. Rozdiel je teda 212 
458 eur, čo predstavuje sumu, o kto-

rú tohto roku zaplatili menej napriek 
tomu, že január bol chladnejší a tepla 
sa vyrobilo viacej. Takýto výsledok 
sme dosiahli vďaka tomu, že sme nao-
zaj veľmi efektívne nakúpili plyn. Som 
presvedčený, že sme urobili zodpoved-
né rozhodnutie a išli sme do projektu 
PES, ktorému sme od začiatku verili. 
Nechceme vyvážať peniaze z mesta 
von. Chceme, aby ostávali tu, nech slú-
žia ľuďom,“ zrekapituloval 1. vicepri-
mátor. Reagoval i na fámy o možnej 
privatizácii PES. Mestská spoločnosť 
vznikla na základe rozhodnutia mest-
ského zastupiteľstva a keby nastala 
zmena, muselo by takisto súhlasiť MsZ.

Unikátny 22. ročník Športovej olympiády mesta Poprad priniesol aj atraktív-
nu novinku. Po prvýkrát súťažili popradské deti aj na sánkarskom trenažéri 
v Starom Smokovci. Viac na str. 9.           FOTO - archív mesta Poprad

Mesto Poprad bude oceňovať najlepších pedagógov
Mesto Poprad vyhlasuje 

tretí ročník ankety NAJ PE-
DAGÓG 2017. V rámci nej 
chce pri príležitosti Dňa uči-
teľov oceniť najaktívnejších 
a najúspešnejších pedago-
gických zamestnancov (uči-
telia MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ a  vy-

chovávateľky ŠKD) zo škôl 
pôsobiacich na území mesta. 
Pôsobnosť ankety NAJ PE-
DAGÓG teda naďalej zostá-
va v rozsahu od materských 
škôl až po školy stredné. 

„Cieľom ankety je vyzdvih-
núť prácu a poslanie pedagó-

gov v popradských školách. 
Okrem postupných systema-
tických krokov, ktorými zlep-
šujeme podmienky v školách 
v našej zriaďovateľskej pô-
sobnosti, chceme aj takto dať 
najavo, že školstvo a vzde-
lávanie sú pre nás dôležitou 

prioritou. Už teraz môžem 
prezradiť, že anketa bude len 
jednou z foriem, ktorými chce-
me učiteľom poďakovať za ich 
prácu pre naše mesto,“ uvie-
dol 1. viceprimátor Popradu 
Igor Wzoš. 

Školy môžu po internom 

hlasovaní alebo výbere s 
možnosťou zapojenia pe-
dagógov, žiakov a rodičov 
nominovať do ankety NAJ 
PEDAGÓG 2017 pedagogic-
kých zamestnancov v týchto 
kategóriách: 

(Pokračovanie na str. 3)

(Pokračovanie na str. 3)

V  deviatich základných školách 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Poprad sa minulý týždeň rozdávali 
polročné výpisy hodnotenia, ktoré 
si prevzalo približne 4 300 žiakov. 
Pre viac ako päťsto prváčikov to 
bolo vôbec prvé vysvedčenie, ktoré 
ich má motivovať do ďalšej práce, 
naopak deviatakom nastavuje hod-
notenie zrkadlo ich doterajšieho 
snaženia.

V ZŠ s MŠ A. V. Scherfela vo Veľkej 
pribudlo v tomto školskom roku až 51 
žiakov, väčšinou športovcov, a  s pol-
ročnými výsledkami je vedenie školy 
spokojné. „Tento polrok považujem 

pre našu školu za veľmi úspešný. Máme 
35 nových chlapcov - futbalistov, ktorí 
prišli do športovej triedy. Zapadli do 
tejto školy, majú dobré známky a sprá-
vanie je u  nich na úrovni,“ hodnotil 
riaditeľ školy Richard Bekess. Práve 
mladí futbalisti sú výsledkom prí-
kladnej spolupráce futbalového klubu 
a školy. Mnohí sú ochotní za vzdela-
ním cestovať denne desiatky kilomet-
rov. „Do školy dochádzam zo Spišskej 
Belej. Vybral som si ju preto, aby som 
sa zlepšoval vo futbale, pretože doma 
nemáme také podmienky,“ prezradil 
Sebastián Kuraj.

Prvé vysvedčenie má byť motivujúce

(Pokračovanie na str. 3)
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Stručne Vďaka duchaprítomnému zásahu nezostali občania bez tepla

Dažďová voda nie je odpad, ale dar, ktorý má ostať v krajine...

• PRI PRÍLEŽITOSTI Európske-
ho dňa 112 pripravil Okresný úrad 
v Poprade, odbor krízového riade-
nia z poverenia Ministerstva vnútra 
SR v piatok 10. februára od 9. do 13. 
hod. v OC Max aktivity zamerané na 
toto tiesňové volanie. V programe 
budú prezentácie a ukážky činností 
záchranných zložiek, záchranárskej 
techniky a prehliadka výtvarných prác 
detí na tému Ochranárik očami detí.

• ŠIESTA konferencia záchranárov 
integrovaného záchranného systé-
mu na tému Súčasnosť a budúcnosť 
zdravotníckeho záchranárstva a ur-
gentnej medicíny v SR sa uskutočnila 
minulý piatok v Poprade. Súčasťou 
programu bolo i uvedenie piatich zá-
chranárov do Záchranárskej galérie 
cti. Boli to František Baran zo Sniny, 
Jozef Halama z Levíc, Eva Potočníko-
vá z Trebišova, Anton Mačák z Granč 
Petroviec a  Milka Pažitková in me-
moriam z Liptova.
• PODĽA informácií Železníc SR 
sa na železničných priecestiach za ja-
nuár 2017 stalo už 10 nehôd, z toho 
v 9 prípadoch išlo o zrážku vlaku 
s vozidlom a v 1 prípade zrážku s 
chodcom. Vinníkom všetkých boli 
účastníci cestnej premávky, preto 
ŽSR upozorňujú vodičov, chodcov 
aj cyklistov, aby boli pri prejazde cez 
priecestia mimoriadne opatrní. 

• KAŽDÝ prvý štvrtok v mesiaci 
majú obyvatelia Popradu možnosť 
využiť služby bezplatnej mediačnej 
poradne. Mediátori sú k  dispozícii 
obyvateľom Popradu od 14. do 16. 
hod. v priestoroch MsÚ v Poprade.
• PRERUŠENÁ distribúcia elektriny 
z dôvodu plánovaných prác na zaria-
dení nízkeho napätia bude 16. februá-
ra od 6.30 do 17. hod. na Hurbano-
vej ul., Ulici Na letisko, Teplická ul., 
Zemplínska ul., Šarišská ul, Široká ul, 
Liptovská ul, Amurská ul. Presné čísla 
domov sú uverejnené na internetovej 
stránke mesta www.poprad.sk
• 15. PLES Gemerčanov sa bude ko-
nať v sobotu 11. februára od 19. hod. 
v hoteli Satel v Poprade. 
• ZÁHORÁCKE divadlo zo Senice 
vystúpi s hrou s názvom Vjerná ne-
vera v nedeľu 12. februára o 18. hod. 
v Kultúrnom dome v Spišskej Sobote. 
• V  OBCHODNOM centre Max 
v  Poprade sa v  utorok 14. februára 
uskutoční Valentínska kvapka krvi. 
Záujemcovia môžu prísť darovať krv 
od 9. do 12.30 hod.
• VO ŠTVROK 16. februára sa 
v  Obchodnej akadémii v  Poprade 
uskutoční krajské kolo súťaže žiakov 
stredných odborných škôl v  spraco-
vaní informácií na počítači.  (ppš)

Celosvetový projekt zvyšovania povedomia a otázkach 
prístupu k vode Water Around The World sa začal na 
Slovensku a Poprad nezostal bokom. Na popradskú rad-
nicu zavítali francúzski účastníci projektu Clement Lo-
cuet a  Pauline Morelon v sprievode Michala Kravčíka, 
predsedu občianskeho združenia MVO Ľudia a voda.

Práve tento naslovovzatý odborník, nositeľ Goldmanovej 
environmentánej ceny známej ako Nobelova cena za envi-
ronmentalistiku, je pre nich zárukou úspešnosti projektu. 
Ten bude pokračovať v priebehu 18 mesiacov v ďalších 14-
tich krajinách sveta ako sú India, Nepál, Laos, Mongolsko, 
Madagaskar, Komorské ostrovy, Džibuti, Senegal, Peru, 
Čile a ďalšie. Začína sa na Slovensku preto, lebo v SR sa zro-
dila nová vodná paradigma (model, vzor, súbor) Voda pre 
ozdravenie klímy a bolo zrealizovaných množstvo opatrení 
zadržiavania dažďovej vody v poškodenej krajine. Cieľom 
francúzskych hostí je v každej krajine sledovať prístup oby-
vateľstva k vode, zdroje pitnej vody, sanitáciu a pod. Zá-
roveň pozdvihovať povedomie o neoceniteľnom význame 
vody a potreby jej ochrany a zapojiť do projektu organizá-
cie a komunity zaoberajúce sa problematikou vody. Teda i 

mestá a obce. Výsledkom projektu by mali byť okrem iného 
zostrihy - klipy z jednotlivých krajín uvádzané hlavne na 
internete a z nich dokumentárny film. Ako informoval P. 
Gašper v Poprade štartuje iniciatíva Vodou za ozdravenie 
klímy Popradu i Popradskej kotliny, ktorá sa v dôsledku 
klimatických zmien vysušuje. 23. februára bude v Poprade 
konferencia k tejto téme pre predstaviteľov samospráv, poľ-
nohospodárov a ďalších pozvaných.

M. Kravčík konštatoval, že 20 rokov environmentálnych 
aktivít okolo Levočských vrchov, ktoré vyvíjalo OZ MVO 
Ľudia a voda, prerástlo do poznania novej vodnej paradig-
my: „Tá hovorí, že vodou je možné ozdravovať klímu veľmi 
efektívne - dažďová voda nie je odpad, ale je to dar, ktorý 
ma ostať v krajine. To napr. znamená, že by sme nemali púš-
ťať vodu zo strechy nášho domu do kanalizácie, ale mali by 
sme jej vytvoriť priestor v zelených plochách, záhrade, aby 
sa akumulovala, vyparovala, ochladzovala a vylepšovala 
mikroklímu. Je to vlastne veľmi jednoduché riešenie. Naprí-
klad v Poprade sa ročne odkanalizujú viac ako 3 milióny m3 
dažďovej vody, ktorá potom v prostredí chýba. Menej vody sa 
vyparuje, menej prší a potom prídu extrémne návaly. Teda 

zvýšenie vody v území znamená zníženie extré-
mov počasia.“ Voda je totiž v ekosystéme ter-
moregulátorom. Varoval, že aj na Slovensku tak 
môže nastať obdobie sucha a obdobie dažďov, 
podobne ako v Indii. 

Viceprimátor P. Gašper pokladá problemati-
ku využívania a ochrany vody za veľmi dôležitú: 
„Poprad sa zaoberá využitím vody už niekoľko 
rokov. Túto otázku sme zabudovali aj do aktua-
lizácie územného plánu a bolo by hriechom nevy-
užiť znalosti pána Kravčíka. Ceníme si výsadu, že 
práve u nás môžeme začať tento unikátny projekt. 
Veď Slovensko a špeciálne Vysoké Tatry sú jedným 
z najbohatších zdrojov pitnej vody v Európe, ba 
hádam aj v svetovom meradle a vieme, že keď sa 
problémy s vodou neriešia vo vyšších polohách, dô-
sledky pre nižšie polohy sú oveľa väčšie.“  (mar)

Dvom zamestnancom Popradskej 
energetickej spoločnosti Slavomíro-
vi Mullerovi a Mariánovi Barillovi 
poďakovalo v piatok vedenie mesta 
i PES. Keď v obytnom dome Tálium 
na Ul. L. Svobodu došlo 8. januá-
ra 2017 v noci k požiaru, pohotovo 
zareagovali. Vďaka ich včasnému a 
profesionálnemu zásahu nezostali 
obyvatelia bez tepla. Ohrozených 
následkami ohňa bolo približne 
1343 bytov v čase, kedy vonkajšia 
teplota dosahovala až -24°C. 

„Okolo tretej nadránom som zistil, 
že začala unikať voda vo vykurova-
com systéme v okruhu kotolne E6/1 
a E4/1, ktoré sú vzájomne prepojené. 
Hneď som šiel na miesto zistiť, čo sa 
deje. Medzitým mi kolega telefonoval, 
že tam začalo horieť, tak sme odstavili 
daný úsek, aby ľudia neostali bez tep-
la. Počkali sme na uhasenie požiaru a 
následne bol systém ústredného kúre-
nia doplnený vodou a okolo 4. hodiny 
opäť uvedený do prevádzky,“ zhrnul 
S. Müller, ktorý mal práve službu ako 
dispečer PES. Jeho spolupracovník M. 
Barilla mu pomohol, aby občania čo 

najmenej pocítili 
dôsledky požiaru, 
hoci mal voľno: 
„Bývam vo vedľaj-
šom vchode a okolo 
štvrť na tri nás pri-
šli zobudiť susedia, 
že vedľa horí. Od-
viezol som deti k 
otcovi a vrátil som 
sa naspäť. S kole-
gom sme urobili, 
čo bolo treba, aby 
ľudia nemali ešte 
väčšie škody, aby sa 
im kúrilo, lebo boli 
vydymení aj vy-
topení a tej škody 
bolo dosť.“ 

Primátor Popra-
du Jozef Švagerko 
obom poďakoval 
za to, že dokázali rýchlo zakročiť: „Dô-
ležité je, že nešťastie, ktoré sa stalo na 
Ulici L. Svobodu, nemalo ďalekosiahlej-
šie následky. Ľudia z PES dokázali rých-
lo a duchaprítomne zasiahnuť a občania 
nezostali bez tepla.“

Mesto zároveň ponúklo postihnutej 
rodine z vyhoreného bytu náhrad-
né bývanie. Túto možnosť nevyuži-
la, ale dobrodinci jej môžu pomôcť 
v zbierke uverejnenej na www.lu-
dialudom.sk.   (mar)

Na foto zľava doprava: Predseda OZ Ľudia a voda Michal Kravčík, 
viceprimátor Popradu Pavol Gašper a francúzski hostia Pauline Mo-
relon a Clement Locuet.        FOTO - Marta Marová

Primátor Popradu Jozef Švagerko poďakoval Slavomíro-
vi Müllerovi (na foto druhý zľava) a Mariánovi Barillo-
vi (na foto tretí zľava) za včasný zásah, vďaka ktorému 
nezostali občania v lokalite Ul. L. Svobodu bez tepla.
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1. Akčný/tvorivý učiteľ/pedago-
gický zamestnanec - do tejto kategó-
rie môžu byť navrhnutí pedagogickí 
zamestnanci bez ohľadu na vek (teda 
aj mladí), ktorí sú tvoriví, akční, za-
vádzajú do edukačného procesu ino-
vatívne metódy, využívajú netradičné 
metódy a formy práce, publikujú, 
pracujú v  metodických združeniach 
a predmetových komisiách, aktívne 
pracujú v  rôznych spoločenských or-
ganizáciách.

2. Učiteľ s   mimoriadnymi vý-
sledkami - do tejto kategórie môžu 
byť navrhnutí pedagógovia, ktorí vo 
svojej pedagogickej praxi dosiahli 

Krátke správyJanuár bol mimoriadne chladný, ale Popradčania ...

Prvé vysvedčenie má byť motivujúce

Bude ďalšie stretnutie s majiteľmi pozemkov

• SPOLOČNOSŤ ochrany spotre-
biteľov Poprad  vlani riešila v rám-
ci poradenského spotrebiteľského 
centra pre Prešovský a Košický kraj 
viac ako 350 podnetov. V prospech 
spotrebiteľov sa im podarilo vy-
môcť v rôznej podobe viac ako 34 
tisíc eur. Najčastejšie riešili podnety 
týkajúce sa predaja na prezentač-
ných akciách, podomového predaja 
a predaja cez internet, problémy so 
spotrebiteľskými úvermi a reklamá-
cie nekvalitnej obuvi.

• PO 30 rokoch zažilo Slovensko 
najchladnejší január, ktorý priniesol 
silné mrazy, pričom na niektorých 
miestach klesla teplota vzduchu aj 
pod -30 °C. Slovenský hydrometeo-
rologický ústav zaradil január 2017 
do prvej desiatky najchladnejších 
januárov od roku 1931. 

• O MOŽNOSŤ vymeniť školské 
lavice za tvorivý ateliér, ktorý sa na-
chádza priamo v priestoroch kaštie-
ľa v Strážkach   majú veľký záujem 
školy aj v tomto školskom roku. Od 
októbra do konca roka 2016 absol-
vovalo tvorivé dielne 31 školských 
skupín z materských a základných 
škôl, dokopy takmer sedem stoviek 
žiakov. Do projektu sa zapojili aj po-
pradskí školáci. 

• V  PIATOK 10. februára sa 
v Gymnáziu P. O. Hviezdoslava 
v Kežmarku uskutoční Deň otvore-
ných dverí.

• AK ZAMESTNANEC v  roku 
2016 poberal príjmy len zo závislej 
činnosti,  v termíne do 15. februára 
2017 môže požiadať svojho zamest-
návateľa (posledného v  roku 2016) 
o  vykonanie ročného zúčtovania 
preddavkov za rok 2016, tento za-
mestnávateľ je povinný ho vykonať 
v termíne do 31.marca 2017,  prí-
padný preplatok na dani zamest-
nancovi vrátiť pri vyúčtovaní mzdy 
za apríl 2017 (t.j. do 31.mája) a do 
konca apríla mu doručiť doklad 
o vykonanom ročnom zúčtovaní. 

• V  PIATOK 10. februára o  18. 
hod. sa v  hoteli Interniatonal vo 
Veľkej Lomnici uskutoční beseda 
s  MUDr. Mikulášom Štefanom na 
tému Ako v zdraví prežiť život. Le-
kár na besede predstaví svoju knihu 
Odkaz slnečnice, ktorá poskytne či-
tateľovi mnoho odpovedí na zložité 
životné situácie. Vstup je bezplatný.

• CESTOVATEĽSKÝ večer v poprad-
skej Groteske sa uskutoční dnes 8. 
februára o 19. hod. Hosť Andrej 
Dobrotka bude hovoriť o Japonsku - 
krajine veľkých kontrastov.  (ppš)

Doposiaľ uskutočnilo mesto Poprad štyri stretnutia s 
majiteľmi pozemkov, ktoré budú môcť byť vďaka jedno-
duchým pozemkovým úpravám pripravené pre budúcu 
výstavbu. Týkali sa dvoch lokalít - „Turnička“ vo Veľkej 
a priestranstva „Nového Popradu“ na sídlisku Juh 4. 

Viceprimátor Pavol Gašper informoval, že na stretnu-
tiach sa vyskytovali rôzne názory majiteľov pozemkov 
od krajne negatívnych po krajne pozitívne. Po doteraj-
ších rokovaniach má samospráva kladné vyjadrenia k 
viac než 50 percentám rozlohy územia týchto lokalít. S 
ďalšími majiteľmi pozemkov sa chcú stretnúť 22. februára. 
„Verím, že sa nám podarí získať súhlas na 70 percent úze-
mia obidvoch lokalít, aby sme mohli vstúpiť do jednodu-

chých pozemkových úprav. Turničku a Nový Poprad sme 
vybrali práve preto, že v týchto lokalitách bol deklarova-
ný najväčší záujem o výstavbu. Sú samozrejme aj ďalšie 
plochy napr. v Spišskej Sobote, Matejovciach alebo Strá-
žach, ale tam záujem nebol až taký veľký. V Spišskej So-
bote sa spustia tohto roku komplexné pozemkové úpravy 
v celom katastri a v rámci nich sa bude vysporadúvať aj 
tá časť, ktorá je podľa územného plánu určená na výstav-
bu,“ povedal P. Gašper. Podotkol tiež, že k aktualizácii 
územného plánu mesta Poprad - zmene a doplnku bolo 
veľa požiadaviek, v súčasnosti pribudli ďalšie. Je to živý 
proces a samospráva je pripravená zosumarizovať ďalšie 
podnety a odštartovať ďalší balík zmien.  (mar)

„Nič také sme nepripravovali a ne-
pripravujeme. Táto spoločnosť má 
ostať v rukách mesta a hospodáriť v 
prospech občanov,“ dodal I. Wzoš (na 
foto) a upresnil, že PES nakúpila plyn 
za výbornú cenu, avšak Úrad pre re-
guláciu sieťových odvetví (ÚRSO) 
v septembri oznámil, že zvýšil cenu 
distribúcie. PES mohla započítať toto 
zvýšenie do ceny tepla, ale spolu s po-
pradskou samosprávou rozhodla, že 
to neurobí, aby nezvyšovala náklady 

občanom v meste Poprad.
Primátor Jozef Švagerko konšta-

toval: „V médiách sa vyskytujú rôzne 
katastrofické scenáre, čo sa týka ener-
gií. Mesto Poprad sa prezieravo pusti-
lo do vlastnej energetickej spoločnosti 
a po mesiaci fungovania PES môžeme 
konštatovať, že sa kúri, nenaplnili sa 
katastrofické scenáre a čísla sú oveľa 
lepšie, ako boli v predchádzajúcom 
roku. Myslím si, že ľudia budú spo-
kojní a všetko nasvedčuje tomu, že 
ideme správnou cestou.“  (mar)

Škola vychováva aj iných športov-
cov, medzi nimi napríklad úspešnú 
popradskú karatistku Moniku Pe-
karčíkovú, ktorá si ako deviatačka 
prevzala už predposledné hodnote-
nie polroka. „Na to, ako som špor-
tovo vyťažená, som s  vysvedčením 
celkom spokojná. Určite by som sa 
chcela lepšie pripraviť hlavne z mate-
matiky na monitor a potom je mojím 
cieľom dostať sa na športové gymná-
zium,“ povedala.

Veľa radosti bolo v  prváckych 
triedach, kde sa deti tešili na svoje 
prvé hodnotenie. „Po polroku už 
dokážu všetci napísať svoje meno, 

sčítavať, odčítavať a  porovná-
vať do desať, z čítania poznajú 
už viacero písmen a  dokážu 
prečítať súvislé texty. V  pr-
vom ročníku však ide o  slovné 
hodnotenie, a  to by malo byť 
motivujúce do ďalšej práce,“ 
vysvetlila učiteľka Miroslava 
Božoňová Garčárová, ktorá 
rozdávala vo svoje triede aj 
pochvaly v  podobe diplomu 
a  tiež malé odmeny. „Veľmi 
som sa tešil na vysvedčenie 
a  som prekvapený z  toho, aké 
odmeny sme dostali,“ potešil 
sa Maťko Šivec. „Prvý polrok sa mi 
darilo, dostala som samé jednotky. 

mimoriadne výsledky vo výchovno-
-vzdelávacom procese, v  projektoch, 
v  reprezentácii školy, mesta, kraja či 
republiky.

3. Zaslúžilý učiteľ - do tejto kategó-
rie môžu byť navrhnutí pedagogickí 
zamestnanci podľa dĺžky pedagogic-
kej praxe - takí, ktorí pracujú v škol-
stve, alebo sú už na dôchodku, alebo 
sú v  preddôchodkovom veku, ktorí 
svoj aktívny pedagogický život zasvä-
tili práci s deťmi v škole aj mimo školy.

Každá škola môže nominovať do 
jednotlivých kategórií maximálne jed-
ného pedagóga. Osobitne budú hod-
notení pedagógovia zo stredných škôl. 
Riaditelia škôl zašlú spracované nomi-

nácie s najúspešnejšími pedagógmi od-
boru školstva, mládeže a športu MsÚ 
v Poprade najneskôr do 22. februára 
2017 na adresu najpedagog@poprad.
sk. Odborná porota následne z predlo-
žených návrhov určí víťazov v jednot-
livých kategóriách. Slávnostné vyhláse-
nie výsledkov ankety NAJ PEDAGÓG 
2017 sa uskutoční počas galavečera pri 
príležitosti Dňa učiteľov v Dome kultú-
ry v Poprade 1. marca 2017. Novinkou 
tohtoročnej ankety je priamy postup 
víťaza kategórie „učiteľ s mimoriad-
nymi výsledkami“ zo škôl v zriaďova-
teľskej pôsobnosti mesta Poprad do 
súťaže ZLATÝ AMOS, ktorej finále sa 
uskutoční práve v Poprade.  (mag)

(Dokončenie zo str. 1)

(Dokončenie zo str. 1)

(Dokončenie zo str. 1)

Budem sa snažiť aj naďalej,“ doda-
la Laura Makutová.  (mav)

Mesto Poprad bude oceňovať najlepších pedagógov
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Umenie, ktoré je blízke, komunikatívne a zrozumiteľné
Pod jednou strechou sa stretla tvor-

ba výtvarných umelcov, manželov Igo-
ra a Júlie Piačkovcov na ich najväčšej 
spoločnej reprezentatívnej výstave. 
Svojimi dielami zaplnili priestory v 
Tatranskej galérii a priaznivcom ume-
nia umožnia pozrieť si ich jedinečné 
umelecké výtvory pod príznačným 
podtitulom Od 3 centimetrov do 3 
metrov až do 19. marca 2017.

Kurátor výstavy Ľudovít Petránsky 
priblížil: „Predstavujeme tvorbu Piač-
kovcov v celej šírke a škále disciplín 
obidvoch umelcov od maľby cez grafiku, 
ilustráciu až po známkovú tvorbu. Svoj 
príbeh rozprávajú najmä cez realistickú 
figúru, aj preto si myslím, že ich umenie 
je veľmi blízke, komunikatívne, zrozu-
miteľné. Autorov by som charakterizo-
val slovami - vytrvalosť po otázkach. 
Veľmi kontinuálne, vytrvalo, ale pritom 
hravo improvizujú, disciplinovane kres-
lia, maľujú, nechajú sa nadnášať svojou 
fantáziou, túžbami, predstavami...“ 

I. Piačka je jedným z posledných 
absolventov Albína Brunovského na 
oddelení voľnej grafiky a knižnej tvor-
by VŠVU, Júlia Piačková absolvovala 
VŠVU na oddelení textilu, ale po-
stupne sa dostávala ku kresbe, maľbe 
a literatúre - píše tiež literárne útvary. 
Obaja získali viacero slovenských a za-
hraničných ocenení, hlavne za exlibri-

sy a známkovú tvorbu. I. Piačka robil 
dve známky na paralympiádu do Pe-
kingu a Ria de Janeira, preto na jeho 
výstavu zavítal i predseda Slovenského 
paralympijského výboru Ján Riapoš. 
Pútavo porozprával o prepojení špor-
tu a umenia obidvoch umelcov, ako aj 
aktivitách SPV, ktoré sú predstavené 
prostredníctvom plagátov a fotografií. 
Milovníci filatelistiky mohli na piatko-
vej vernisáži takisto získať príležitost-
nú pečiatku daného dňa.

Riaditeľka TG Anna Ondrušeková 
konštatovala, že tento výstavný projekt 
prináša jedinečné diela od poštových 
známok až po veľkorozmerné plátna: 
„Pre náš región je zaujímavý takmer 5 

metrový obraz, ktorý znázorňuje pano-
rámu Tatier a visí v rekreačnom zaria-
dení v Tatranských Zruboch. Po 20-tich 
rokoch sme ho zvesili a preniesli do 
priestorov galérie. Je to jedno z prvých 
rozmerných diel Igora Piačku, ktoré na-
maľoval po ukončení vysokoškolského 
štúdia.“ Upozornila tiež na Piačkove 
ilustrácie v ekumenickej medzinárod-
nej Biblii, ktorých autormi sú českí a 
slovenskí umelci. Výtvarník prezradil: 
„Priznám sa, že všetky disciplíny od zná-
mok, cez exlibrisy, po grafiky, ilustrácie 
až po veľkoformátové maľby mám rov-
nako rád, ale mám rád zmenu. V po-
slednom čase sa venujem skôr veľkým 
maľbám.“ Srdcu najbližšia je mu voľná 

tvorba, pretože pri nej má slobodnú 
„ruku“, kým pri známke či ilustrácii je 
téma daná. Z tém má rád také, ktoré 
sú oslavou vitality života. Oscilujú u 
neho polohy milé, príjemné, spojené 
najčastejšie s tematikou ženského aktu 
a vzťahov medzi mužom a ženou. Ako 
protipól sú témy dramatickejšie so so-
ciálnym alebo spoločenským obsahom.

J. Piačková uviedla, že v poslednom 
čase veľmi rada pracuje s akrylovými 
farbami, lebo umožňujú robiť veli-
kánske formáty: „Vo svojej tvorbe by 
som vyzdvihla optimistické tóny, kto-
ré sa snažím prinášať svojimi obraz-
mi. Zaujíma ma život, ľudia a príro-
da, ktoré spolu ladia.“  (mar)

Koncom januára na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu ITF Slova-
kiatour odovzdali ocenenia Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja. 
Dve získali i popradské subjekty - odborná porota udelila ocenenie NAJ 
produkt cestovného ruchu za rok 2016 festivalu Made in Slovakia, ktorý ho 
získal spolu s tatranskými Medvedími dňami 2016. V online hlasovaní ve-
rejnosti v ankete o Naj informačné zariadenie v PSK zvíťazila Mestská in-
formačná kancelária Poprad.        FOTO - archív MIK

Nedeľa 12. február o 10. hod.
DK Poprad - divadelná sála
POSLEDNÝ
DINOSAURUS
Divadlo na hojdačke Žilina
Rozprávka s tradičnými bábkami, s 
osvedčenými inscenačnými postup-
mi a pesničkami.
Vstupné: 1,50 €

Streda 15. február o 17.30 a 19.30 
hod. / DK Poprad - divadelná sála
TRI LETUŠKY V PARÍŽI
Francúzska komédia o tom, čo sa 
môže stať, keď si muž chce užívať 
výhody ženáča, no do svadby sa mu 
príliš nechce. Hrajú: V. Ráková, H. 
Mičkovicová, I. Kubačková, M. Bre-
inerová, R. Stanke, J. Dobrík, v réžii 
E. Kudláča.   Vstupné: 16 €

Kultúrny program mesta Poprad

PP-7

Súčasťou piatkovej vernisáže výstavy Územie - umenie bola i poštová priehradka s možnosťou získať príležitostnú pečiatku 
daného dňa (na foto vľavo). Výstavu otvorila A. Ondrušeková za účasti autorov Júlie a Igora Piačka (prvý zľava) i kurátora 
Ľ. Petránskeho. Podujatie spríjemnila svojím koncertom Andrea Bučková, dcéra Adrieny Bartošovej.  FOTO - Marta Marová
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Filmová novinka spojená aj s degustáciou

Film Život v oblakoch ukázal kúsok nedotknutej prírody

Letecká linka z Krakova do Lúrd má pomôcť nielen pútnickému turizmu
Nové možnosti pre cestovný ruch 

a  osobitne pre duchovný turizmus 
má priniesť od marca nové letecké 
spojenie medzi poľským Krakovom 
a francúzskymi Lurdami. Verejnosti 
túto novinku predstavili v  Prešove 
v posledný januárový piatok zástup-
covia partnerských regiónov - de-
partmentu Horné Pyreneje a  Pre-
šovského samosprávneho kraja. 

Pôvodne sa uvažovalo o  otvorení 
linky medzi mestami Lurdy a Poprad. 
Ekonomické dôvody napokon viac 
hovorili v  prospech Krakova. „Kra-
kov je blízko, z  Prešova dve a  pol 

hodiny jazdy autom. Som rád, že 
sa nám to podarilo, a  že  linka spojí 
obyvateľov prešovského regiónu a de-
partmentu Horné Pyreneje s mestom 
Lurdy, ktoré je centrom katolíckych 
pútí i  turizmu,“ poznamenal pred-
seda PSK Peter Chudík. Prešovský 
kraj a región Horné Pyreneje  spája 
nielen bohatá história, sakrálne pa-
miatky, ale aj dlhotrvajúca spoluprá-
ca. Tá sa začala ešte v roku 2003, ofi-
ciálna zmluva bola podpísaná o dva 
roky neskôr. Bola to jedna z prvých 
dohôd, ktoré PSK podpísal a realizo-
vala sa aj v praxi.

Primátorka mesta Lurdy Josette 
Bourdeu má odhodlanie zvýšiť náv-
števnosť tohto mariánskeho miesta, 
pritiahnuť novú klientelu turistov 
a pútnikov - katolíckych i nekatolíc-
kych, ktorí doteraz do Lúrd nezaví-
tali. „Naším zámerom je novou lin-
kou uľahčiť cestu aj tým, ktorí k nám 
doteraz museli cestovať takmer dva 
dni. Komfort sa o  poznanie zvý-
ši,“ uviedla. Podľa primátorky už 
dávno nie sú Lurdy len pútnickým 
miestom s Jaskyňou zjavenia, bazi-
likou a svätyňou. Nové možnosti sa 
tu vytvárajú pre výlety do okolia, 

šport, relaxačné pobyty a mnohé iné 
atraktivity.

Výkonný riaditeľ medzinárodného 
letiska Tarbes - Lourdes - Pyrenees  
Bertrand Bilger konkretizoval, že le-
tovými dňami budú štvrtok a nedeľa. 
Vo štvrtok sa bude lietať v podvečer-
ných a v nedeľu v ranných hodinách. 
Let potrvá zruba dve a  pol hodiny. 
K  dispozícii ku každému príletu 
bude kyvadlová doprava do Lúrd, 
ktoré sú od letiska vzdialené približ-
ne 10 kilometrov. Spojenie, ktoré 
zavádza letecká spoločnosť Ryanair, 
má fungovať od 27. marca.  (dje)

Minulý štvrtok premie-
tali v  kine Tatran film 
s  horskou tematikou Ži-
vot v oblakoch. Režisérom 
a  scenáristom bol známy 
ochranca tatranskej príro-
dy Erik Baláž. 

V Tatrách prežívajú kam-
zíky spolu s ďalšími obyva-
teľmi arktickej prírody už 
viac ako 10 tisíc rokov. V 
tomto vysokohorskom pros-
tredí, ktoré je polovicu roka 
pokryté snehom, je človek 
dodnes len príležitostným 
hosťom. Tatry sú tak stále 
jedinečným ostrovom di-
vokej prírody. Krehké kam-
zíčatká si napriek drsnému 
počasiu, na ktoré sú výborne                                                                                                    
adaptované, naplno užívajú 
život v  nehostinných pod-
mienkach.

Jeden z filmárov Karol Ka-
liský povedal: „Život v obla-
koch bol asi najnáročnejší z 
filmov, ktoré sme v posled-

ných troch rokoch pripravo-
vali v rámci projektu Tajom-
né Karpaty. Zachytili sme 
život v  tých natvrdších pod-
mienkach a prežili časť svo-
jich životov spoločne s  kam-
zíkmi v  strmých skalách. 
Strmé, takmer vertikálne 
skaly nepatria len kamzíkom 
a  svišťom, ktoré  tu trávia 
celý rok. V lete vychádzajú 
do ich kráľovstva aj jelene a 
medvede. Najväčšou skúškou 
v živote kamzíkov je zima. 
Počas nej čelia hlbokému 

snehu, víchriciam, lavínam 
a hladu. A k tomu sa predá-
tori pokúšajú uloviť oslabené 
zvieratá. Film sme nakrúcali 
3 roky. Dva roky sa  nepoda-
rilo nakrútiť dôležitého oby-
vateľa - rysa. Prvého januára 
2016 sa nám konečne poda-
rilo vystopovať rysiu rodinku 
a stretli sme aj vlka. Povedal 
som si, že rok 2016  bol veľmi 
úspešný.“

Dodal, že zvierat sa nebojí: 
„Médiá často zveličujú, aké 
sú nebezpečné. Pred medve-

ďom som cúvol, pretože môj 
objektív točí na minimálne 3 
metre a v zábere som mal len 
medvedie ucho a kúsok srsti. 
Boli úplne neškodné. A  Erik 
Baláž prestal rátať stretnutia 
s  medveďmi pri čísle 300,“ 
dodal s úsmevom K.Kaliský.

Film sa  premieta už 
v  mnohých krajinách sveta. 
Tvorcovia naň potrebovali 
1500 filmárskych dní, vznik-
lo 1000 hodín materiálu 
a z toho 50 minútový doku-
ment. Ďalším filmom bude 
Nesmrteľný les o  limbovom 
pralese v  Tichej a  Kôprovej 
doline. Sú tam 1000-ročné 
stromy - najstaršie v Európe. 
Podarilo sa nakrútiť aj 300 kg 
medveďa, ako stojí na strome 
a oberá šišky. Film bude mať 
premiéru koncom marca. 
Tretím filmom bude Živá 
rieka, o  rieke Belá, ktorá je 
sútokom Tichého a  Kôpro-
vého potoka.  (kpa)

V kine Tatran premietali 
minulý piatok filmovú no-
vinku Zakladateľ. Bola to 
2-hodinová životopisná drá-
ma o Rayovi Krocovi, ktorý 
vybudoval najznámejšiu sieť 
rýchleho občerstvenia na 
svete McDonald. Jedlo bolo 
na filmovom plátne, disku-
tovalo sa o ňom a aj degus-
tovalo.

Filmový večer otvorili pa-
nelovou diskusiou s lokál-
nymi výrobcami potravín, 
ktorých podporuje združe-
nie Slow Food Tatry. Malí 
potravinoví producenti v re-
giónoch vyrábajú potraviny 
prirodzeným starým spô-
sobom, bez stabilizátorov 
a  „éčok“. Napríklad tunajšie 

regionálne mäsiarstvo svoju 
mäsovú produkciu údi tra-
dičným starým spôsobom 
na bukovom dreve. 

Regionálny reštauračný pi-
vovar pri varení piva používa 
len overené suroviny a vodu zo 
studne zo 70 metrového vrtu. 

Výrobca syrov z  neďale-
kej obce chová svoje kravy 
na tráve a  sene. Syry vyrába 
z  nepasterizovaného mlieka. 
Základom je malovýroba, 
aby množstvo nebolo na úkor 
kvality. Na tom sa zhodli všet-
ci malovýrobcovia v diskusii. 
Pre porovnanie, slovenská 
krava roka nadojí 100 l mlieka 
denne. Zdravá krava chovaná 
prirodzene, bez pridávania 
„vylepšených prísad“ do stra-

vy prirodzene nadojí denne 
10-20 l kvalitného mlieka.

Slow Food je medziná-
rodným hnutím - jeho sieť 
tvorí 2 tisíc komunít v  160 
krajinách. Potraviny produ-
kujú spôsobom, ktorý kladie 
dôraz na kvalitu. Hnutie za-
ložili v roku 1986 v Talian-
sku ako reakciu a  odpoveď 
na šíriacu sa globalizáciu a 
stravovanie v  štýle nezdra-
vého fast-food a zrýchľujúce 
sa životné tempo. Ľudia pri-
tom strácajú záujem o to, čo 
jedia, odkiaľ jedlo prichádza 
(často cestuje cez polovicu 
planéty) a ako jeho konzu-
mácia ovplyvňuje svet okolo 
nás. Slow Food tvoria ľudia, 
ktorých spája radosť z dobré-

ho jedla so zodpovednosťou 
k miestnym komunitám, tra-
díciám a k životnému pros-
trediu. Rozdiel v kvalite me-
dzi jedlom z hypermarketov 
a vyprodukovaným „vo dvo-
re“ je podľa predstaviteľov 
Slow Food Tatry často 200-
300 percent.  (kpa)

• V  SOBOTU 4. februára 
popoludní Horská záchranná 
služba poskytla pomoc 49-roč-
nej slovenskej turistke, ktorá 
sa nachádzala na ceste z  Hre-
bienka do Starého Smokovca a  
pravdepodobne utrpela zlome-
ninu členka.   Záchranári HZS 
ju na mieste ošetrili a transpor-
tovali do Starého Smokovca, 
kde ju odovzdali posádke RZP.• MINULÝ týždeň v stredu 
HZS z Vysokých Tatier pomá-
hala v údolnej stanici pozemnej 
lanovky Hrebienok v  Starom 
Smokovci. 75-ročný turista 
náhle odpadol. Pravdepodob-
nou príčinou zlyhania orga-
nizmu boli srdcové problémy. 
Na mieste ho resuscitoval do 
príchodu záchranárov približ-
ne 5 minút personál obchodu, 
následne prevzali resuscitáciu 
záchranári HZS. Pacientovi po 
približne 10 minútach  obno-
vili krvný obeh a dýchanie. Po 
úspešnej resuscitácii prevzala 
turistu privolaná posádka RLP, 
ktorá ho odviezla do nemocni-
ce v Poprade.  (ppp)

Cez tento víkend 11. a 
12. februára sa v Tatranskej 
Lomnici uskutoční podujatie 
Snežné psy.

V poradí už 8. ročník tohto 
netradičného zimného  festi-
valu  pre rodiny s deťmi, kto-
rého hlavným hrdinom je 
pes - najlepší priateľ človeka, 
so sebou prinesie množstvo 
zábavy. Pod moderátorskou 
taktovkou  Andreja Bičana  sa 
návštevníci môžu tešiť na 
psie záprahy či ukážky rých-
lej jazdy mašérov. Organi-
zátori pripravujú aj viaceré 
súťaže pre malých a  veľkých 
a  podujatie spríjemnia aj hu-
dobní hostia.  (ppš)

Snežné psy

Horská záchranná 
služba
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Forum Poprad - vyznania lásky pred celým
mestom a nezabudnuteľné zážitky plné romantiky

Po mrazivom januári sa priama výsadba oddialiNávšteva zo zdravotníckej školy

NA  PRENÁJOM  NEHNUTEĽNOSTI
nebytového priestoru o výmere 12,25 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: 210,- €
Okrem nájomného bude budúci nájomca priestoru platiť služby 
spojené s užívaním nebytového priestoru.
Účel  nájmu:  v súlade so živnosťou budúceho nájomcu    
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 16. februára 
2017 do 12.00 hod.  
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ná-
vrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť 
uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. 
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke: www.po-
prad.sk Bližšie informácie: beata.sekerakova@msu.poprad.sk, tel. 
052/7167293, 052/7167297    (PP-16)

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

14. február je výnimočný deň v znamení 
lásky. Na sviatok svätého Valentína sa od 1. 
februára môžete tešiť a pripravovať aj v ná-
kupnom centre Forum Poprad.

Milým prekvapením pre vašu lásku môže byť 
zamilovaný odkaz na fasáde našej budovy. Po-
šlite nám váš zamilovaný odkaz do 9. februára 
na adresu marketing@forumpoprad.sk a  na 
Valentína si vaše vyznanie prečíta celé mesto 
na veľkej obrazovke na našej budove. Fantázii 
sa medze nekladú, ale počet znakov je vzhľa-
dom na veľkosť obrazovky obmedzený na 250 
znakov vrátane medzier. Manažment cen-
tra vyberie zo všetkých vyznaní to najkrajšie 
a  autora tohto venovania odmení špeciálnou 
výhrou - fotografiami, ktoré vám a vašej láske 
nafotí a vyretušuje profesionálny fotograf.

Veľmi atraktívnou súčasťou Valentínskej 

oslavy je tombola. Za každý nákup v hodnote 
nad 10 € získate v  období od 1. februára na 
našom infopulte 1 tombolový lístok. Všetky 
lístky idú do žrebovania o  fantastické ceny, 
ktoré vyžrebujeme 14.2, kedy jeden z vás získa 
hlavnú výhru - pobyt pre 2 osoby na dve noci 
v Hoteli Horizont Resort vo Vysokých Tatrách 
s  voľným vstupom do hotelového wellness 
centra s vírivkou s výhľadom na Tatry v hod-
note 350 eur a ďalšie hodnotné výhry. 

V  samotný deň všetkých zamilovaných 
bude pre vás v centre pripravený bohatý sprie-
vodný program, počas ktorého si pre svoju 
lásku môžete vlastnoručne vyrobiť kyticu 
alebo vlastnoručne robené šperky, zastrieľať 
si s amorovými šípmi a užiť si naživo koncert 
najromantickejších hitov.

Tešíme sa na vás vo Forume.  PP-12

Akoby to bolo včera, keď 
sme hľadeli na oblohu, ako 
sa iskrilo pri ohňostroji, po 
úderoch zvonov oznamujú-
cich príchod nového roka a 
už tu máme druhý februá-
rový týždeň. 

Záhradkári už doma majú 
prvé semiačka v zakoreňova-
čoch a zabezpečujú si ďalšie. 
Odporúčame poradiť sa so 
susedmi, čo sa im v predo-
šlom roku darilo. Je to prvý 
krok, aby sme začali experi-
mentovať a zároveň si porov-
návať úrodu, nielen pre krásu, 
ale aj pre úžitok.

Stále chodíme do záhrady 
kontrolovať, či nám nepo-
škodili silné januárové mrazy 
mladé stromky a kríky. Ak ste 

sa rozhodli preštepovať nie-
ktoré odrody jadrovín, tak si 
môžete zabezpečiť ešte dobré 
vyzreté vrúble z južnej strany. 
Odložte si ich do piesku a v 
marci, keď bude už miazga 
začnite skúšať nasadiť do jed-
ného stromu aj viac odrôd. Je 

čas kontrolovať aj kmene stro-
mov, nakoľko slniečko nám už 
viac hreje. V skleníkoch mô-
žete porovnať, aké sú návalo-
vé teploty. Aj v tomto období 
môžete ešte natierať kmene 
stromov vápenným mliekom, 
ale aj hustejším vápnom, aby 
nebol veľký teplotný rozdiel a 
nepoškodil hlavne kôru.  

Tento rok po mrazivom ja-

nuári, sa trošku oddiali práca 
v priamej výsadbe. Nezúfaj-
me, veď príroda všetko do-
behne. Možno nám aj takáto 
zima pomohla zničiť škodcov, 
ktorí sa v decembrových tep-
lotách prebúdzali. Dúfajme, 
že kvôli tomu budeme menej 
používať postreky. Ešte viac 
sa môžu tešiť tí, ktorí prikr-
movali vtáčiky, pretože teraz, 
keď sa budú prebúdzať škod-
covia, budú títo pomocníci na 
svojich miestach. Prajme si v 
tento rok, aby nám po tuhej 
zime, prišla priaznivá jar a 
dobré slnečné leto bez kru-
pobití. Tak hor’sa do záhrad, 
buďme súčasťou prírody.

Jozef Kalakaj
predseda OV SZZ

InzercIa

predaj
•	Predám tatranský ob-
klad 2,9 €/m2, leštený, zru-
bový - pologuľatý profil, 
hranoly a  dlážkovicu - dyle 
na podlahy. Inf.: č. t. 0908 
234 866.   3/17-P•	Predám Mazdu 2, naj. 30 200 
km, r. v. 2008, cena 5 000 €. Inf.: 
č. t. 0944 951  119.     7/16-P

•	Prenajmem 2-izbový pod-
krovný byt so samostatným 

vchodom na sídl. Západ v Popra-
de. Cena 250 € pre 1 osobu.  Inf. 
č. t.: 0911 690 817.  4/17-R•	Dám do prenájmu 1-izb. 
byt v  centre Popradu, jednej 
alebo max. dvom osobám, 
cena 250 €/1 mesiac. Inf.: č. t. 
0907 564 450.  5/17-R•	Aj v  roku 2017 ponúka 
muzikantské služby učiteľ 
hudby na dôchodku JÁN 
PLAČEK z  Popradu (flauta, 
klarinet, trúbka, husle, spev, 
humor) na svadbách, naro-
deninách, firemných akciách 
vo dvojici s  harmonikárom 
alebo gitaristom. Doprava 
vlastná. Inf.: č. t. 052/776 76 

33, 0902 519 954.  10/17-R•	Hľadám miesto opatro-
vateľky na 4 hod. denne pre 
dôchodcov zo sídliska Západ 
v Poprade. Inf.: č. t. 052/772 83 
47, 0918 232 741.  12/17-R•	Dám do prenájmu 3-izb. 
byt v Poprade na sídl. Západ, 
voľný od 1.3.2017. Inf.: č. t. 
0949 805 649.  13/17-R•	Darujem zachovalú váľan-
du s úložným priestorom, na 
sídlisku Juh1,2 v Poprade.  Inf.: 
č. t. 0905 866 295.  14/17-R•	Dáme do prenájmu kan-
celáriu 15 m2 na Hraničnej 
ul. v  Poprade. Inf.: č. t. 0903 
905 070.   16/17-R

rôzne

Záhradkár vo februári

Koncom januára navští-
vili Základnú školu na 
Komenského ulici štvrtáci 
zo Strednej zdravotníckej 
školy v Poprade.

Pod vedením zástupkyne 
riaditeľa T. Pavlíkovej a  pani 
učiteľky A. Kakalejčíkovej 
sprostredkovali mladším ško-
lákom vedomosti z  oblasti 
prvej pomoci. Žiaci si pripra-
vili pre malých poslucháčov 
rôzne zaujímavé stanovištia 
s  témami ošetrovania zlome-
nín, otvorených rán a  popá-
lenín. Svojím umením upútali 

žiačky, ktoré dokázali zručne 
namaskovať na končatinách 
žiakov rezné rany, modriny a 
popáleniny. Mladí zdravotní-
ci svojich poslucháčov zaujali 
názornými ukážkami. Potom 
si deti základy ošetrovania 
a prvej pomoci vzájomne vy-
skúšali.

Beáta Kalinová

Dali ste nám vedieť

KINO TATRAN
9. februára o 19. hod.
KRUHY 
USA, horor, 102 min., titulky, 
MP15
Najskôr sa pozrieš, potom 
zomrieš. Samara sa presunula z 
videokazety do online éry, kde 
sa šíri omnoho jednoduchšie a 
rýchlejšie.   Vstupné: 4 €

10. februára o 19. hod.
ODYSEA 
FR, životopisný/dobrodružný, 
122 min., titulky, MP12
Výpravná a hviezdne obsade-
ná biografia rodiny kapitána 
Jacquesa Cousteaua, ktorá 
pred našimi očami otvorila 
tichý svet pod morskou hladi-
nou.   Vstupné: 4 €
 
11. a 12. februára o 16. hod.
DIVOKÉ VLNY 2 
USA, animovaná komédia, 84 
min., dabing, MP
Veľká jazda pokračuje! Surfisti 
vo frakoch sú späť! Tučniaky 

už zase menia za-
vedené pravidlá, 
venujú sa sur-
fovaniu a trávia čas na pláži.    
Vstupné: 4 €; 3,50 € deti

11. a 12. februára o 19. hod.
PÄŤDESIAT ODTIEŇOV
TEMNOTY 
USA,  erotický triler, 117 min., 
titulky, MP18
Už žiadne pravidlá. Už žiadne 
tajomstvá. Pokračovanie best-
selleru v predvalentínsky ví-
kend, s prekvapením pre páry. 
Vstupné: 4 € 

13. februára o 19. hod.
REALITA 
FR/USA, komédia/dráma, 95 
min., titulky, MP12, FK
Jason chce byť režisérom a 
našiel producenta, ktorý bude 
financovať jeho film. Má však 
jednu podmienku. Vstupné: 4 
€, 2 € s preukazom FK

- týždenník občanov mesta. Vydáva Redakcia Poprad - noviny občanov. Šéfredaktorka: 
PhDr. Marta Marová. Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: Noviny POPRAD, Podtatran-

ská ul. 149/7, Poprad. Telefóny: šéfredaktorka a ekonómka 052/772 10 62, redakcia 788 64 72, fax a záznamník 788 
64 71, inzercia 772 10 62. E-mail: noviny-poprad@pp.sknet.sk, sefredaktor@stonline.sk. Nevyžiadané príspev-
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Dnes 8. februára - Aduscentrum, štvrtok 9. 
februára - Tília, v piatok 10. februára - Adus, 
v  sobotu 11. februára - Benu - Tesco, 
v  nedeľu 12. februára - Benu - námestie, 
v  pondelok 13. februára - Dr. Max - OC 
Max a v utorok 14. februára - Cyprián.
Aduscentrum: Nám. sv. Egídia 22/49, Tília: 
Banícka 28, Adus: Mnoheľova ul. 2, Benu 

- Tesco: Teplická cesta 3, Benu: Námestie: 
Nám. sv. Egídia, Dr. Max - OC Max: Dlhé 

hony 1, Cyprián: L. Svobodu. 
Lekárne s  pohotovostnou službou sú 
otvorené od pondelka do piatka od 18. 

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

Dostanete 
v ý h o d n ú 

pracovnú ponuku. Určite ju prij-
mite, bude pre vás osožná.

Vyhý bajte 
sa veľkému 

zhluku ľudí, lebo vás ohrozuje chríp-
ka. Potrebujete posilniť imunitu.

Budete mať 
príležitosť 

na flirty, ba až neveru. Ovládajte 
svoje pudy, inak prídu nepríjem-
nosti.

P r e j a v í t e 
svoju em-

patiu, vďaka čomu budete dobre 
predvídať konanie iných ľudí.

Nadriadení 
vám prejavia 

svoju priazeň. Osobitne vás poteší 
s tým spojená finančná odmena.

Dávajte si 
pozor na 

zdravie. Ubúda vám energie, pre-
to by ste mali viac oddychovať.

N i e k t o 
ocení vaše 

schopnosti. Nepotrpíte si na to, ale 
tentoraz sa budete cítiť poctení.

Bude vás 
obklopovať 

láska, ktorá vám prinesie veľa ra-
dosti. Pekný týždeň zavŕši pozva-
nie na nejakú príjemnú udalosť.

Rozložte si 
sily v práci, 

lebo sa môže vyskytnúť nečakaná 
povinnosť, ktorá si bude vyžado-
vať veľa vášho času.

D o d r ž i a -
vajte sľuby, 

inak si môžete pošramotiť povesť. 
Budete riešiť záležitosti spojené s 
mladšími osobami.

Budete rie-
šiť nejakú 

záležitosť, ktorá vás dlhšie trápila.

Ocitnete sa 
vo víre kle-

biet, ku ktorým nevedomky prispe-
jete aj vy. Môže sa vám to vypomstiť.

HOrOSkOp Od Stredy dO Stredy

pOHOtOvOSť v lekárňacH

Od 9. februára do 15. februáraOd 9. februára do 15. februára

Spomienka
V sobotu 11. februára uplynie 20 rokov, 
čo nás po ťažkej chorobe v nedožitých
59-tich rokoch navždy opustil
manžel, otec, dedo, bratranec a švagor
JURAJ FERENČIK.
Kto ste ho poznali a ešte si ho pamätáte,
venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Manželka Katarína, syn Milan s manželkou Máriou, vnúčatá 
Lukáš a Filip, syn Ján, vnúčatá Ján a Dominika.

Poslednú januárovú sobotu prijal primátor mesta Jozef Švagerko jubilantov, ktorí osla-
vovali svoje narodeniny v  januári. K  ich sviatku im zablahoželal a poďakoval za ich prí-
nos pre mesto Poprad. 85 rokov oslavovala Magdaléna Krišková a Emília Pitoňáková, 80 
rokov - Katarína Handzušová, Zuzana Kručinská, Oľga Radojčičová, Božena Škripková, 
Mária Tóthová, Štefan Miženko, 75 rokov - Anna Budziňáková, Ján Alexa, Štefan Dzu-
rovčín, Valéria Kaňová, Mária Kromková, Mária Machová, Marta Rusnáková, Vlasta 
Vyšňová, Anton Kornaj, Ján Kubáň, Dušan Sopko, Marian Varhol, 70 rokov - Alica Ku-
báňová, Agnesa Čechanová, Jozef Dufala, Helena Flašiková, Mária Harabinová, Valéria 
Karchňáková, Anna Onodiová, Mária Zemianková, František Dunajský, Jozef Omasta, 
Ján Šulek. Prijatia sa zúčastnila aj 70-ročná Mária Šromeková, ktorá oslavovala svoje ju-
bileum už v novembri minulého roka.    FOTO – Silvia Šifrová

program kina cIneMaX

SpOlOčenSká krOnIka

Vo štvrtok 2. februára 2017
v Strážach s

Vo štvrtok 2. februára 2017
vo Veľkej s

Vo štvrtok 2. februára 2017
vo Veľkej s

V piatok 3. februára 2017
vo Veľkej s

V piatok 3. februára 2017
vo Veľkej s

V sobotu 4. februára 2017
v Spišskej Teplici s

V pondelok 6. februára
2017 vo Veľkej s

V pondelok 6. februára 2017
vo Veľkej s

V utorok 7. februára 2017
vo Veľkej s

V utorok 7. februára 2017
v Spišskej Sobote s

Helenou Korenkovou,
90-ročnou

Máriou Mikulovou,
71-ročnou

Ing. Petrom Skokom,
52-ročným

Máriou Medzihradskou,
85-ročnou

Miroslavom Korimom,
43-ročnou

Helenou Krulíkovou,
81-ročnou

Mgr. Veronikou Hriceňákovou,
33-ročnou

Jánom Kurilovským,
87-ročným

Annou Kohútovou,
84-ročnou

MUDr. Igorom Cpinom,
72-ročným

navŽdy SMe Sa rOzlÚčIlI

„Čím viac sa človek usiluje o istoty a bezpečie, tým viac sa vzdáva 
kontroly nad svojim životom.“         Robert Kiyosaki

pOvedalI SlávnI

V stredu 8. februára 2017
o 13. hod. vo Veľkej s

V stredu 8. februára 2017
o 14.30 hod. vo Veľkej s

Vo štvrtok 9. februára 2017
o 13. hod. vo Veľkej s

V piatok 10. februára 2017
o 14. hod. vo Veľkej s

Filipom Švarcom,
68-ročným

Petrom Bubenom,
88-ročným

Teréziou Grexovou,
83-ročnou

Veronikou Kukurovou,
91-ročnou

navŽdy Sa rOzlÚčIMe

Spomienka
V týchto dňoch sme si so smútkom 
pripomenuli ôsme výročie úmrtia 

MARGITY A LADISLAVA
FIĽOVCOV.
Na milých, láskavých a obetavých
rodičov a starých rodičov s láskou
v srdci často spomína dcéra s rodinou.
Kto ste ich poznali, venujte im, prosím, tichú spomienku.

Päťdesiat odtieňov 
temnoty - o  13. hod. 
(hrá sa len cez víkend), 
o  15.30 hod., o  18.10 hod. 
a  o  20.50 hod., Detské kino - 
Trollovia - o 13.30 hod. (hrá sa 
len cez víkend), Artmax filmy 

- Paterson - o 15.20 hod. (hrá 
sa len 14.2.), Psia duša - o 15.40 
hod. (nehrá sa 14.2.), LEGO 
Batman vo filme 2D - o 17.50 

hod. a  o  20.20 hod., 
LEGO Batman vo fil-
me 3D - o  16.10 hod., 

Všetko alebo nič - o 13.20 hod. 
(hrá sa len cez víkend) a o 18.30 
hod., Kruhy - o  21. hod. Viac 
na www.cine-max.sk.  (ppp)

Prijatie januárových jubilantov
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Basketbalistky majú za sebou prvú polovicu súťaže
Basketbalistky BAM 
Poprad ukončili v  so-
botu 4. februára zá-
kladnú časť extraligy 
zápasom posledného 

kola na domácej palubovke proti 
Good Angels Košice. Do nadstav-
bovej časti prešli z piateho miesta. 
Už túto sobotu nastúpia v  prvom 
zápase skupiny 5-8 v Aréne Poprad 
proti Nitre.

Popradčanky začali proti veľkému 
favoritovi odvážne a  po celý prvý 
polčas mu boli vyrovnaným súpe-
rom. Zápas sa začal lámať až od vy-
rovnaného stavu 24:24, kedy domáce 
hráčky nepremenili dva trestné hody. 
Polčas napokon prehrali o osem bo-
dov a  potom už prevzali iniciatívu 
do svojich rúk Košičanky. Poprad 
prehral 41:88, ale pre dievčatá to bol 
poučný zápas a dobrá previerka pred 
dôležitými súbojmi v  nadstavbovej 

skupine. „Bola to pre nás veľká škola. 
Prvý polčas sme odolávali, ale dalo 
sa čakať, že Košice zvýšia agresivitu 
v  obrane. Zahrali si všetky dievčatá, 
ktoré za predvedený výkon v  prvom 
polčase musím pochváliť,“ hodnotil 
tréner BAM Poprad Milan Černický, 

ktorému chýbali v  zostave Michae-
la Grigerová a  Zuzana Ivančáková. 
„Museli sme improvizovať so zosta-
vou. Angelika Theiner hrala celý čas 
v  strede a preto dávala menej bodov. 
V  nadstavbe si chceme ustrážiť piate 
miesto, ale bude to boj najmä z Ban-

skou Bystricou,“ dodal M. Černický.
Výsledok: 18. kolo v  sobotu 4. 

februára  BAM Poprad - Good An-
gels Košice 41:88 (12:14, 14:20, 8:33, 
7:21), najviac bodov BAMP: Lucia 
Hadačová - 15.

Program: 1. kolo skupina 5-8 
v  sobotu 11. februára o  17.30 hod. 
BAM Poprad - BKM Junior UKF 
Nitra.    (mav)

 Z V P B

1. GA Košice 14 13 1 27

2. Piešťany 14 13 1 27

3. Ružomberok 14 9 5 23

4. Šamorín 14 8 6 22

5. BAM Poprad 14 5 9 19

6. B. Bystrica 14 5 9 19

7. Nitra 14 2 12 16

8. Slovan BA 14 1 13 15

Tabuľka extraligy
Základná časť

• POPRADSKÍ hokejoví tré-
neri Marcel Ozimák a František 
Štole ml., ktorí spoločne s  Ru-
dolfom Jendekom počas víken-
du povedú slovenský olympijský 
výber na turnaji Euro Ice Hoc-
key Challenge v rakúskom Gra-
zi, oznámili svoju nomináciu. 
Figurujú v  nej aj dvaja Poprad-
čania - útočníci Peter Lichanec 
a Andreas Štrauch. Slováci sa vo 
štvrtok stretnú s domácou repre-
zentáciou o 20.20. hod., v piatok 
bude ich súperom Francúzsko 
o 16.30 hod. a v sobotu ukončia 
účinkovanie na turnaji súbojom 
s Nórskom o 14.30 hod.

• POPRADSKÁ rodáčka a slo-
venská reprezentantka v zjazdo-
vom lyžovaní Barbara Kantoro-
vá vybojovala minulý týždeň na 
28. Svetovej zimnej univerziáde 
v  kazašskom Almaty bronzovú 
medailu v  alpskej kombinácii. 
V  tom čase to bol prvý cenný 
kov pre slovenskú výpravu na 
tomto podujatí.

• TATRANSKÁ lyžiarska liga 
detí pokračuje vo štvrtok 9. 
februára 2. kolom trojdielneho 
seriálu pretekov v  obrovskom 
slalome od 10. hodiny v SKI cen-
trum Kubašok Spišské Bystré.

• BASKETBALISTI BK Is-
kra Svit prehrali minulý týždeň 
v stredu v Komárne s domácim 
tímom 67:93 a  následne v  so-
botu porazili na domácej palu-
bovke Nitru 89:68. V sobotu 11. 
februára privítajú v  Iskra Aréne 
o 18. hod. MBK Lučenec. (ppv)

Krátko zo športu Kamzíci pokračovali v prehrách o gól
Hokejisti HK Poprad odo-
hrali minulý týždeň pred 
reprezentačnou prestávkou 
dva Tipsportligové zápasy 
a opäť v nich ťahali za krat-
ší koniec. V piatok podľahli 

v prestrelke doma Zvolenu 5:6 a v nede-
ľu v televíznom zápase prehrali v Žiline 
po predĺžení 1:2.

Popradčania odohrali najmä v piatok za-
ujímavý duel proti Zvolenu, keď množstvo 
tečovaných striel končilo v sieti a domáci 
v  ňom premrhali vedenie 4:2. „Zlomový 
moment bol nevyužitý nájazd nášho hráča 
za stavu 4:2. Vzápätí urobil útočný faul, po 
ktorom sme inkasovali. Súpera to nakoplo, 
my sme doplatili na hernú nedisciplino-
vanosť,“ komentoval zápas so Zvolenom 
tréner HK Poprad Marcel Ozimák, ktorý 
nemohol byť spokojný ani po výsledku 
v  Žiline, kde kamzíci súpera prestrieľali 
a podľa predvedeného výkonu si ten bod 
navyše zaslúžili práve oni.

Najbližší zápas odohrajú Popradčania až 
na Valentína, keď v utorok privítajú o 17. 
hodine Nitru a odštartujú sériu troch zá-
pasov na domácom ľade.

Výsledky: 43. kolo v piatok 3. februára 
HK Poprad - HKM Zvolen 5:6 (1:1, 3:3, 
1:2), góly Popradu: 11. Samuel Mlynaro-
vič (A. Štrauch, M. Krempaský), 21. Patrik 
Svitana (Š. Fabian, A. Kroták), 31. Tomáš 
Troliga (M. Paločko, A. Kroták), 33. Dávid 
Bondra (Š. Fabian), 50. Dávid Bondra (Ľ. 
Dinda, S. Mlynarovič). 44. kolo v nedeľu 5. 
februára MsHK Žilina - HK Poprad 2:1pp 
(0:0, 1:1, 0:0 - 1:0), gól Popradu: 33. Samu-
el Mlynarovič (A. Štrauch, L. Pokovič).

Program: 45. kolo v utorok 14. februára 
o 17. hod. HK Poprad - HK Nitra.   (ppv)

   Z  V  Vp Pp P Skóre B

1. B. Bystrica 46 28 4 4 10 160:102  96

2. Nitra 46 28 3 3 12 168:124  93

3. Košice 46 24 8 3 11 160:103  91

4. Žilina 46 20 5 5 16 145:129  75

5. HK Poprad 46 16 5 7 18 131:137  65

6. Martin 45 18 3 5 19 119:131  65

7. Zvolen 46 19 2 4 21 132:148  65

8. Trenčín 46 13 5 6 22 114:143  55

9. N. Zámky 45 12 5 7 21 113:130  53

10. L. Mikuláš 46 13 6 2 25 118:151  53

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

Tabuľka Tipsport ligy

Popradskí futbalisti 
zavŕšili sústredenie 
v  Čechách minu-
lý týždeň v  stredu 
zdrvujúcou prehrou 

s Baníkom Ostrava 0:8.
Tesne pred zápasom však zastihli 

sedem hráčov a niektorých členov 
realizačného tímu tráviace ťažkos-
ti, navyše sa v zápase zranil bran-
kár Ján Malec. Z  týchto dôvodov 
sa neodohral ani plánovaný sobot-
ňajší prípravný zápas proti Nowe-
mu Sączu v Tatranskej Lomnici.

Podľa najnovších informácií, už 
v pondelok väčšina hráčov trénova-
la v  domácich podmienkach a  tak 
zimná príprava pokračuje podľa plá-
nu. Prípravný zápas s prvoligovými 
Michalovcami sa odohrá v  sobotu 
11. februára o 12. hodine na ihrisku 
NTC v Tatranskej Lomnici, od utor-
ka 14. februára do piatka 24. februá-
ra by mali Popradčania absolvovať 
herné sústredenie v Turecku.  (ppv)

Hokejový klub Poprad sa ne-
spolieha len na výkony A-muž-
stva, ale jeho prioritou je budo-
vanie celej pyramídy od základov. 
V tejto súvislosti s nadšením pri-
vítal pomoc, ktorú im poskytol 
dlhoročný podporovateľ poprad-
ského hokeja - podnikateľ Jan Te-
lensky.

Na bezproblémové fungova-
nie mládežníckych ročníkov po-
skytol HK ŠKP Poprad značnú 
finančnú čiastku, ktorá pokryje 
platy trénerov a  zabezpečí trénin-
gový proces.  (ppp)

Podpora mládeže

FK Poprad
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Popradské hokejistky ukončili 
celoštátnu základnú časť extraligy 
v sobotu na domácom ľade trium-
fom 17:2 nad družstvom Ice Dre-
am Košice. Bez straty bodu a  so 
závratným skóre 152:11 vstupujú 
do vyraďovacích bojov ako jed-
noznačný favorit.

„Bolo to povinné víťazstvo. Pokiaľ 
dievčatá hrali kolektívne, tak góly 
padali. Neskôr to trochu podcenili 
a  ťahali zbytočne puky. Po oddy-
chovom čase si opäť uvedomili, že 
hokej je hra pre piatich hráčov. Po-
čas celej základnej časti pristupova-
li ku každému zápasu zodpovedne 
a  je to ich dobrá vizitka. Netreba 
ich špeciálne motivovať, hrajú srd-

com za Poprad,“ uviedol tréner 
Popradských líšok Milan Skokan. 
„Snažili sme sa udržiavať si tempo. 
Tretia tretina bola z  našej strany 
slabšia, ale celkovo sme odohrali 
dobrý zápas. Určite chceme obhá-
jiť titul. Ťažko povedať, či to bude 
náročnejšie ako pred rokom, ale ve-
rím, že to dotiahneme do víťazné-
ho konca,“ dodala kapitánka tímu 
Gabriela Krivianská.

Popradčanky nastúpia vo štvrťfi-
nále play-off proti poľskému tímu 
Podhale Nowy Targ. Séria sa hrá na 
dva víťazné zápasy. Prvé dva duely 
budú v  Poprade, a  to v  sobotu 18. 
februára o 17. a v nedeľu 19. februára 
o 13.30 hod.   (mav)

Popradské líšky ovládli základnú časť

Športová olympiáda mesta Poprad rozvírila hladinu záujmu

Atraktívne a  unikátne. 
Aj také bolo dvadsiate 
druhé vydanie Športovej 
olympiády mesta Poprad 
(ŠOMP). Takmer päťsto 
detí z popradských zá-
kladných škôl uplynulý 
týždeň zápolilo v  šiestich 
disciplínach.

Beh na lyžiach, bowling, 
lyžovanie, rýchlokorčuľo-
vanie, sánkovanie, snowbo-
ard. Dva dni a štyri lokality. 
Toto je stručná charakteris-
tika zimnej časti podujatia, 
do ktorého sa tento rok 
zapojilo všetkých pätnásť 
základných škôl v  mes-

te. „Olympiáda poriadne 
rozvírila hladinu záujmu. 
Od masového športovania 
našich detí, až po jej me-
dializáciu. Tá, veru, preko-
nala všetky očakávania,“ 
konštatuje referent mládeže 
a  športu a  zároveň koordi-
nátor popradskej olympiá-
dy Peter Procházka.

Punc jedinečnosti získal 
jeden z najväčších športo-
vých sviatkov mesta Poprad 
zaradením sánkovania do 
svojho programu. „Hoci 
sme ponuku rozširovali 
o  vody neprebádané, bol to 
správny krok. Treba sa opý-

tať tých, čo zažili jazdu na 
sánkarskom trenažéri v Sta-
rom Smokovci,“ odkázal P. 
Procházka.

Okrem Vysokých Ta-
tier sa ŠOMP odohrávala 
aj v  Poprade, na zimnom 
štadióne a v  bowlingovom 
centre v ZOC MAX, či  na 
svahoch Snowparku Lučiv-
ná. „Zorganizovanie tohto 
kolosu stálo mnoho ľudí 
nemálo úsilia. Tie hodiny 
príprav sa nedajú zrátať. 
Potom najväčším poďakova-
ním všetkým je úsmev a spo-
kojnosť v  detských očiach. 
Už teraz sa teším na letné 

Výsledky ŠOMP:
1. február 2017
bowling: 1. ZŠ s MŠ Dostojevského, 2. ZŠ s MŠ Jarná, 3. ZŠ 
s MŠ Komenského
sánkovanie: 1. ZŠ s MŠ Spišská Sobota, 2. ZŠ s MŠ Dostojev-
ského, 3. ZŠ s MŠ Matejovce
rýchlokorčuľovanie - short track: 1. ZŠ s MŠ Spišská Sobota, 
2. ZŠ s MŠ Francisciho, 3. ZŠ s MŠ Dostojevského
2. február 2017
beh na lyžiach: 1. ZŠ s MŠ Jarná, 2. 8.roč. Gymnázium Ku-
kučínova, 3. ZŠ s MŠ Dostojevského a ZŠ s MŠ Francisciho
lyžovanie obrovský slalom: 1. ZŠ s  MŠ Francisciho, 2. ZŠ 
s MŠ Veľká, 3. ZŠ s MŠ Spišská Sobota
snowboard obrovský slalom: 1. ZŠ s MŠ Spišská Sobota, 2. 
8.roč. Gymnázium Kukučínova, 3. ZŠ s MŠ Dostojevského

pokračovanie,“ uzavrel P. 
Procházka z  Odboru škol-

stva, mládeže a športu MsÚ 
Poprad.   (ppv)

PP-17
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•	Ste už viac ako rok no-
vým konateľom TV Poprad. 
Čo sa zmenilo v TV Poprad 
a ako vnímate toto obdobie?
- „Zmenilo sa toho veľmi veľa 
a  zároveň nie až tak veľa. 
V prvom rade ostali redaktori 
a kameramani, a vôbec všetci 
pracovníci televízie. Nikoho 
nebolo treba vymeniť. Kaž-
dý zvláda svoju prácu a  vie 
ju robiť dobre. Odišiel akurát 
bývalý riaditeľ televízie Gej-
za Skokan, ktorý už čakal na 
zaslúžený dôchodok. Jedinou 
väčšou zmenou som bol vlast-
ne ja sám (smiech).“

•	Ale predsa je vidieť za 
vami kus práce. Čo konkrét-
ne pre vás ten uplynulý rok 
znamenal? V  čom spočíval 
váš prínos pre TV Poprad?
- „V zásade vnímam TV Poprad 
primárne ako spravodajskú 
televíziu. Sme reportéri, kto-
rí informujú o  dianí v  meste 
a okolí. To bol asi najväčší ob-
rat práve pri prístupe k obsahu 
vysielania mestskej televízie. 
Oslobodiť sa od toho ducha 
propagandy a vymeniť propa-
gáciu predstaviteľov mesta za 
informovanie obyvateľov mes-
ta. TV Poprad je svojím posta-
vením vlastne verejnoprávne 
médium. Našou úlohou je 
šíriť informácie o  aktuálnom 
dianí v meste. To je to pod-
statné a tomu sme prispôsobili 
aj nový vizuál a najmä obsah 
vysielania. Dnes je TV Poprad 
opäť raz spravodajskou televí-
ziou, orientovanou iba na dia-
nie v meste Poprad. Nový vizu-
ál však nestačí. To podstatné je 
v ľuďoch. Opäť zas môžu robiť 
novinársku prácu. Pýtať sa, 
zaujímať sa, byť zvedavými 
a  informovať našich divákov 
o  tom, čo je nové. Zvolili sme 
si slogan. „Vieme čo sa deje!“ 
a  naozaj ho chceme napĺňať 
tak, aby sme každý deň priná-
šali nové správy o dianí v mes-
te a aby aj naši diváci vedeli, čo 
sa v meste deje. Nie je to jedno-
duchá úloha, ale jednoducho 
vieme, že toto je naša úloha.“  

•	Niektoré zmeny je vidieť. 
Čo sa však skrýva za tým 
všetkým? 
- „Robíme to hlavne pre to, 
aby to bolo vidieť. (smiech) 
Všetci sa snažíme, aby bol di-

vák spokojný a hlavne, aby bol 
informovaný. Je to snaha všet-
kých zainteresovaných. Počnúc 
mojimi kolegami novinármi 
a kameramanmi až po poslan-
cov a predstavitľov mesta. Pri-
mátor nám dal slobodu a  vô-
bec nezasahuje do našej práce. 
Poslanci nás podporili v  našej 
snahe a  aj keď prinášajú kri-
tiku, ide vždy o konštruktívne 
návrhy na zlepšenie našej prá-
ce. Nikto nám nedáva pokyny, 
čo musíme urobiť a ako to mu-
síme urobiť. Vieme, čo máme 
robiť a  to sa snažíme robiť čo 
najlepšie a  pre čo najviac di-
vákov. Primátor Švagerko nám 
dal slobodnú ruku a všemožne 

nám pomáha. Výrazne nám 
napríklad pomohol pri znovu-
zapojení sa do šírenia nášho 
vysielania cez Magio TV. Po-
slanci nás podporili pri schva-
ľovaní rozpočtu. Cítim, že robí-
me dobrú prácu a verím, že sú 
s nami čoraz viac spokojnejší aj 
diváci. Ešte sa nemáme veľmi 
čím chváliť, ale zatiaľ to smeru-
je k tomu, že sme na správnej 
ceste. Cieľom je zvýšiť sledova-
nosť TV Poprad a k tomu po-
trebujeme mať dôveryhodný, 

aktuálny, informačne hodnot-
ný a atraktívny obsah vysiela-
nia. Nikdy nebudeme ako veľké 
televízie, ktoré sa sústreďujú na 
obyvateľov celého Slovenska 
a  diváci ich sledujú niekoľko 
hodín denne. Môžeme však 
byť rovnako dobrými a atrak-
tívnymi pre našich obyvateľov 
mesta a stačí nám, ak nás budú 
sledovať aspoň niekoľko hodín 
týždenne.“ 

•	Kam až tá cesta vedie? Čo 
prinesie tento rok?
- „Už minulý rok sme avizova-
li, že chystáme väčšie zmeny. 
Ale ako to už chodí. Človek 
mieni, život mení a nie každá 

zmena sa dá urobiť v  týchto 
podmienkach tak rýchlo, ako 
by sa chcelo. Minulý rok sme 
zaviedli pravidelnú reláciu 
„Kino Tatran“ a koncom roka 
sme spustili cyklus „Nedeľnej 
chvíľky Christianie“. Vyrobili 
sme na pomery malinkej te-
levízie vcelku nákladné pro-
jekty, ako boli „Umelci Po-
pradu“, „Slávnostné mestské 
zastupiteľstvo“ alebo „Mikuláš 
v  Poprade“. Podarilo sa nám 
dohodnúť úzku spoluprácu 

s  Medzinárodným festivalom 
horských filmov v  Poprade 
a  súťažné filmy z  minulých 
ročníkov premiérujeme na 
obrazovkách TV Poprad. 
Tento rok prichádzame s  no-
vým vizuálom spravodajstva, 
zmenili sme logo televízie, 
zaviedli sme reláciu o  počasí 
a zrušili sme písmenkový info-
text. Rozbehli sme spoluprácu 
s  módnymi obchodmi, ktoré 
nám obliekajú na televíznu 
obrazovku naše moderátorky 
a na rad prídu aj moderátori. 
Po novom je už šport samo-
statnou moderovanou relá-
ciou a  pripravujeme súhrnný 
blok spravodajstva z  celého 
týždňa.“

•	Budú aj nejaké diskusné 
relácie, publicistika, alebo 
kontaktné relácie s  divák-
mi?
- „Chceme spustiť pravidelnú 
týždennú diskusnú reláciu 
vždy s  nejakým zaujímavým 
hosťom v štúdiu. Pripravujeme 
sa na to už dlhšiu dobu a mo-
mentálne finišujeme v  štúdiu 
s  technickým riešením tejto 
relácie. Možno to ešte potrvá 
nejaký týždeň, ale už čoskoro 
začneme vyrábať. V  meste je 
obrovské množstvo tém, ktoré 
sa nám nezmestia do správ, 
a ktorým sa chceme venovať. 
Vstúpili sme do rokovania s 
vývojármi aplikácie chatr.tv 
a  máme záujem túto apliká-
ciu otestovať aj v  lokálnych 
podmienkach mesta Poprad. 
Takéto „smart“ riešenie by nás 
dostalo k  mladším divákom 
a  nesmierne by to zvýšilo aj 
angažovanosť tejto skupiny 
obyvateľov vo verejných zá-
ležitostiach. Sekundárne by 
si určite našla táto aplikácia 
aj svojich pravdielných uží-
vateľov. Toto je nová forma 
kontaktného vysielania pre 
divákov televízie a  dokáže 
fungovať aj v  reálnom čase, 
no na živé vysielanie si ešte 
veľmi netrúfame. Rovnako 
sa však snažíme pripraviť aj 
na príchod HbbTV. Televízor 
už nie je iba prijímač televíz-
nych programov. S príchodom 
SMART televízorov sa z  nich 
stáva komunikačný nástroj 
budúcnosti a TV Poprad by sa 
mala na to pripraviť ak chce 
prežiť aj o ďalších 20 rokov.“ 

•	Veľa divákov si doterajšie 
zmeny všimlo, ale nie všet-
kým sa páčia...
- „Nuž ideme s dobou. Čaká 
nás prechod do HD vysiela-
nia a  spôsob vysielania, aký 
bol doposiaľ, nevyhovoval 
dosť veľkému počtu divákov. 
Chceme ich získať späť a ne-
stratiť pri tom tých súčasných. 
V  princípe každý deň o  18. 
hod. premiérujeme nové sprá-
vy, ktoré následne ďalší deň 
reprízujeme po nových aktu-
álnych správach. Rovnako je 
to aj so športom, ktorý ale nie 
je každý deň a tak ho zaraďu-
jeme iba aktuálne. Vždy však 
máme výsledky aktuálnych 
zápasov z  hokeja, futbalu či 
basketbalu bezprostredne po 
odohraní zápasu. Zvyčajne 
do dvoch hodín už vysielame 
reportáž s aktuálnym výsled-
kom. Spravodajstvo je aktu-
álne a  informačne hodnotné 
a naviac je dostupné v hodi-
nových opakovaniach počas 
celého dňa a  noci, 24 hodín, 
7 dní v týždni. Toto je naša 
najväčšia prednosť. Máme 
správy, aké iné televízie ne-
dokážu pokrývať v  takomto 
rozsahu a  sme v  tomto sme-
re aktuálni a  pokiaľ možno 
aj objektívni, a vysielame ich 
nonstop. Vyrábať zábavu, 
alebo vzdelávacie programy 
nedokážeme na takej úrovni, 
ako to robia veľké televízie 
a  tak sa do toho ani nepúš-
ťame. V  spravodajstve sme 
ale dobrí a  verím, že týmto 
si divákov určite prilákame. 
Zmeny sú viditeľné a  podľa 
niektorých aj dosť významné. 
Verím však, že tieto zmeny 
posunuli TV Poprad dopredu 
a  neodoženú nám divákov 
spred obrazoviek.“  PP-15

Robíme viditeľné zmeny, ale nikoho nevymieňame
Rozhovor s konateľom TV Poprad Robertom Mervom
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Ako si naladiť TV Poprad
TV Poprad vysiela v  systéme DVB-T 

na kanáli 44 s vysielacou frekvenciou 658 
MHz.

Vysielač TV Poprad je umiestnený na 
„Zámčisku“ (nad Kvetnicou pri Poprade 
- z  Popradu smer Hranovnica). Je to rov-
naký smer, ako sú umiestnené vysielače 
spoločnosti Towercom, ktoré šíria televízne 
vysielanie staníc JOJ, PLUS, DOMA, WAU, 
DAJTO, alebo tiež aj TA3.

Vysielanie TV Poprad je možné prijímať 
v dostupnej kvalite v meste Poprad a celom 
okolí, vrátane miest Svit, Spišská Nová Ves, 
Levoča, Krompachy, Kežmarok, St. Ľubov-
ňa, Vysoké Tatry a rovnako aj okolitých ob-
ciach tohto regiónu.

Pokiaľ máte spoločné televízne anténne 
rozvody v bytovke, príjem TV Poprad je za-
bezpečený v týchto zvodoch rovnako, ako aj 

príjem ostatných televíznych staníc, šírených 
cez DVB-T. Pokiaľ nemáte zabezpečený prí-
jem signálu aj napriek tomu, že máte spoloč-
né rozvody, kontaktujete svojho domového 
správcu, ktorý vám s tým ochotne pomôže.

Ak máte doma službu kábelového operá-
tora Slovanet, Antik, alebo Magio T-com, 
môžete si príjem TV Poprad naladiť aj na ich 
zariadeniach. 

Na samostatný príjem vysielania TV Poprad 
je potrebná televízna anténa DVB-T a prijí-
mač umožňujúci príjmať DVB-T vysielanie. 
Novšie typy televíznych prijímačov už do-
kážu takéto vysielanie príjmať automaticky, 
staršie televízory potrebujú na tento účel 
set-top-box. DVB-T vysielanie na Sloven-
sku je polarizované vertikálne a  používa 
MPEG-4 kódovanie. Pri výbere antény alebo 
set-top-boxu sa poraďte s vaším predajcom.

Je to už neuveriteľných 20 rokov 
od spustenia televízneho vysielania 
v  meste Poprad. Bolo to presne 6. 
februára 1997, kedy po prvýkrát 
začala vysielať TV Poprad. Spočiat-
ku iba prostredníctvom káblových 
rozvodov v  meste a  cez MMDS 
systém aj do kábelových rozvodov 
UPC. Neskôr získala TV Poprad 
povolenie na využívanie terestri-
álnej frekvencie na kanáli K52 
s umiestnením nad Spišskou Tepli-
cou a neskôr v Poprade „Turničke“. 
V roku 2005 zmenila frekvenciu na 
lepší kanál K55 s kótou na „Zám-
čisku“ a od roku 2010 s prechodom 
na DVB-T (digitálne terestriálne 
vysielanie) prešla na kanál K44 na 
rovnakej kóte.

Prvým riaditeľom TV Poprad bol 
Dušan Bajtoš, ktorého v  roku 1999 
vystriedal Dušan Vlčko a  na jeho 
miesto v  roku 2003 nastúpil Gejza 
Skokan. Gejza Skokan odišiel do dô-
chodku v roku 2016 a novým kona-

teľom TV Poprad 
sa stal Robert 
Merva.

Počas svojej 
činnosti vycho-
vala TV Poprad 
niekoľko úspešných spravodajcov 
pôsobiacich neskôr aj v celoštátnych 
médiách. Za všetkých môžeme spo-
menúť Jána Tribulu a Mareka Vnen-
čáka, ktorí sú dnes tvárami TV Mar-
kíza, ale aj Helenu Mezenskú, bývalú 
poslankyňu NR SR za OĽaNO a kan-
didátku na prezidentku SR.

TV Poprad, s.r.o., je 100% spoloč-
nosťou mesta Poprad a je financovaná 
najmä z vrejených financií  rozpočtu 
mesta. Jej hospodárenie podlieha  ve-
rejnej kontrole  a každoročne zve-
rejňuje svoje hospodárske výsledky 
v registri účtovných závierok, ale aj v 
súhrnnej správe o hospodárení mesta 
Poprad. Činnosť televízie je monito-
rovaná aj hlavným kontrolórom mes-
ta Poprad v ročnej správe o výsledku 

kontroly pre Mest-
ské zastupiteľstvo 
v Poprade, ktoré-
mu plne podlieha.

P r o g r a m o v á 
služba TV Poprad 

vysiela podľa licencie TD/48/2011 
vydanej Radou pre vysielanie a re-
transmisiu SR zo dňa 30. 8. 2011. 
Jej signálové pokrytie siaha od Štrb-
ského Plesa, cez Svit, Hornádsku 
dolinu na juhu až po Spišskú Novú 
Ves. Severne je šírená naprieč celou 
Popradskou kotlinou cez celé Vyso-
ké Tatry až po Podolínec. Signál TV 
Poprad zasahuje veľkou časťou až do 
Kežmarku a Levoče.

V súčasnoti je televízia šírená 
mimo terestriálneho vysielania aj 
prostredníctvom internetovej televí-
zie Slovanet, MagioTV a rovnako aj 
cez IP TV spoločnosti Antik. Vysiela 
v nepretržitej prevádzke 24 hodín, 7 
dní v  týždni a  každý pracovný deň 
prináša divákom aktuálne správy 

z diania v meste Poprad.
TV Poprad je primárne spravo-

dajská televízna stanica. Svojím 
programom je orientovaná na spra-
vodajstvo, publicistiku a dokumen-
ty prioritne pre obyvateľov mesta 
Poprad, regiónu Tatier a blízkeho 
okolia. Od roku 2017 sa televízia 
začína orientovať aj na návštevníkov 
regiónu Tatier a svojím signálom sa 
dostáva do ubytovacích zariadení 
okolia Tatier a Popradu. TV Poprad 
poskytuje na dennej báze aktuálnu 
informačnú službu divákom o dia-
ní v meste Poprad, regióne Tatier a 
blízkom okolí, správy o počasí, mož-
nostiach trávenia voľného času, tu-
ristiky a doplnkových oddychových 
dokumentárnych filmov.

Televízia je stálym členom Spolku 
lokálnych televíznych staníc Sloven-
ska (LOToS) a počas svojej činnosti 
získala niekoľko ocenení na rôznych 
súťažiach s tématikou spravodajstva 
a televízneho vysielania.

Televízia Poprad oslavuje dvadsať rokov od prvého vysielania

Po - Pia
18:00 Správy z  aktuálneho 
dňa
18:10 Športové správy z ak-
tuálneho dňa
18:15 Správy - Repríza z 
predošlého dňa
18:25 Kino Tatran (týžden-
ný program kina)
18:35 Kultúrny kalendár
18:40 Diskusná relácia / 
Dokumentárny film
18:59 Predpoveď počasia 
19:00 Repríza vysielania
20:00 Repríza vysielania
21:00 Repríza vysielania
22:00 Repríza vysielnia do-

plnená o aktuálne výsledky 
zápasov daného dňa
23:00 Repríza vysielania
24:00 Repríza vysielania
00:00 - 17:00 Reprízy
 
So - Ne
0:00 - 24:00 Reprízy z celé-
ho týždňa

Ne 19:50 
„Nedeľná chvíľka Christia-
nie“ – premiéra 
(relácia sa následne reprízu-
je každú hodinu a to v čase 
10 min. pred celou hodinou 
až do utorka 17:50)

Týždenný program TV Poprad



Strana 12 8. 2. 2017

´

PP-13


