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Poslanci prerokujú množstvo záležitostí
Vo štvrtok 15. februára o 9. hod. 

sa v zasadačke Mestského úradu 
v Poprade začne 1. plánované za-
sadnutie mestského zastupiteľ-
stva. Po procedurálnych otázkach 
čakajú poslancov návrhy rôznych 
prenájmov, medziiným priestorov 
kotolne na Šrobárovej ul. pre 3AL 
Biketrial club Poprad a ďalšie.

MsZ tiež prerokuje návrhy na 
prenájmy, predaje a zámeny nehnu-
teľností, návrh na rozšírenie pred-
metu nájmu pre Ursus-Bau, návrh 
na vyhlásenie verejnej obchodnej 
súťaže na prenájom pozemku v 
katastrálnom území Poprad za úče-
lom umiestnenia nabíjacej stanice 
pre elektromobily, ďalej návrhy na 
zriadenie vecného bremena, na 

majetkovoprávne vysporiadanie 
pozemkov pre prestavbu križovat-
ky štátnej cesty na Ul. slovenského 
odboja a mestskej komunikácie na 
Ul. hraničnej na okružnú križovat-
ku a ďalšie. Do programu je zara-
dený aj návrh všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Poprad, ktorým 
sa mení a dopĺňa VZN o určení 
výšky mesačného príspevku na 
čiastočnú úhradu výdavkov alebo 
nákladov v školách a v školských 
zariadeniach v zriaďovateľskej pô-
sobnosti mesta Poprad. 

Poslanci dostanú aj informa-
tívnu správu o výške finančných 
prostriedkov (dotácií) na žiaka 
základných umeleckých škôl na 
rok 2018, informatívnu správu o 

zmenách organizačného poriadku 
MsÚ aj o vecnom plnení kapitálo-
vých výdavkov za rok 2017, budú 
sa zaoberať návrhom na schválenie 
Koncepcie rozvoja cestovného ru-
chu v meste Poprad i predložením 
žiadosti Mestských lesov Poprad o 
finančné prostriedky z Programu 
rozvoja vidieka SR 2014-2020. 

V programe bude tiež návrh na 
zmenu rozpočtu mesta Poprad na 
rok 2018, správa o činnosti Mest-
skej polície Poprad za posledný 
štvrťrok 2017, správa o výsledkoch 
kontrol a ďalšie. Pred záverom 
budú interpelácie poslancov. Ro-
kovanie MsZ je verejné. Podrob-
ný program sa nachádza na www.
poprad.sk.  (pmm)

Podľa údajov Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva so sídlom v Poprade ku koncu minu-
lého týždňa zaznamenali epidemický výskyt  akút-
nych respiračných a chrípke podobných ochorení.

Ako uviedla MUDr. Mária Pompová z oddelenia 
epidemiológie RÚVZ, za uplynulé dva týždne stúpla 
chorobnosť o 50 percent. Dosahuje 3 446 chorých na 
stotisíc obyvateľov Popradského okresu. Najvyššiu cho-

Deň svätého Valentína, známy aj ako 
Deň zaľúbených, pripadajúci na dnes 14. 
februára, nadobudol na Slovensku aj iný 
rozmer. Slovenský Červený kríž v spolu-
práci s Národnou transfúznou službou SR 
organizujú Valentínsku kvapku krvi.

Jej cieľom je motivovať mladých ľudí, aby 
darovali krv a stali sa novými bezpríspevko-
vými darcami krvi. Za uplynulých päť rokov 
sa do tejto kampane zapojilo takmer 131 tisíc 
dobrovoľných darcov, z  toho takmer 23  500 
prvodarcov. V roku 2018 sa 23. ročník Va-
lentínskej kvapky krvi koná od 8. februára do 
16. marca. V pondelok ako prví darovali krv 
v Gymnáziu na Ul. Dominika Tatarku v Po-
prade a včera v OC Max (na foto).  (ppš)

Valentínska kvapka

Chrípka vyčíňa aj pod Tatrami

Obdobie od Troch kráľov do Po-
polcovej stredy nazývame fašian-
gy, počas ktorých prevláda zába-
va. Ich neodmysliteľnou súčasťou 
sú tradičné fašiangové hry. Naj-
veselšie obdobie roka strieda 
40 - dňový pôst. Na poslednej 
fašiangovej zábave sa už dlhé ob-
dobie predvádza symbolické po-
chovávanie basy. Pochovávanie 
basy je ľudová hra parodizujúca 
skutočný pohreb. Nebolo tomu 
ináč ani v  nedeľu v  obchodnom 
centre Forum, kde členovia fol-
klórneho súboru Venček uká-
zali divákom rôzne fašiangové 
spevy a  tance a  všetko ukončili 
symbolickým pochovaním basy.

robnosť evidujú v kategórii 15-19 ročných, zachytených 
bolo tiež 25 komplikácií spojených najmä so zápalom 
prínosových dutín. Vzhľadom na epidemiologickú si-
tuáciu v chrípke vydal RÚVZ od piatka 9. februára zá-
kaz návštev na všetkých oddeleniach Nemocnice Po-
prad až do odvolania. Ku koncu minulého týždňa bolo 
tiež prerušené vyučovanie v ZŠ Hranovnica a v Spoje-
nej škole na Partizánskej ul. v Poprade.  (pmm)
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Stručne Kontraktačný deň cvičných firiem

Kam na strednú školu?

• DNES je Popolcová streda, ktorou 
sa začína 40-dňové pôstne obdobie 
pred Veľkou nocou. Tohto roku bude 
od Veľkého piatka 30. marca do Veľ-
konočného pondelka 2. apríla.• OD KONCA januára je vo ves-
tibule Mestského úradu v  Poprade 
umiestnená „zelená“ stena zo živých 
rastlín, ktorá je súčasťou renovácie 
vstupných priestorov.• MEDZINÁRODNÝ festival fil-
mových klubov Febiofest ponúkne 
počas svojho jubilejného 25. ročníka 
aj snímky z festivalov v Cannes, Be-
nátkach, Locarne, Rotterdame, To-
ronte či Karlových Varoch. Tie si budú 
môcť návštevníci festivalu pozrieť od 
15. do 21. marca v Bratislave a od 16. 
do 29. marca v Trnave, Kežmarku, Le-
viciach, Martine, Trenčíne, Prievidzi, 
Prešove, Banskej Bystrici, Košiciach, 
ale aj v Poprade.• ŠPECIÁLNY valentínsky koncert 
v  podaní Bratislava Hot Serenaders 
s hosťom Milanom Lasicom sa usku-
toční zajtra 15. februára o  19. hod. 
v Dome kultúry v Poprade.• V  OBCHODNEJ akadémii 
v  Poprade sa vo štvrtok 15. februára 
uskutoční krajské kolo súťaže žiakov 
stredných odborných škôl v  spra-
covaní informácií na počítači. Žiaci 
budú súťažiť v  3 súťažných disciplí-
nach - písanie na počítači, úprava tex-
tu na počítači a wordprocessing. • NAJBLIŽŠIA hodnotiaca člen-
ská schôdza sa uskutoční v Dennom 
centre Veľká v pondelok 19. februára 
o 14. hod. Nasledovať bude 26. feb-
ruára v dennom centre na sídlisku 
Juh a  27. februára v  DC Matejovce. 
V  ostatných popradských denných 
centrách budú schôdze až v marci. • PREDNÁŠKA na tému Dverami 
do rozprávky v podaní klinickej psy-
chologičky Marty Kocvrlichovej sa 
bude konať v piatok 23. februára o 18. 
hod. v  Klube Zóna Domu kultúry 
v Poprade. • V utOROK a  v stredu 20. a  22. 
februára sa uskutočnia obvodné kolá 
recitačnej súťaže Hviezdoslavov Ku-
bín v POS Poprad.• V GALéRII umelcov Spiša sa dnes 
14. februára o 17. hod.  uskutoční ďal-
šia časť projektu Orbis Pictus - Roz-
hovory o  umení, tentoraz na tému 
Jubilanti zo Spiša. Medzi vystavujú-
cim autormi je aj Popradčan Peter 
Trembáč, ďalej Eva Končeková a Otto 
Korkoš. • NA webovej stránke mesta Po-
prad www.poprad.sk je uverejnený 
presný zoznam odberných miest, 
v  ktorých bude v  týchto dňoch pre-
rušená distribúcia elektriny z dôvodu 
plánovaných prác na zariadení nízke-
ho napätia.   (ppš)

V stredu 7. februára sa uskutoč-
nil v Obchodnej akadémii Poprad 
10. kontraktačný deň cvičných fi-
riem.

Na tomto jubilejnom ročníku pre-
zentovali svoju činnosť zástupcovia 
20 cvičných firiem z 10 stredných 
škôl, a to okrem domácej OA Po-
prad aj cvičné firmy z Košíc, Svid-
níka, Vranova nad Topľou, Levoče, 
Spišskej Novej Vsi, Žiliny, ale aj z 
Ostravy.

Cvičné firmy súťažili v 4 kategóri-
ách - o najkrajší výstavný stánok, o 
najlepší manažérsky tím, najzaují-
mavejší katalóg a najpútavejšiu elek-
tronickú prezentáciu. Z domácich 
cvičných firiem sa najviac darilo cvič-
nej firme Krojovanka (na foto dole), 

ktorá v troch súťažných kategóriách 
obsadila 2. miesto (najkrajší výstav-
ný stánok, najlepší manažérsky tím, 

najzaujímavejší ka-
talóg) a firme Joyful 
Noise, ktorá obsadila 
3. miesto v kategórii 
najzaujímavejší ka-
talóg.

Najkrajší výstavný 
stánok podľa hod-
notiacej komisie 
mala cvičná firma 
Champs-Élyseés , 
s.r.o. z  OA vo Vra-
nove nad Topľou (na 

foto hore), najlepší manažérsky tím zo-
stavila cvičná firma Moy-Ko centrum 
zdravia, s.r.o. zo Strednej zdravotníckej 
školy v  Košiciach, najpútavejšiu elek-
tronickú prezentáciu ponúkla cvič-
ná firma Buzzzes, s.r.o. z OA a VOŠS 
v Ostrave a katalógom najviac zaujala 
cvičná firma Prúty, s.r.o. zo Spojenej 
školy internátnej v Levoči. 

Na hodnotení cvičných firiem sa 
podieľal aj riaditeľ Regionálneho 
poradenského a informačného cen-
tra Poprad Peter Litavec a  bývalý 
absolvent OA Poprad a  dnes riadi-
teľ Akadémie vzdelávania Poprad 
Rudolf Šerý.   (ppp)

 Žiaci deviatych ročníkov riešia v týchto dňoch 
dilemu kam na strednú školu, pretože sa blíži ter-
mín podávania prihlášok.

Už do 20. februára treba podať prihlášky riaditeľovi 
základnej školy na odbory, kde sa vyžaduje talentová 
skúška. Pre ostatné odbory je určený termín 10. apríl. 
Uchádzač, ktorý nie je žiakom ZŠ, podáva prihlášku 
priamo na strednú školu v uvedených termínoch. Pri-
hlášku na tlačive schválenom ministerstvom možno 
podať na dve stredné školy alebo na dva odbory vzde-
lávania tej istej strednej školy. Ak sa žiak hlásil na SŠ, 
ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zruč-
ností alebo nadania, a neuspel, môže si v riadnom ter-
míne podať ďalšie dve prihlášky na bežné SŠ. 

Rozhodovanie o  budúcom povolaní dieťaťa ne-
musí byť vždy jednoduché, najmä pokiaľ dieťa nemá 
vyhranené záujmy. O  odbornú pomoc  môžu ro-
dičia požiadať triedneho učiteľa, výchovného po-
radcu či Centrum pedagogicko-psychologického 
poradenstva. Tam dieťa môže absolvovať testy profe-
sijnej orientácie, ujasniť si ich danosti, záujmy a podľa 
toho zvážiť výber vhodnej školy.  (ppš)

V nedeľu predpoludním požiadali horskí záchranári 
z poľského TOPRu o pomoc slovenskú HZS pre trojicu 
poľských turistov, ktorí spadli spolu s prevejom v sedle 
Váhy do Ťažkej doliny. Jeden z turistov zostal hore na 
preveji, druhý spadol niekoľko desiatok metrov a turist-
ka spadla niekoľko stoviek metrov spolu s masou snehu. 
Mala zranenú tvár a utrpela viaceré pomliaždeniny na 
celom tele. Na pomoc priletel vrtuľník z TOPR-u, ktorí 
turistov evakuoval priamo z terénu.  (hzs)

Horskí záchranári zasahovali
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Krátke správy

#popradskevianoce vašimi očami

Zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav

• MEDZINÁRODNé odborné 
fórum na tému Ekologická dopra-
va = Lepšia budúcnosť Tatier sa 
uskutoční vo štvrtok 22. februára 
v  Grandhoteli Praha v  Tatranskej 
Lomnici. Jeho cieľom je vytvoriť 
priestor pre diskusiu o optimálnych 
ekologických riešeniach dopravy vo 
Vysokých Tatrách. • VALENtÍNSKY koncert v  po-
daní žiakov Súkromnej základnej 
umeleckej školy Fantázia zo Svitu sa 
bude konať dnes 14. februára o  16. 
hod. v Dome kultúry vo Svite.• MEStO Spišská Nová Ves si pri-
pomína v tomto roku 750. výročie 
prvej písomnej zmienky. Pri tejto 
príležitosti nechalo vyraziť pamätné 
mince a strieborné medaily. Na aver-
ze mince je zobrazený motív veže 
Rímskokatolíckeho farského kostola 
Nanebovzatia Panny Márie, názov a 
erb mesta s číslicou 750. Na reverze 
sa nachádza motív kostolného zvona 
s jeho popisom. Zvon pochádza zo 
slávnej zvonolejárskej dielne Majstra 
Konráda pôsobiacej v Spišskej Novej 
Vsi v rokoch 1357 až 1527. • NÁDIELKA prírodného snehu 
v posledných dňoch vylepšila pod-
mienky na lyžiarskych svahoch vo 
Vysokých Tatrách. Lyžiari majú k 
dispozícii 12 kilometrov zjazdo-
vých tratí. V Tatranskej Lomnici 
a na Štrbskom Plese je od 50 do 155 
centimetrov snehu a podmienky na 
lyžovanie sú veľmi dobré. • GALéRIA u anjela v Kežmarku 
predstavuje v rámci svojej najnovšej 
výstavy výber z poslednej tvorby 
dvojice Miliny Zimkovej a Norber-
ta Kelecsényiho. Autorka vystavuje 
cyklus akrylov spolu s grafickými 
listami, ktorých základnými motív-
mi sú očarenie prírodou, ľudovou 
slovesnosťou, starými mýtmi či roz-
právkami. Kelecsényi, ktorý je pre-
dovšetkým sochár, ale sporadicky sa 
venuje aj maľbe, si pre výstavu pri-
pravil špeciálnu kolekciu podmor-
ského sveta. • NA hrade v Starej Ľubovni by sa 
malo tento mesiac začať s opravou 
barokového paláca Lubomirských. 
Niekdajšie luxusné rezidenčné sídlo 
postavené v roku 1642 čaká rozsiah-
la obnova za viac ako 1,1 milióna 
eur. Mali by sa reštaurovať hlavne 
interiérové objekty dvoch podlaží 
tohto paláca. Všetko by malo nado-
budnúť podobu, akú malo v období 
baroka.• GRAND Hotel Bellevue v spolu-
práci s OOCR Vysoké Tatry prezen-
toval  12. a 13. februára náš región 
pred odbornou verejnosťou ako 
ideálnu destináciu na kongreso-
vú turistiku.   (ppš)

Okresný úrad Poprad, pozem-
kový a lesný odbor ako príslušný 
orgán štátnej správy na úseku po-
zemkových úprav a mesto Poprad 
zvolávajú v rámci konania o po-
zemkových úpravách vykonáva-
ných v katastrálnom území Veľká 
zhromaždenie účastníkov pozem-
kových úprav v k.ú. Veľká. usku-
toční sa v stredu 7. marca o 15. 
hod. vo veľkej zasadacej miestnosti 
na Mestskom úrade v Poprade.

Účastníci pozemkových úprav v 

k.ú. Veľká na zhromaždení schvá-
lia stanovy Združenia účastníkov 
pozemkových úprav v k.ú. Veľká a 
zvolia predstavenstvo združenia ako 
jeho výkonný orgán.

Program obsahuje aj úvod do 
problematiky pozemkových úprav a 
diskusiu k tejto téme. 

Každý účastník, ktorý má záu-
jem zúčastniť sa na zhromaždení, 
sa musí počas prezentácie prítom-
ných účastníkov pozemkových 
úprav (od 14.15 do 15. hod.) pre-

ukázať dokladom totožnosti (ob-
čiansky preukaz/pas). V prípade, 
že účastník konania poverí inú 
osobu zastupovať ho na druhom 
zhromaždení, jeho splnomocnený 
zástupca predloží okrem dokladu 
totožnosti aj písomné splnomoc-
nenie, ktoré bude úradne overené, 
a v ktorom bude uvedené, že ide 
o splnomocnenie na zastupovanie 
vo veci zastupovania na druhom 
zhromaždení účastníkov pozemko-
vých úprav v k.ú. Veľká.  (ppp)

V priestoroch ZŠ s MŠ na Komenského ulici v Poprade sa minulý týždeň vo štvrtok konalo tradičné podujatie v rám-
ci projektu pod názvom S  Adamkom hravo a  zdravo. Deti prvého a  druhého ročníka sa hravou formou učili zák-
lady prvej pomoci pod dohľadom žiačok Strednej zdravotníckej školy v Poprade.      FOTO - Marek Vaščura

Mesto Poprad vyhodnotilo fotografickú súťaž veno-
vanú všetkým fanúšikov sociálnej siete Instagram. Sú-
ťaž spojená s Vianocami dala príležitosť Popradčanom 
i návštevníkom mesta  podeliť sa o originálne zábery 
z vianočného Popradu a doplniť galériu fotografií a 
videí venovanú Vianociam v Poprade vo virtuálnom 
priestore. 

Spomedzi fotografií so súťažnými hashtagmi #poprad-
skevianoce a #poprad vybrala samospráva autorov foto-

grafií, ktorí získajú za odmenu peknú knihu. „Popradské 
Vianoce na fotografiách boli najmä o vianočnej výzdobe a 
deťoch. Niektorí autori ukázali vycibrenú techniku a umelec-
ký prístup, iné zábery zas skôr dokumentovali zaujímavé ak-
cie, ktoré sa v Poprade v čase Vianoc konali - či už to bol via-
nočný jarmok alebo aktivity ArtHouse Poprad. Každopádne 
atmosféra Vianoc v Poprade je jedinečná a sme radi, že sa ju 
podarilo aj vďaka týmto fotografiám zachytiť a ukázať sve-
tu,“ uviedol Marián Galajda z MsÚ v Poprade.  (mag)

TV Poprad oznamuje svojim divákom, že vysielanie signálu z vysielača Zámčisko (Dubina) v systéme DVB-T je od 
utorka 6. februára 2018 nedostupné v dôsledku závažnej technickej poruchy. Na jej odstránení TV Poprad intenzívne 
pracuje, avšak situáciu komplikuje chrípková epidémia, zľadovatené časti pri práci vo výškach a zlá dostupnosť terénu. 
Vysielanie TV Poprad v internetovej televízii Magio TV a v ponuke spoločnosti Slovanet je možné prijímať bez obme-
dzení, ako aj live stream na stránke www.tvpoprad.sk. Našim divákom sa ospravedlňujeme.

Robert Merva, konateľ TV Poprad

Porucha vysielača TV Poprad

Tomasgregor: Renesančná zvonica Poprad. Leharo_camping: Srdce pre teba, mami.
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V legendárnej lanovke Tatier

V tatranskej galérii v Poprade 
minulý piatok otvorili spoločnú vý-
stavu tvorby výtvarníka a pedagóga 
Petra Krupu a multimediálneho 
umelca Petra Krupu mladšieho Ge-
netika miesta. Ide o dvojgeneračný 
pohľad na dedičstvo domáceho re-
giónu a prostredia. Biologické pre-
pojenie autorov a niekoľko storočí 
trvajúca rodová príslušnosť k Spišu 
odhaľuje osobité výpovede autorov, 
ich východiská a návraty. 

P. Krupa st. počas svojho takmer 
40-ročného pedagogického pôso-
benia ovplyvnil a vychoval mnoho 
umeleckých osobností. Je nositeľom 
viacerých čestných uznaní za ob-
lasť grafiky, divadla a scénografie. 
P. Krupa ml. tvorí ako umelec v slo-

bodnom povolaní, vystavuje doma i 
v zahraničí, individuálne aj v skupi-
nových projektoch. 

V rovnakom čase bola otvorená aj 
výstava Martina Kratochvíla Biely 
šum. Autor využíva médium fiber 
art a mäkkú plastiku. V inštalácii 
pracuje s formáciou ľudskej figúry a 
banalitou ľudských gest a postojov. 
Kompozícia figúr vytvára v priesto-
re ilúziu zrnenia a „biely šum“, kto-
rý odkazuje na pominuteľnosť a 
márnosť ľudského bytia. Inštalácia 
vznikla ako výstavný projekt po zís-
kaní ceny združenia Textilných mi-
niatúr TxT v roku 2016.

Výstavy potrvajú do 11. marca 
2018. Ako hosť na vernisáži vystúpi-
lo Milo Suchomel Duo.  (ppp)

Genetika miesta a Biely šum

Divadlo Commedia predstavilo novú hru

unikátny projekt spájajúci neob-
vyklé miesta a umenie sa aj tento 
rok dočká svojej ďalšej premiéry, a 
to už vo svojom trinástom pokra-
čovaní. Spots#13 sa uskutoční v 
sobotu 17. februára po prvýkrát za 
hranicami hlavného mesta - v tat-
ranskej Lomnici.

Priblíži silnú atmosféru pôvod-
nej a momentálne zakonzervovanej 
údolnej stanice starej visutej lanovky 
na Lomnický štít, ktorá stále čaká na 
svoj ďalší osud. 

Podujatia s názvom Spots osla-
vujú umenie na tých najbizarnej-
ších miestach. Tešiť sa môžete na 

vernisáž slovenskej snowboardo-
vej a freeski fotografie v priesto-
roch najlegendárnejšej lanovky, 
ktorá v týchto dňoch oslávila 80 
rokov. O jej architektonický návrh 
a projekčné práce sa postaral naj-
významnejší slovenský architekt 
Dušan Jurkovič. 

V priestoroch starej lanovky ne-
bude chýbať dávka netradičného 
umenia od fotografov Kubaláka a 
Rendeka zo sveta snowboardingu či 
freeski jazdcov v podaní Šlepeckej a 
Tomašáka. Uskutoční sa tiež výstava 
prvých slovenských snowboardo-
vých dosiek a ďalšie.  (ppm)

Popradské divadlo 
Commedia sa v Spiš-
skej Sobote uplynulý 
víkend predstavilo s 
novou hrou Strosko-
tanci na šírom mori. 
Dielo  poľského spi-
sovateľa a dramatika  
Sławomira Mroże-
ka  patrí žánrovo 
do kategórie hier 
absurdnej drámy a 
na Slovensku je aj 
po dlhých rokoch od 
zmeny režimu dosť 
neznámym pojmom.

Mrożek bol v Čes-
koslovensku pre svoj 
odmietavý postoj k 
okupácii v roku 1968 zakázaný au-
tor. Hra Stroskotanci napísaná za-
čiatkom 60-tych rokov je nadčasová. 
Na malej ploche dokáže poukázať na 
problémy jednotlivcov aj celej spo-
ločnosti. Zasadením príbehu do ne-
zvyklého prostredia, v tomto prípade 
na plť, sa diváci stávajú svedkami 
rôznych smutno-smiešnych situácií 
a  hlavne postojov. Pri otázke života 
a smrti vidíme vyplávať na povrch 
všetky naše neduhy a vlastnosti. Pre-
tvárka, závisť a klamstvo sa stávajú 
najväčšími zbraňami pri záchrane 
svojho života. Napriek tomu hra srší 
humorom, ale aj poéziou. Režisér 
Vlado Benko uviedol: „Pri výbere hry 
je u mňa takmer vždy na prvom mies-
te herecká zložka súboru. Vzhľadom 
na komorné zoskupenie Commedie 
je z roka na rok ťažšie vybrať titul pre 
3-4 mužov a v prípade Stroskotancov 
bol počet postáv pre nás ideálny. Dlho 
sme zvažovali, či sa pustíme do tejto 

pre nás, nezvyklej drámy, ale nazdá-
vam sa, že sme nakoniec našli ten 
správny inscenačný kľúč.“ 

To, či si divák z predstavenia nie-
čo odnesie, nechávajú herci vždy na 
ňom. Či mu to pripomína niečo z 
domu, z práce, z  blízkeho okolia.

„Premiére hry predchádza veľa prá-
ce. Pri Stroskotancoch to boli najprv 
asi 3 týždne vášnivých diskusií, roz-
bor hry a jej dôležitých častí, prijatie 
a odmietnutie množstva nápadov.. 
Nasledovali 4 týždne skúšok na javis-
ku a zvyknutie si na pohyb po moli-
tane, ktorý máme pod nohami. Prá-
ve ten je charakteristickým prvkom 
zvýrazňujúcim balansovanie člove-
ka medzi životom a smrťou. Ale na 
druhej strane dodáva predstaveniu 
punc klauniády,“ dodal V. Benko.  

O  týždeň 18. februára príde do 
Spišskej Soboty Divadlo Alexandra 
Duchnoviča z  Prešova s  komédiou 
Faraóni.    (kpa)

Redakcia novín Poprad v  spolu-
práci vydavateľstvom Ikar pripravila 
pre čitateľov súťaž o tri knihy. Vyhrať 
môžete knihu, ktorej autorom je Jozef 
Banáš a má názov Somár je Švajčiar. 
Autor v nej popisuje svoje skúsenos-
ti, úvahy, prehry, výhry, pády i vzlety. 
Ďalšiu knihu Láska na prvý klik na-
písala Rainbow Rowellová. Dve kole-
gyne vedia, že im niekto v práci číta 

maily, napriek tomu si v pracovnom 
čase ustavične posielajú vtipné odka-
zy a rozoberajú svoje osobné životy.  
Tretiu knihu Rosnička napísal Fran-
tišek Kozmon. Ide o  voľné pokra-
čovanie knihy Potkan. Kriminálny 
román o známej moderátorke, ktorú 
zavraždili na dovolenke v Chorvátku 
je plný napätia. Pátranie po vrahovi 
príťažlivej rosničky vyšetrovateľom 
zaberá veľa času a dostáva ich do ne-
čakaných situácií.

Ak máte záujem vyhrať jeden 
z  uvedených titulov z vydavateľstva 
Ikar, stačí vystrihnúť kupón, ktorý je 
súčasťou tejto súťaže a  zaslať ho do 
redakcie (Podtatranská 149/7, Po-
prad) do pondelka 19. februára 2018. 
Mená troch vyžrebovaných čitateľov 
budú uverejnené v novinách Poprad 
v stredu 21. februára 2018.  (ppš)

Súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž
O knihy z vydavateľstva Ikar

K u p ó n

zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť
v katastrálnom území Veľká, a to pozemok časť parc. č. KN-C 1403/1, ostatné 
plochy o výmere 71 m2 za účelom jeho užívania ako prístupu k inému pozem-
ku a záhrady.
Výška nájmu je minimálne 0,33 €/m2/rok za pozemky situované pri rodinných 
domoch na účely zriadenia pridomovej záhradky.
(Minimálna výška nájmu je určená v súlade so Zásadami prenájmu pozemkov 
vo vlastníctve Mesta Poprad, schválenými Uznesením MsZ č. 117/2012 zo dňa 
6. 6. 2012 a v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov.)
Bližšie informácie o nehnuteľnosti, ako aj situačný nákres v katastrálnej mape sú 
uverejnené na stránke www.poprad.sk, alebo ich poskytne MsÚ Poprad, odde-
lenie správy majetku, 3. poschodie, číslo dverí 313, tel. č. 052/716 72 81, e-mail: 
ivana.jurisova@msupoprad.sk.
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 28. 2. 2018 o 12.00 hod. 

MESTO  POPRAD
v zmysle § 9a ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb.                    

o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

PP-16

Tohtoročný január bol teplotne nad-
priemerný a priniesol niekoľko rekor-

dov. Veľmi teplé počasie dokonca spôsobilo na niektorých miestach Slo-
venska prechodné prebúdzanie sa vegetácie. Pre charakter počasia na 
území Slovenska mal v januári 2018 rozhodujúci vplyv prenos teplejšej 
a vlhkej vzduchovej hmoty z Atlantického oceánu do strednej Európy, 
pričom veľmi podobne ako v predošlom mesiaci absentovali vpády stu-
deného arktického vzduchu zo severu. Poprad  mal v januári priemer-
nú teplotu -3,1 °C, čo je 2 °C nad dlhodobým priemerom.  (ppp)

Teplý január
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Týždeň s mestskou políciou Karolínu našli mŕtvu

Policajné oznamy

Pripravili projektovú dokumentáciu alebo realizáciu
Do programu štvrtkového 

zasadania Mestského zastu-
piteľstva v Poprade je zara-
dená informatívna správa o 
vecnom plnení kapitálových 
výdavkov za rok 2017. Obsa-
huje zhodnotenie stavu jed-
notlivých investičných akcií 
- projektových dokumen-
tácií a realizácií stavieb na 
základe podkladov odboru 
urbanizmu a priestorového 
plánovania.

V roku 2017 bolo dokon-
čených 20 vypracovaní pro-
jektovej dokumentácie pre 
stavebné povolenie a ďalších 
14 bolo prenesených do roku 
2018. V tomto roku bude vy-
pracovaná projektová doku-
mentácia (PD) pre stavebné 
povolenie na úrovni realizač-
ného projektu stavby pre in-
vestičnú akciu - rekonštruk-
cia Kultúrneho domu Veľká 
a rekonštrukcia Brokoffovho 
domu v Poprade, vypracova-
ná PD pre stavebné povolenie 
s podrobnosťami pre reali-

záciu stavby rekonštrukcia 
chodníka ul. Allendeho Po-
prad-Matejovce a pre stavbu 
rekonštrukcia prepojenia pre 
peších ZŠ Poprad - Matejov-
ce. Tiež bude v tomto roku 
- v marci vyhlásená verejná 
anonymná architektonicko-
-konštrukčná súťaž návrhov 
Širšie centrum a Námestie sv. 
Egídia. Ďalej prebiehajú práce 
na PD - vypracovaní projek-
tu pre stavebné povolenie na 
úrovni realizačného projektu 
na rekonštrukciu a zateplenie 
objektu sociálnych služieb Le-
vočská cesta - nocľaháreň, vy-
pracovanie Zmeny a doplnku 
2017 ÚPN mesta Poprad. 

V súčasnosti odbor urba-
nizmu a priestorového plá-
novania pracuje aj na PD 
pre stavebné povolenie pre 
vyhliadkovú vežu na Kvetnici 
a v júni na PD pre realizáciu. 
Takisto prebiehajú práce na 
PD pre územné rozhodnutie 
a stavebné povolenie pre re-
alizáciu stavby Revitalizácia 

nábrežia rieky Poprad v časti 
MsÚ Poprad – Aquacity Po-
prad. Do tohto roku sa pre-
niesli i práce na vypracovaní 
projektu pre stavebné povo-
lenie na úrovni realizačného 
projektu pre stavbu križo-
vatky J. Curie a Baníckej v 
Poprade, parkovacie státia vo 
vnútrobloku Ul. Francisciho 
a Nám. sv. Egídia, pre stavbu 
komunitného centra Poprad 
- Matejovce, plánované je aj 
vypracovanie štúdie, projek-
tu pre územné rozhodnutie a 
pre stavebné povolenie Par-
kovací dom Juh IV v Poprade 
a prebiehajú práce na PD pre 
stavebné povolenie na úrov-
ni realizačného projektu pre 
parkovisko Erbium II v Po-
prade.

Z 20 investičných akcií za 
rok 2017 bolo dokončených 
11:
• prestavba križovatky štátnej 
cesty III/3080 Ul. Slovenské-
ho odboja – MK Ul. hraničná 
na okružnú križovatku,

• stabilizácia svahu na Ku-
kučínovej ul. v Strážach pod 
Tatrami,
• rekonštrukcia MK a chod-
níkov na Ul. staré ihrisko, 
• rekonštrukcia MK ZŠ Po-
prad - Veľká okolo tenisových 
kurtov,
• futbalový štadión – oplote-
nie futbalového ihriska Stráže 
pod Tatrami,
• workout park Juh v Poprade,
• prestavba križovatky MK L. 
Svobodu a Rázusova a Mlá-
deže na okružnú križovatku,
• rekonštrukcia nebytového 
priestoru L. Svobodu 3783 na 
denné centrum,
• rekonštrukcia vchodu Zber-
ný dvor Ul. L. Svobodu,
• rekonštrukcia MK ZŠ Po-
prad - Veľká okolo teniso-
vých kurtov a verejné osvet-
lenie Ul. Popradskej brigády 
- vnútroblok Slnečnica.

Realizácie investičných ak-
cií prenesené do roku 2018 
sú:
• parkovisko NTC (pre pre-

biehajúci súdny spor ohľadne 
pozemkov),
• výstavba cyklistických ko-
munikácií most D1 Mate-
jovce - Poprad Západ, úsek 
B, MsÚ Poprad - most Ul. 
športová,
• ZŠ s MŠ Komenského – MŠ 
Podtatranská - rekonštrukcia 
a prístavba budovy,
• záchrana NKP - reštaurova-
nie Mariánskeho stĺpa so so-
chou Panny Márie Immacula-
ty v Poprade - Matejovciach,
• Zimný štadión - tréningová 
hala,
• rekonštrukcia a zateplenie 
objektu sociálnych služieb 
Levočská cesta - nocľaháreň,
• prístavba a prestavba objek-
tu MŠ na Tranovského ul. v 
správe ZŠ s MŠ Poprad-Veľká,
• workout park Juh v Poprade 
- časť terénne úpravy.

Zrušená bola pre rok 2018 
realizácia investičnej akcie 
most pre peších a cyklistov 
ponad štátnu cestu I/66 Po-
prad - pešia lávka.  (ppm)

• Z tREStNéHO činu nebezpeč-
ného vyhrážania spáchaného v  sú-
behu s trestným činom výtržníctva 
bolo minulý týždeň vznesené obvi-
nenie voči 30-ročnému Rastislavovi 
z  Veľkej Lomnice. Rastislav minu-
lý týždeň v  pondelok skoro ráno 
v Poprade nasadol do osobného 
motorového vozidla, ktorého vodi-
čom bol 42-ročný Miroslav a spolu-
jazdkyňou jeho 38-ročná manželka 
Janka pochádzajúci z  Kežmarku. 
Rastislav počas cesty začal obom 
bezdôvodne nadávať, nadávky stup-
ňoval a vyhrážal sa zabitím Mirosla-

va, Jany aj ich detí. Vodič zastavil na 
vlakovej zastávke vo Veľkej Lomni-
ci a požiadal Rastislava aby vystú-
pil. Ten na neho fyzicky zaútočil. 
Útočník tak konal napriek tomu, že 
rozsudkom súdu bol uznaný vin-
ným zo spáchania prečinu porušo-
vania domovej slobody a prečinu 
výtržníctva. Mal uložený úhrnný 
trest odňatia slobody na štrnásť 
mesiacov so skúšobnou dobou na 
tri roky. Rastislav bol zadržaný 
a ak sa mu vina preukáže, hrozí mu 

trest odňatia slobody až na tri roky.• VO VECI trestného činu krá-
deže vedú trestné stíhanie policajti 
z  Hranovnice. Doposiaľ neznámy 
páchateľ  v  dobe od 28. januára do 
5. februára v lokalite pod chatovou 
oblasťou Dubina - západ neopráv-
nene vošiel na oplotený pozemok 
Mestských lesov Poprad a  ukradol 
21 kusov hovädzieho dobytka. Ško-
da, ktorú si majiteľ zvierat vyčíslil 
dosiahla výšku sedem tisíc eur. Pá-
chateľovi takéhoto trestného činu 
hrozí trest odňatia slobody na šesť 
mesiacov až na tri roky.  (krp)

• V  PONDELOK 5. feb-
ruára večer hliadka MsP 
Poprad zasahovala v Za-
riadení sociálnych služieb 
na Ulici levočskej, kde mal 
agresívny 41-ročný muž 
z  Popradu pod vplyvom 
alkoholu fyzicky napádať 
iných klientov tohto zaria-
denia. Mestskou políciou 
bola na miesto privolaná 
sanitka, keďže podozrivý 
muž mal zranenia v oblasti 
hlavy. Agresívne správanie 
muža pokračovalo aj počas 
ošetrenia posádkou sanitky 
a z tohto dôvodu hliadka 
mestskej polície asistovala 

aj pri jeho prevoze do ne-
mocnice.• V  PIAtOK 9. februára 
podvečer bolo na číslo 159 
oznámené, že na Ulici Jiřího 
Wolkera oproti pošte sa na-
chádzajú osoby konzumu-
júce alkoholické nápoje, a 
navyše mali obťažovať oko-
loidúcich. U dvoch 20-roč-
ných mladíkov z obce Ľubica 
a Štrba bolo zistené požíva-
nie alkoholických nápojov 
na verejnom priestranstve a 
vec bola riešená v blokovom 
konaní.• V SOBOtu 10. februára 
v noci preverili mestskí po-

licajti oznam od ob-
čana ohľadom ruše-
nia nočného pokoja 

v jednom z bytov na Ulici 
Svätoplukovej. Hliadka MsP 
Poprad zistila hluk šíriaci sa 
z bytu z dôvodu hlasno pus-
tenej hudby. V byte sa na-
chádzal 19-ročný muž, kto-
rý po upozornení hliadkou 
hudbu vypol.• V  NEDEĽu 11. februára 
dopoludnia hliadka MsP Po-
prad vykonala asistenciu pri 
otvorení bytu na Ulici Štú-
rovej, majiteľka ktorého si 
zabuchla dvere a na sporáku 
sa jej v hrnci varila polievka. 
Nakoľko bola obava zo vzni-
ku možnej škody na majet-
ku boli na miesto privolaní 
hasiči a pracovník zámkovej 
služby, ktorý zabuchnuté 
dvere bytu otvoril.  (msp)

Popradskí policajti od 
stredy minulého týžd-
ňa pátrali po nezvestnej 
14-ročnej Karolíne Krem-
paskej z Popradu.

V  ten deň v  čase okolo 
7.30 hod. odišla z domu na 
Partizánskej ulici do školy 
na Komenského ulici, kde 
navštevovala 9. ročník. Do 
školy však neprišla a  ne-
vrátila sa ani domov. Pri 
sebe mala školský ruksak 
so školskými pomôckami, 
ako aj mobilný telefón evi-
dovaný na jej otca, ktorý bol 
však nedostupný. „V  piatok 
9. februára po intenzívnom 
pátraní dievča napokon na-
šli popradskí kriminalisti 
okolo obeda v blízkosti štát-

nej cesty I/18, žiaľ našli ju 
mŕtvu. Obhliadajúci lekár 
predbežne cudzie zavine-
nie vylúčil. Presné príčiny 
a  okolnosti úmrtia nezvest-
ného dievčaťa sú predme-
tom ďalšieho vyšetrovania,“ 
uviedol policajný krajský 
hovorca z  Prešova Daniel 
Džobanik.  (ppp)
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Kultúrny program mesta Poprad
Štvrtok 15. február o 19. hod. / divadelná sála 
Domu kultúry v Poprade
HOt SERENADERS
Špeciálny valentínsky koncert s hosťom Mila-
nom Lasicom.
Cena vstupenky 20 € - predpredaj / 25 € v deň 
koncertu pred vstupom.
Predpredaj: kníhkupectvo Christiania - tel. č. 
052/7722 944
Organizátor: Bell Cento 0903 966 327/malé aj 
hromadné objednávky.

Piatok 16. február o 18. hod. / divadelná sála 

DK v Poprade
StARÝ ZAĽÚBENEC
alebo štyri svadby na jednom pohrebe
Divadlo OZVENA Stráže
Slovenská divadelná klasika autora J. Chalupku 
v réžii R. Kubusa.
Vstupné: 4 € / predpredaj: MIK 052/4361192 a 
DK 052/7711155.

Nedeľa 18. február o 10. hod./divadelná sála 
DK v Poprade
SMEJKO A tANCuLIENKA
Vstupné: 8 € / predpredaj Ticektportal.

Nevydávanie bločkov a  predaj falzifiká-
tov - aj to je realita u niektorých predajcov, 
ktorí sa snažia obchádzať zákon. V mesiaci 
január sa spojili košickí a prešovskí colníci, 
s cieľom kontrolovať dodržiavanie zákona 
o používaní elektronickej registračnej po-
kladnice v Košickom a Prešovskom kraji.

Táto akcia priniesla svoje ovocie, nakoľko 
boli zistené aj iné porušenia zákona, na kto-
ré často dopláca konečný spotrebiteľ. Colníci 
vykonali kontroly v 36 prevádzkach, z kto-
rých 13 prevádzok porušilo zákon o použí-
vaní elektronickej registračnej pokladnice 
a  v 21 prevádzkach colníci zistili poruše-

nie zákona o presadzovaní práv duševného 
vlastníctva. Tieto prevádzky totiž predávali 
napodobeniny známych značiek. V prevádz-
kach colníci zaistili celkovo vyše 850 párov 
športovej obuvi dizajn značky Adidas, no 
výnimkou neboli ani porušenia práv dušev-
ného vlastníctva značiek Pokemon, Hello 
Kitty či obľúbených postavičiek Minions.

Pri kontrolách zameraných na dodržiavanie 
zákona o  používaní elektronickej registrač-
nej pokladnice bolo zistené aj podozrenie z 
používania nelegálneho softvéru v  elektro-
nickej pokladnici primárne slúžiaceho na ob-
chádzanie daňových povinností.  (kab)

Nevydávanie bločkov a predávanie falzifikátov

V Mestskom útulku pre túlavé 
a odchytené psy v Poprade nájdu 
záujemcovia vhodných psíkov na 
adopciu. Nových pánov si ťažšie 
hľadajú väčšie a staršie psy, ale 
možno práve niekomu z našich 
čitateľov sa zapáči práve takýto 
štvornohý miláčik.

V popradskom 
útulku sa nachádza 
dvojročná sučka 
Lora, ktorá prišla v 
sprievode mestskej 
polície. Napriek 
tomu, že je mo-
hutná a vzbudzuje 
rešpekt, je nesmierne milá, prítulná 
a hravá. Miluje prechádzky a hlad-
kanie. Nevieme, čo všetko prežila, ale 
od prvej chvíle je priateľská ku každé-

mu. Pevne verí-
me, že čoskoro 
si nájde nový 
domov a milujúceho pána, ktorému 
sa odvďačí stopercentnou vernosťou 
a láskou.

Krásny 1,5 ročný kríženec Marko 
sa túlal po sídlisku Juh v Poprade. 
Podarilo sa 
ho odchytiť 
jednej pani, 
ktorá ho 
priviezla do 
útulku. Má približne jeden rok a veľ-
mi túži po novom domove. Je hravý, 
má rád ľudí a prechádzky. Je vhodný 
do rodinného domu s veľkou záhra-
dou a s prístupom dovnútra. Hľa-
dáme nového majiteľa, ktorý by mu 
mohol vytvoriť takéto podmienky. 

Deväťročný 
kríženec Zuno 
do útulku prišiel 

veľmi vystrašený a bojazlivý. Priviezli 
ho policajti 
z neďalekej 
rómskej osady 
v našom mes-
te. Bojí sa ľudí, 
asi veľa dobré-
ho vo svojom 
živote nezažil. Pomaly sa spamätáva, 
privyká si na to, že môže zažiť aj čosi 
pekné. Je veľmi kľudnej povahy, rád sa 
prechádza. Má jednu zvláštnosť, keď 
beží, tak to vyzerá akoby cválal malý 
koník. Je vhodný k starším ľuďom, 
ktorí by mu venovali dostatok lásky 
a pozornosti. Dúfame, že sa čoskoro 
nájde láskavý nový majiteľ.

Dusty je približne 8-ročný ne-
konfliktný a veľmi prítulný psík. 
Človek sa do neho 
zamiluje na prvý 
pohľad. Okam-
žite si všimnete 
jeho originálne 
„ušiská“ a šibalské 
očká, prosiace o 
kúsok pohladenia. 
Je veľký maznák, 
miluje prechádz-
ky či dotyky. Veľmi dobre sa znáša aj 
s ostatnými psíkmi, pekne chodí na 
vôdzke. K dokonalému šťastiu mu 
chýba už len ľudská spoločnosť, aby 
sa mohol stať verným a milujúcim 
priateľom. 

Kontakt: 0910 890 208, utulok@
msupoprad.sk.   (mup)

Hľadajú domov

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

• Prijmeme vyučeného au-
tomechanika do autosalónu 
Renault v Poprade. Inf. č. t. 

Zimná hospodárska prognóza:
rast a pozitívny vývoj

Zaujalo nás

Európska komisia (EK) 
minulý týždeň zverejnila 
svoju zimnú hospodársku 
prognózu, ktorá obsahuje 
informácie k predpoklada-
nému vývoju HDP a inflá-
cie. Od tohto roku bude EK 
uverejňovať dve súhrnné 
prognózy (jarnú a jesennú) 
a dve priebežné prognózy 
(zimnú a letnú). 

EK predpokladá, že na Slo-
vensku rast HDP dosiahne 
4 % v 2018 a 4,2 % v 2019. 
Hlavným dôvodom sú zlep-

šujúce sa podmienky na trhu 
práce, ktoré tlačia na rast 
miezd a zvyšovanie spotreby 
domácností, ako aj nárast sú-
kromných investícií. Investí-
cie výrazne rástli už v minu-
lom roku a rast ťahá hlavne 
automobilový priemysel. Ri-
zikom pre rast v strednodo-
bom horizonte je zatiaľ sla-
bé využívanie EúU fondov, 
ktoré sú jedným z hlavných 
ťahúňov investícií na Sloven-
sku. Rásť bude aj inflácia a to 
2,2 % v 2018 a 2,0 % v 2019.

Parlament požaduje dôsledné 
prehodnotenie striedania času
Poslanci Európskeho 

parlamentu (EP) vo štvrtok 
minulý týždeň prostred-
níctvom nelegislatívneho 
uznesenia vyzvali na dô-
sledné prehodnotenie strie-
dania letného a zimného 
času v EÚ, ktoré by mohlo 
viesť k jeho zrušeniu.

Uznesenie si všíma nega-
tívny postoj časti verejnosti 
k marcovému a októbro-
vému striedaniu letného a 
zimného času, ktorý sa pre-
javil aj prostredníctvom ob-
čianskych iniciatív. Žiadna z 
početných vedeckých štúdií 
nedospela k definitívnym 
záverom, poukázali však na 

negatívne účinky striedania 
času na ľudské zdravie, vší-
ma si schválený text.

Poslanci preto pomerom 
hlasov 384 (za): 153 (proti): 
12 (zdržalo sa hlasovania) 
vyzvali EK, aby dôkladne 
prehodnotila znenie smer-
nice o úprave letného času a 
v prípade potreby predložila 
návrh na jej revíziu. EP však 
zároveň zdôraznil, že EÚ si 
musí zachovať jednotný ča-
sový režim. Rozhodnutie o 
zrušení či zachovaní strie-
dania letného a zimného 
času sa teda musí podľa po-
slancov vzťahovať na všetky 
členské štáty EÚ.  (ppp)

Pri plošnej inzercii v novinách Poprad sú ceny (bez DPH) takéto: 1 celá strana 250 €, ½ strany 130 €, ¼ 
strany 60 €, pri ostatných rozmeroch za 1 cm2 0,60 €. Zľavy pri 3-4 opakovaniach 8 %, pri 5-9 opakovaniach 15 %, od 10 a viac opakovaní 18 %. Príplatok za plnofarebnú inzer-
ciu 30 %. Pri riadkovej podnikateľskej inzercii je 0,20 € za slovo a pri občianskej inzercii 1 € za inzerát do desať slov. Spojky a predložky sa nepočítajú. Za rámček sa pripláca 3 €.

Cenník inzercie v novinách Poprad

0905 316 883.  2/18-R
• Dáme do prenájmu kan-
celárske priestory v  Popra-
de, Teplická 34, bývalá AB 
Stavomontáže. Jeden me-
sačný nájom „grátis“. Inf.: č. 
t. 0905 563  836, e-mail: pa-
bamke@gmail.com  8/18-R
• Spracovanie daňových 
priznaní za rok 2017, aj pre 
pracujúcich v zahraničí. Inf.: 
č. t. 0911 237 555.   9/18-R

• Kúpim pozemok vo Veľ-
kej, v Spišskej Sobote alebo 
v Strážach vhodný na vý-
stavbu rodinného domu, 
výmera pozemku max. do 
450 m2, cena do 45  000 €. 
Platba v hotovosti. Inf.: č. t. 
0903 626 055.  1/18-K

• Kúpim akékoľvek pa-
rožie. Inf.: č. t. 0904 
834 937.      2/18-K
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SpoločenSKá KronIKa

Splní sa vám 
niečo, na čo 

už čakáte možno aj niekoľko rokov. 
Neprepínajte svoje sily v práci.

P r e n e s t e 
svoje po-

vinnosti aj na iných. Zistíte, že 
ich zvládnu aj bez vašej pomoci.

Chýba vám 
nová ener-

gia, ale s príchodom jari sa bude-
te cítiť čoraz lepšie.

V posled-
nom čase 

sa vám zdá, akoby ste stáli na 
jednom mieste. Konečne sa však 
všetko pohne.

P o k o j n ý 
t ý ž d e ň 

môžu narušiť jedine zdravotné 
problémy, preto si dávajte pozor 
na zdravie.

Niekto oce-
ní váš bystrý 

úsudok a rýchle rozhodovanie. 
Dostanete odmenu.

Každý váš 
nový zámer 

vám prinesie zisk. Budete sa tešiť 
z ruchu spoločenských udalostí.

Dostanete 
n e č a k a n é 

peniaze, ktoré vám urobia veľkú 
radosť. Čakajte hostí.

Zoznámite 
sa s niekým 

novým. Na obzore je nový ľú-
bostný vzťah pravdepodobne na 
pracovisku.

Vä č š i n o u 
sa snažíte 

všetko riešiť zmierlivo, ale teraz vás 
niekto rozčúli a zareagujete prudko.

Menšie sta-
rosti vám 

spôsobia rodinní príslušníci. Veci 
riešte spoločne s nimi.

Máte veľmi 
dobrý od-

had na ľudí a ani tentoraz sa ne-
budete v niekom mýliť.

HoroSKop od Stredy do Stredy

V stredu 14. februára - Ekolekáreň - OC Forum, 
vo štvrtok 15. februára - Corrib, v piatok 16. 
februára - Schneider - OC Virma, v sobotu 17. 
februára - Ekolekáreň - OC Forum, v nedeľu 
18. februára - Lekáreň Nemocnice Poprad, v pon-
delok 19. februára - Aduscentrum a v utorok 20. 
februára - Adus. Ekolekáreň: OC Forum, Nám. 

sv. Egídia, Corrib: Levočská 26A, Schneider: OC 
Virma, Suchoňova 4, Lekáreň Nemocnice 
Poprad: Banícka 28, Aduscentrum: Nám. 
sv. Egídia 22, Adus: Mnoheľova 2. Lekárne 

s  pohotovostnou službou sú otvorené od pon-
delka do piatka od 18. hod. do 22. hod., počas 
sobôt, nedieľ a sviatkov od 8. hod. do 22. hod.

poHotovoSť v leKárňacH

program kina cIneMaX poprad
Od 15. februára do 21. februára

Poslanci chcú pre Juhy viac
Poslanci volebného obvo-

du č. 2 - sídliská Juh a Kvet-
nica na svojom rokovaní 8. 
februára 2018 v kancelárii 
MsÚ na Dostojevského ul. 
25 prediskutovali vybavené 
písomné podnety občanov 
predložené na predchádza-
júcom zasadnutí. 

Na zasadnutie obvodu pri-
šiel aj občan zo sídliska Juh, 
ktorý poukázal na zlý stav 
ciest medzi garážami na sta-
rom Juhu pri trati. Sú neudr-
žiavané, po dažďoch ostávajú 
jamy, voda tečie až do garáží. 
Požiadal o nápravu. 

Občiansky aktivista Slavo-
mír Kyseľa poslancom pod-
robne prezentoval predstavu 
zveľadenia a využitia mest-
skej časti Kvetnica, ako aj 
navrhovanú štúdiu výstavby 
„gápľa“ v tejto lokalite. Po-
slanci občana požiadali, aby 
s pripravovaným návrhom 
Kvetnice vystúpil na aprílo-
vom zasadaní mestského za-
stupiteľstva. 

Poslankyňa Alena Ma-
dzinová poukázala na to, že 
investície, ktoré boli realizo-
vané na sídliskách Juh, nie 
sú postačujúce a apelovala 
na poslancov za VO č. 2, aby 
spoločne presadili požiadav-
ky sídlisk Juh. Zvlášť ide o 
úpravu chodníkov, vyrieše-
nie komunikácie ku Spojenej 

škole Letná zo severnej stra-
ny, výmenu orientačných ta-
búľ, úpravu plochy medzi ZŠ 
Jarná, MŠ Záborského a pri-
ľahlým panelákom. Taktiež 
upozornila, že Štatút mesta 
Poprad v súčasnosti neu-
možňuje udeliť cenu mesta 
kolektívom alebo inštitúci-
ám. Považuje to za nedosta-
tok, keďže významné ume-
lecké telesá si práve  v tomto 
roku ocenenie zaslúžia. Na-
vrhla, že pripraví poslanecký 
návrh zmeny.

Poslanec Bohumil Košický 
poukázal na zlý stav chodní-
kov od obchodného centra 
„Výkrik“ po podchod a od 
Domu opatrovateľskej služby 
Xenón po Národnú banku. 
Keď poprší, ľudia musia pre-
skakovať jamy. Hovoril aj o 
nepriaznivom stave podcho-
du pod cestou E/18, ktorá 
patrí Slovenskej správe ciest. 
Podchod je krásne vymaľova-
ný, ale podporná konštrukcia 
nie je pevná, môže povoliť a 
narobiť škodu. Je preto po-
trebné, aby mesto vstúpilo do 
rokovania so SSC a doriešilo 
tento problém.

Poslanec Slavomír Božoň 
podotkol, že k bytovému 
domu Stroncium neexistuje 
chodník pre peších. Oby-
vatelia tohto domu majú 
prístup ku vchodu len po 

komunikácii, ktorá slúži ako 
prístupová pre motorové vo-
zidlá k parkovacím miestam. 
Tento problém rieši od roku 
2012, a preto opätovne žia-
da, aby sa zrealizovala prí-
stupová komunikácia pre 
peších s napojením na peší 
ťah vedúci popri Ul. L. Svo-
bodu, a aby sa táto investícia 
zahrnula do rozpočtu mesta 
na rok 2018. 

Poslanec ďalej informoval, 
že na sídlisku Juh sa plánuje 
realizácia hlavnej trasy cyk-
lochodníka. Žiada, aby pri 
tejto výstavbe, tam, kde cyk-
lochodník nepôjde súbežne s 
chodníkom pre peších, uro-
bil sa aj chodník pre peších. 
Vytvoria sa tak podmienky 
pre bezpečný pohyb v zrea-
lizovanom cyklochodníku v 
smere z Juhu III k Tescu, kde 
na cyklochodník vstupujú 
chodci a vzniká nebezpečen-
stvo úrazu. 

Poslanec Milan Baran na-
vrhol, aby boli zosumarizo-
vané požiadavky poslancov 
za VO č. 2 a prerokované s 
riaditeľom Správy mestských 
komunikácií v Poprade, kto-
rého pozvú na najbližšie za-
sadanie obvodu 5. marca. 

Poslanci VO č. 2 pod ve-
dením predsedu Petra Bre-
nišina diskutovali i k ďalším 
aktuálnym témam.  (jwd)

Spomienka
V uplynulých dňoch sme si pripo-
menuli 9. výročie úmrtia milých, 
láskavých a obetavých rodičov
MARGItY A LADISLAVA
FIĽOVCOV.
Čas plynie ako tichej rieky prúd, 
kto vás mal rád, nemôže zabudnúť.

Za tichú spomienku
ďakuje dcéra s rodinou

V piatok 9. februára 2018
v Spišskej Teplici s

V stredu 7. februára 2018
vo Veľkej s

V pondelok 12. februára 2018
vo Veľkej s

V utorok 13. februára 2018
vo Veľkej s

V utorok 13. februára 2018
vo Veľkej s

Máriou Neubellerovou,
96-ročnou

Ernestinou Kovácsovou,
74-ročnou

Ing. Jozefom Komprdom,
77-ročným

Máriou Štrauchovou,
86-ročnou

Martinom Bendíkom,
89-ročným

navŽdy SMe Sa rozlÚčIlI

„Muž miluje svoju priateľku najviac, svoju manželku najlepšie, 
ale svoju matku najdlhšie.“    Golda Meir

povedalI SlávnI

Dnes 14. februára má meniny Valentín, vo štvrtok 15. februára 
- Pravoslav, Pravoslava, v piatok 16. februára - Ida, Liana, v so-
botu 17. februára - Miloslava, v  nedeľu 18. februára - Jaromír, 
Jaromíra, v pondelok 19. februára - Vlasta, Konrád a v utorok 20. 
februára - Lívia.

BlaHoŽeláMe K MenInáM

V stredu 14. februára 2018
o 13.45 hod. vo Veľkej s

Karolínou Krempaskou,
14-ročnou

navŽdy Sa rozlÚčIMe

Predpremiéra- Pračlovek: o 13. 
hod. (hrá sa len cez víkend), 
Čierny Panter 2D: o  18. hod., 
Čierny Panter 3D: o  15.10 
hod. a o 20.50 hod., Ferdinand 
2D: o  14. hod. (hrá sa len cez 
víkend), 15:17 Paríž: o  16.30 
hod. (nehrá sa 19.2.), Päťdesiat 
odtieňov slobody: o 15.20 hod. 
(hrá sa 19.2.), o 18.40 hod. (ne-
hrá sa 19.2.) a o 21.hod. (nehrá 
sa 19.2.), temné kecy: o 19. hod. 

(hrá sa len 19.2.), Snehová krá-
ľovná: tajomstvo ohňa a  ľadu 
2D: o 13.40 hod. (hrá sa len cez 
víkend), Obyčajná tvár: o 15.50 
hod. (nehrá sa 20.2.) a  o  16.40 
hod. (hrá sa 20.2.), The Disas-
ter Artist: o  18.20 hod. (nehrá 
sa 20.2.), Podoba vody: o 20.40 
hod. (nehrá sa 20.2.), ARtMAX 
OPERA - La traviata: o 19.50 
hod. (hrá sa len 20.2.). Viac na 
www.cine-max.sk  (ppp)

Bezplatné a jednotné celoeurópske číslo tiesňového vola-
nia  112 funguje od roku 1991. V roku 2017 zaznamenala 
linka 112 na Slovensku 1  289 061 hovorov, celkovo bolo 
tiesňových volaní (aj na iné tiesňové čísla) 3 343 299. 

Poskytovanie pomoci prostredníctvom tohto čísla má byť 
ešte efektívnejšie zavedením moderného systému mobilnej 
lokalizácie. Asi 300 000 ľudí, ktorí zavolajú na tiesňovú lin-
ku nevie z rôznych dôvodov opísať kde sa nachádza, práve 
tento systém pomáha presnej lokalizácii.   (ppp)

Európsky deň čísla 112
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15. jubilejný farský ples

KINO TATRAN
14. február o 19. hod.
KÝM NÁS SVADBA
NEROZDELÍ - VALENtÍN
V KINE tAtRAN  
FR, komédia, 115 min., titulky, 
MP12
Keď organizujete dokonale pre-
myslenú, luxusnú svadbu na 
zámku zo 17. storočia, je jasné, 
že to neprebehne úplne hladko. 
Vstupné: 3 €

15. a 16. február o 19. hod.
PODOBA VODY
USA, fantasy / dráma / dob-
rodružný, 115 min., titulky, MP15
Guillermo del Toro rozpráva prí-
beh nemej Elisy, ktorá za studenej 
vojny pracuje v utajovanom ame-
rickom vládnom laboratóriu. Jej 
život sa zmení, keď s kolegyňou 
objaví prísne tajný experiment.  
Vstupné: 5 €, Vstupné zľavnené 
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €

16. február o 16.30 hod.
LAJKA
CZ, animovaný / bábkový / sci-fi 
muzikál, 87 min., česká verzia, 
MP12       Vstupné: 3 €
 
17. a 18. február o 16.30 hod.
SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ:
tAJOMStVO OHŇA A ĽADu
RU, dobrodružný/animovaný/ko-
média, 80 min., dabing, MP
Pokračovanie série je opäť plné 
dobrodružstva, zábavy i kúziel. 
Potom, čo Gerda porazila Sneho-
vú kráľovnú a oslobodila svojho 
brata musí nájsť unesených ro-
dičov a dať rodinu opäť dokopy. 
Vstupné: 5 € Vstupné zľavnené 
(študenti, seniori, ŤZP): 4 € 

17. a 18. február o 19. hod.
OBYČAJNÁ tVÁR 
USA, rodinná dráma, 113 min., 
titulky, MP7
Dojímavý príbeh chlapca, ktorý 
má pre vrodenú poruchu zde-
formovanú tvár a musí zapadnúť 
medzi rovesníkov v škole, ktorí sú 
úplne iní...úplne obyčajní. Vstup-
né: 5 € Vstupné zľavnené (deti, 
študenti, seniori, ŤZP): 4 €

19. február o 19. hod.
CHLAPI NEPLAČÚ 
BA, dráma, 98 min., titulky, 
MP15, FK
V atmosfére prázdneho hotela sa 
stretne osem vojnových veteránov, 
zastupujúcich národnosti a etniká 
bývalej Juhoslávie, aby tu podstú-
pili spoločnú terapiu. Vstupné: 5 € 
Vstupné FK, ŤZP: 3 €

20. február o 19. hod.
tHE DISAStER ARtISt 
USA, životopisný/komédia/drá-
ma, 104 min., titulky, MP15
Skutočný príbeh o nakrúcaní kul-
tovej klasiky The Room (2003), 
označovanej ako jeden z najhor-
ších filmov všetkých čias. Režisér 
a hlavný hrdina J. Franco získal za 
svoj herecký výkon Zlatý glóbus. 
Vstupné: 5 € Vstupné zľavnené 
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €

Biografický slovník osobností mesta Poprad
Vo februári si pripomíname:

130 rokov od narodenia 
lekára, osvetového pracov-
níka a publicistu MuDr. Jú-
liusa BENIAČA (*8. 2. 1888 
Partizánska Ľupča, okr. Lip-
tovský Mikuláš – †29. 7. 1974 
Prievidza, pochovaný v Parti-
zánskej Ľupči)

Po gymnaziálnych štúdiách 
v  Kežmarku a  vysokoškol-
skom štúdiu medicíny v  Bu-
dapešti pôsobil po 1. sveto-
vej vojne ako praktický lekár 
v  Spišskej Sobote. Zaslúžil 
sa o  propagáciu a  výstavbu 
zdravotníckych zariadení na 
vidieku, prostredníctvom 
Červeného kríža organizoval 
zdravotnú osvetu. Bol auto-
rom mnohých popularizač-
ných článkov.

180 rokov od narodenia 
krajčíra, horského vodcu 
Jána BLASZKIEWICSA 
(*1838 Myslenice, Poľsko 
-†1898 Spišská Sobota)

Mal krajčírsku dielňu 
v  Štrbe a  v  Spišskej Sobote. 
Nestal sa členom vodcov-
ského zboru Uhorského 
karpatského spolku, ale bez 
licencie vodil turistov po 
Vysokých Tatrách. Pri zo-
stupe z Kriváňa k Zelenému 
plesu utrpel úraz a  jeho ná-
sledkom podľahol.

210 rokov od narodenia 
stolára Bedricha GRÜNA 
(*27. 2. 1808 Spišská Sobota 
- †18. 4. 1872 Spišská Sobota)

Bol stolárom v  Spišskej 
Sobote. Spolu s K. W. Walla-
chym postavil oltár v evanje-
lickom a. v. kostole v Spišskej 
Sobote.

40 rokov od úmrtia filo-
lóga a pedagóga doc. PhDr. 
Borisa ČEBOtAREVA (*17. 
7. 1917 Alexejevka – †4. 2. 
1978 Plavecký Štvrtok)

Otec Vladimír Čebotarev, 
matka Nadežda, rod. Šram-
kovová, manželka Irina, rod. 
Jerofejevová, syn Nikita. 
S  Rozáliou Svetoňovou mal 
syna novinára PhDr. Pavla 
Svetoňa. 

Pochádzal z  rodiny ruskej 
inteligencie. Do Českoslo-
venska prišiel v  roku 1922 
ako päťročný s rodičmi, z bý-
valého Sovietskeho zväzu. 
Základné vzdelanie získal na 
ruskej obecnej škole v Prahe. 
V rokoch 1930 - 1935 študo-
val na ruskom reálnom gym-
náziu v Moravskej Třebovej 
a v rokoch 1935 - 1938 v Pra-
he. Po maturite v roku 1938 
študoval právo na Karlovej 
univerzite v Prahe a v rokoch 
1939 - 1943 ruský jazyk a lite-

ratúru na Filozofickej fakulte 
UK v Bratislave. Titul PhDr. 
získal v roku 1943 a doc. 1963.

V roku 1941 bol hlásateľom 
ruských správ v  bratislav-
skom rozhlase. V Poprade 
pôsobil ako stredoškolský 
profesor na Štátnej obchod-
nej akadémii v rokoch 1943 - 
1944. Zapojil sa do protifašis-
tického odboja, po vypuknutí 
SNP v  auguste 1944 odišiel 
do hôr ako dobrovoľník a bol 
nasadený na prvý obranný 
úsek Telgart – Červená skala. 
Po páde Banskej Bystrice bol 
v partizánskej jednotke kapi-
tána Kvietinského, neskôr sa 
podieľal na organizovaní od-
boja v Košiciach. Vo februári 
1945 sa vrátil do oslobodené-
ho Popradu. V marci bol so-
vietskymi orgánmi odvlečený 
a odsúdený na desať rokov do 
gulagu. Po mnohých inter-
venciách ho v roku 1947 oslo-
bodili a  mohol sa vrátiť späť 
na Slovensko.    

V rokoch 1948 - 1949 pôso-
bil v zahraničnom obchode, 
bol redaktorom vo vydava-
teľstvách Pravda, Obroda, 
Slovenský spisovateľ a súčas-
ne prednášal ruský jazyk na 
Vysokej škole hospodárskych 
vied. Od roku 1958 sa stal 
vedúcim Katedry jazykov 
Stavebnej fakulty SVŠT v Bra-
tislave, kde sa zaslúžil o mo-
dernizáciu výučby jazykov.

Bol popredným rusis-
tom na Slovensku, autorom 
a spoluautorom odborných 
príručiek, učebníc ruského 
jazyka na stredných školách, 
vysokoškolských učebníc pre 
technické odbory, ako aj rus-
ko-slovenských technických 
slovníkov. Publikoval články z 
metodiky vyučovania ruského 
jazyka, o prekladoch z ruštiny 
a pedagogických otázkach. Bol 
vyznamenaný Radom SNP 
II. triedy. Je autorom nasle-
dovných diel (výber): Rusko-
-slovenský technický slovník. 
Bratislava, 1956; Ruský jazyk 
audiovizuálne. Bratislava, 
1970, Ruština v obchodnom 
styku. Učebnica pre 1.-4. roč-
ník SEŠ, Bratislava, 1977; Ruš-
tina pre technikov. Bratislava, 
1965; Ruština pre posluchá-
čov a vedeckých ašpirantov 
Stavebnej fakulty. Bratislava, 
1967; Audioorálna ruská kon-
verzácia pre pracovníkov v 
stavebníctve. Bratislava, 1971; 
Ruský jazyk, odbor pozemné 
stavby. Bratislava, 1974; Au-

dioorálna učebnica ruštiny pre 
poslucháčov Stavebnej fakulty 
- odbor konštrukcie a doprav-
né stavby. Bratislava, 1976.

130 rokov od úmrtia pod-
nikateľa a výrobcu papiera 
Ladislava CZISERA (*1831 
Poprad - †1888 Poprad). 

Syn Dávida Czisera. Man-
želka Amália, rod. Csisková. 
Mal štyri deti.

Po smrti otca prevzal pa-
piereň až na matkinu žiadosť. 
Firma bola značne zadĺžená, 
vo výrobe nechcel nikto po-
kračovať. Celý jeho život bol 
neustálym zápasom s finanč-
nými ťažkosťami. Dariť sa mu 
začalo v  období francúzsko 
- nemeckej vojny a tesne po 
nej, do roku 1873, kedy začal 
splácať svoje dlžoby. V  roku 
1875 postavil nový papieren-
ský stroj (pracovať začal o rok 
neskôr) a zaviedol továrenský 
spôsob výroby papiera. Pre 
nedostatok ľanových handier 
ako náhradu používal drevo-
vinu. Dobré obchody vydržali 
do roku 1881.

V  roku 1870 sa stal škol-
ským inšpektorom v  Popra-
de. Námaha a starosti spojené 
s  prevádzkovaním papierne 
podlomili jeho zdravie, Ťažká 
srdcová nemoc ho na niekoľ-
ko rokov vyradila z pracovnej 
činnosti. Zomrel ako 57 roč-
ný.

330 rokov od narode-
nia podnikateľa a výrobcu 
papiera Jakuba CZISERA 
(Zieser) ml. - (*1688 Poprad 
- †1752 Poprad)

Syn Jakuba Czísera a Alžbe-
ty (Elizabety).

Po smrti Jakuba Czísera 
st. sa majiteľkou papierne v 
Poprade stala jeho manželka 
Alžbeta (Elizabeta), odborné 
vedenie prebral syn Jakub. 
Právne získal papiereň od 
matky zmluvou zo 17. de-
cembra 1725. Naďalej vyrábal 
kvalitný papier. V  roku 1744 
papiereň vyhorela. Po vyše 
roku papiereň dal vymurovať, 
zväčšiť a obnovil prevádzkové 
zariadenie. Zvýšil jej výkon 
a rozšíril ju o novú glejáreň. 
Vyrábal niekoľko druhov pa-
piera, predával ho po celom 
Slovensku i v  ostatných čas-
tiach Uhorska. Všetky vý-
robky mali priesvitku s ozna-
čením IZ (svoje meno písal 
nemecky - Zieser).

Zuzana Kollárová

V  reprezen-
tačných priesto-
roch hotela Satel v  Poprade 
sa cez víkend konal jubilejný 
15. farský ples. Kresťanská 
tradícia bola zachovaná, 
pred tým táto slávnosť niesla 
názov Ples kresťanských ro-
dín. Nech sa volá akokoľvek, 
je to podujatie nás kresťa-
nov, ktorí sa v  duchu evan-
jelia, porozumenia, kresťan-
skej lásky k  blížnemu vedia 
aj pekne zabávať a poroz-
právať sa o  každodenných 
problémoch života, ktoré 
treba riešiť a  to môže riešiť 
len kresťanská láska.

Je chvályhodné, že sa na 
tomto plese zúčastnil aj pred-
seda Prešovského samospráv-
neho kraja Milan Majerský. 
Bol k  nám veľmi priateľský, 
otvorený, pýtal sa na naše 
problémy, na problémy far-
nosti spojené s  rekonštruk-
ciou fary a podobne.

Pevne veríme, že sa v duchu 
kresťanského porozumenia 

a  lásky stretne-
me aj v budúcich 

rokoch, čo bude dobré pre 
upevnenie celého kresťanské-
ho spoločenstva v popradskej 
farnosti. Úprimná vďaka patrí 
nášmu veľadôstojnému páno-
vi dekanovi Ondrejovi Borsí-
kovi a  pánovi kaplánovi Ma-
tisovi, ktorý svojou krásnou 
hrou na harmonike a gajdách 
dodal nášmu plesu ten ozajst-
ný punc, vniesol medzi nás 
dobrú náladu svojim spevom 
a  strhol k  spevu aj celú sálu, 
čím sme spoločne reprezento-
vali kresťanskú kultúru v našej 
farnosti.

Úprimná vďaka patrí aj 
Zuzane Pojedincovej, ktorá 
každoročne tento ples mode-
ruje, čím mu dáva tú pravú 
jedinečnosť a  správnu medi-
álnu orientáciu. Nechýbal ani 
kultúrny program Spojenej 
cirkevnej školy v Poprade, za 
čo aj im patrí úprimné poďa-
kovanie.

Marián Korvín

Vieme od vás



Strana 914. 2. 2018

Fortuňáci víťazmi slovenskej univerziády
Minulý týždeň sa na 

technickej univerzite vo 
Zvolene konala Zimná 
univerziáda Slovenskej 
republiky 2018. univer-
ziáda, čiže Svetové štu-
dentské hry alebo Svetové 
univerzitné hry, je vyso-
koškolské medzinárodné 
športové podujatie, akási 
olympiáda pre vysoko-
školských študentov. 

Koná sa každé dva roky, 
a  to vždy v  nepárnych ro-
koch, čiže vtedy, keď nie je 
olympiáda (tá sa koná v ro-
koch párnych). Rovnako 
ako olympiáda je rozdele-
ná na letnú a zimnú, tá úpl-
ne prvá bola v  roku 1959 
v Turíne (letná), tá posled-
ná v  roku 2015 v  Gwang-
-ču (letná) a  v  Granade, 
na Štrbskom Plese a  v 
Osrblí (zimná). Na Slovensku sme 
svetovú Univerziádu hostili už viac-
krát, v roku 1987 na Štrbskom Plese 
a  v  roku 1999 v Poprade. Hlavným 
organizátorom hier je Medzinárod-
ná federácia vysokoškolského špor-
tu (International University Sports 
Federation - FISU). Pre súťažiacich 
platí vekové obmedzenie do 26 ro-
kov a dôležitá je ich akademická 
príslušnosť. Názov je kombináciou 
slov „Univerzita“ a „Olympiáda“. No 
a 5. február bol dňom, kedy mal na 
slovenskej Univerziáde svoj súťažný 
deň aj tanečný šport.

Súťažilo sa vo všetkých 
troch  disciplínach, a  to v  štandard-
ných, latinsko-amerických i desia-
tich tancoch. Úplne najúspešnej-
ším slovenským vysokoškolským 
tanečným párom sa stali popradskí 

Fortuňáci Slavomír NÁLEPKA 
s  Kristínou BAJuSOVOu (na foto 
sprava doľava s  prezidentom TV 
Fortuna Petrom Pastorekom). Na 
súťaži v  zmysle pravidiel reprezen-
tovali svoju „Alma mater“, kon-
krétne Filozofickú fakultu a Fakultu 
manažmentu Prešovskej univerzity 
v Prešove. A ako si počínali?

V štandardných tancoch nenašli 
premožiteľa a  zvíťazili. V  latinsko-
-amerických tancoch si potom vybo-
jovali strieborné medaily. No a v cel-
kovom súčte desiatich tancov si opäť 
odniesli kovy najcennejšie - zlaté 
medaily. Dve zlaté a jedna strieborná 
medaila z troch súťažných disciplín - 
to hovorí za všetko. Kristínka a Sláv-
ko - BRAVO!

Peter Pastorek,
prezident TC FORTUNA Poprad

18. 2. 2018 - DAD Prešov
O. Kolomijec FARAÓNI  Vstupné: 6 €

26. 2. 2018 - Nové divadlo Nitra ANNA 
FRANKOVÁ      Vstupné: 8 €

4. 3. 2018 - Divadlo Hľadanie Tlmače 
VŠEtKO O MuŽOCH
Vstupné: 6 €

11. 3. 2018 - Divadlo KONTRA Spišská 

Nová Ves NENÁVIDÍM
Vstupné: 6 €

18. 3. 2018 - CMD Starý Tekov 
O SKutKOCH A JEStVOVANIACH                            
Vstupné: 6 €

25. 3. 2018 - Divadlo Commedia Poprad
R. Fallet / V. Benko KAPuStNICA
Vstupné: 6 €

DIVADELNÉ FAŠIANGY 2018
Poprad  - Spišská Sobota / 50. výročie Divadla Commedia Poprad

Začiatok predstavení je vždy o 18. hod.
Vstupenky, info: MIK Poprad, tel. 052/16186, 052/772 17 00
 Commedia Poprad - tel. 0903 825 050.      PP-5

Karnevalovú zába-
vu si minulý týž-
deň v  piatok uží-
vali aj žiaci prvého 
stupňa ZŠ s  MŠ 
na Komenského 
ulici v  Poprade. 
V  priestoroch te-
locvične na nich 
čakalo dopoludnie 
plné zábavných 
hier, tanca a  slad-
kých prekvapení.

PP-15
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Valentínsky basketbal nebude
Dlho avizovaný basket-

balový turnaj v  trojkovom 
basketbale, ktorý chystalo 
mesto Poprad v spolupráci 
s  BAM Poprad, Poprad-
ským mládežníckym parla-
mentom a  za podpory OZ 
Zober loptu, nie drogy, sa 
dnes neuskutoční.

Hlavným dôvodom zruše-
nia turnaja v čoraz viac ob-
ľúbenom športe je zhoršenie 
zdravotného stavu jeho ria-
diteľa, ktorý len ťažko hľadal 
slová, aby oznámil smutné 

správy. „Neviete si predstaviť 
ako veľmi ma mrzí, že musíme 
pristúpiť k  tomuto nepopu-
lárnemu kroku. Hlavne kvôli 
deťom a nadšencom, ktorých 
prípravy stáli nemálo úsilia. 

Žiaľ, organizovanie viacerých 
súťaží leží na pleciach mi-
nima. Pohybujeme sa dlhšie 
na príliš tenkom ľade a  toto 
je výsledok,“ povedal riaditeľ 
turnaja Peter Procházka.

Do basketbalovej akcie sa 
prihlásilo 34 tímov z  viace-
rých miest a obcí zo širšieho 
okolia aj mimo okres Poprad. 
Organizátori veria, že sa 
podujatie predsa len usku-
toční v  náhradnom termí-
ne, i  keď pri inej príležitosti 
a pod iným názvom.      (ppp)

Popradskí futbalisti prekvapili majstra
Zimná príprava vrcholí nielen v druhej 

lige, ale aj v najvyššej slovenskej futbalo-
vej súťaži. Dôkazom toho bol aj sobotňajší 
duel pod Dubňom medzi domácim úra-
dujúcim slovenským šampiónom MŠK Ži-
lina a druholigistom FK Poprad.

Žilinčania si Poprad pozvali na príprav-
ný zápas, ktorý bol pre nich generálkou 
na ostrý štart v  jarnej časti Fortuna ligy. 
Po prvom polčase bolo skóre nerozhodné 
2:2, ale v  druhom polčase prišli chvíle Lu-
káša Horvátha, ktorý dvoma gólmi rozho-
dol o  tom, že ambiciózny Poprad zvíťazil 
v  atraktívnom zápase 4:2. Nepríjemným 
momentom bolo zranenie popradského 
stopéra Jakuba Hrica, ktorý si zlomil ruku. 
„Celý zápas sme sa snažili byť v  bloku, aby 
sme Žilinčanov nepúšťali do vyložených šan-
cí. Sú to behaví, mladí chlapci a boli silní na 
lopte. Teší nás naša sila. Dostávali sme sa do 
šancí a dali sme štyri góly, čo je úžasné,“ po-
vedal pre klubový web FK Poprad hrajúci 
asistent trénera Stanislav Šesták, ktorý v 29. 

minúte zápasu hlavou otáčal na 2:1 pre hostí.
Hneď na druhý deň v  nedeľu zverenci Ja-

roslava Belejčáka nabrali kurz Turecko, kde 
absolvujú záverečné jedenásťdňové herné 
sústredenie pred ostrým štartom jarnej časti 
II. ligy. Odohrajú tam tri zápasy s  druholi-
govými mužstvami zo Srbska (Bačka Topoľa 
- v stredu 14. februára), Maďarska (MTK Bu-
dapešť - v sobotu 17. februára) a Ruska (Sibir 
Novosibirsk – v stredu 21. februára).

8. prípravný zápas FK Poprad: v  sobotu 
10. februára MŠK Žilina - FK Poprad 2:4 
(2:2), góly: 17. Mráz, 44. Polievka - 54. a 72. 
Horváth, 24. Horodník, 29. Šesták.

Žilina: Volešák - Vallo (46. Chvátal), Krá-
lik, Hancko (74. Sluka), Holúbek (22. Poliev-
ka) - Káčer (46. Pečovský), Diaz, Škvarka (46. 
Bichakhchyan) - Jánošík (57. Balaj), Mráz, 
Kubík (57. Kaša).

Poprad: Malec - Kica, Palša, Maťaš (80. Ha-
tok), Hric - Kopúnek (46. Zošák), Horodník 
(64. Jančo), Gallovič (74. Medak), Kukoľ - 
Horváth (80. Holiš), Šesták.   (ppv)

Kamzíci zaknihovali pred prestávkou dve víťazstvá
Hokejisti HK 
Poprad odohrali 
počas víkendu 
dva ligové zápa-
sy na domácom 
ľade. Pred takmer 

dvojtýždňovou prestávkou 
nazbierali v  súčte päť bodov 
za vysoké víťazstvo 6:1 nad 
majstrovskou Banskou Bys-
tricou a  výhru 3:2 po predĺ-
žení nad žilinskými vlkmi. 
Ešte pred tým však v  stredu 
podľahli v  Nitre domácemu 
tímu 2:3.

Popradčania si v  piatok 
schuti zastrieľali proti úra-
dujúcemu majstrovi z  Ban-
skej Bystrice. Dvoma gólmi 
prispel k  presvedčivému ví-
ťazstvu Patrik Svitana. V  ne-
deľu sa ale domáci o  niečo 
viac potrápili so Žilinou, kto-
rú porazili až po predĺžení. Aj 
tento duel mal dvojgólového 

strelca a bol ním obranca Da-
niel Brejčák. Obaja spomína-
ní hráči budú Poprad repre-
zentovať v sobotu v Bratislave 
vo výbere Tipsport ligy počas 
turnaja All Star Cup 2018, kde 
sa naša liga porovná s českou 
extraligou, nemeckou DEL 
a rakúskou EBEL. V zápase so 
Žilinou rozhodol ukážkovým 
gólom v  nadstavenom čase 
práve Brejčák po prihrávke 
Svitanu. „Videl som, že prvá 

žilinská trojka bola dlho na 
ľade, preto som sa snažil puk 
potiahnuť k nám, aby som ich 
nalákal a  aby mohli vystrie-
dať. Bolo z  toho prečíslenie, 
„Pinči“ mi to hodil perfektne 
a  do prázdnej brány som sa 
nemohol pomýliť. Po góle sme 
si povedali, že takto nejako 
by sme chceli hrať aj počas All 
Star Cup-u. Určite to nebude 
exhibícia, ale akcia na úrovni, 
ktorá bude mať svoj náboj. Ide 

Popradské basket-
balistky po voľnom 
víkende budú po-
kračovať v  kolotoči 

zápasov nadstavby v sobotu 17. 

februára, keď v  rámci 3. kola 
skupiny 1-4 privítajú v  Aré-
ne Poprad Piešťanské Čajky. 
Program sk. 1-4 Extraligy 
žien: 3. kolo v sobotu 17. febru-
ára o 17.30 hod BAM Poprad 
- Piešťanské Čajky.   (ppv)
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poprad

   Z  V  Vp Pp P Skóre B

1. B. Bystrica 49 28 4 5 12 187:115 97

2. Nitra 49 27 6 4 12 174:135 97

3. Zvolen 49 25 7 6 11 165:132 95

4. Košice 49 27 5 3 14 160:118 94

5. Trenčín 49 27 5 3 14 133:98 94

6. HK Poprad 49 21 6 4 18 136:131 79

7. Žilina 49 16 3 6 24 121:142 60

8. N. Zámky 49 11 7 4 27 110:161 51

9. L. Mikuláš 49 10 5 9 25 109:143 49

10. Detva 49 10 1 3 35 103:174 35

11. SR 20 20 3 1 3 13 38:87 14

tabuľka tipsport Ligy

Z kuchyne HK Poprad
Juniori: v  sobotu 10. feb-
ruára Slovan BA - Poprad 
5:1 a  v  nedeľu 11. februára 
Skalica - Poprad 5:1. Dorast 
(Nadstavba A): v  sobotu 10. 
februára Trenčín - Poprad 1:2 
a v nedeľu 11. februára Nitra 
- Poprad 2:3. Kadeti (II. časť 
o Majstra SR): v  sobotu 10. 
februára Košice - Poprad 5:3 
a v nedeľu 11. februára Košice 
- Poprad 3:6. St. žiaci 8. roč.: 
v sobotu 10. februára Trebišov 
- Poprad 2:3. St. žiaci 7. roč.: 
v  sobotu 10. februára Trebi-
šov - Poprad 5:8. Ml. žiaci 6. 
roč.: v  sobotu 10. februára 
Poprad - Trebišov 15:1. Ml. 
žiaci 5. roč.: v sobotu 10. feb-
ruára Poprad - Trebišov 19:0.

Z kuchyne BAM Poprad: Kadetky: v nedeľu 11. febru-
ára Poprad - Spišská Nová Ves 70:71. Žiačky: v sobotu 10. 
februára YA Blue KE - Poprad 45:23 a 42:39. St. žiačky: v 
sobotu 10. februára Poprad - Bardejov 56:28 a 57:25. 

aj o odmenu 25 tisíc eur, čo je 
zaujímavá čiastka. Je to záro-
veň prestíž pre našu ligu a mô-
žeme sa tak porovnať s Čech-
mi, Nemcami a  Rakúšanmi,“ 
uviedol Daniel Brejčák.

Výsledky tipsport ligy: 44. 
kolo v stredu 7. februára HK 
Nitra - HK Poprad 3:2 (1:1, 
2:0, 0:1), góly Popradu: 17. 
Peter König (S. Mlynarovič, P. 
Svitana), 56. Samuel Mlyna-
rovič (P. Svitana, A. Štrauch). 
45. kolo v  piatok 9. februára 
HK Poprad - HC ´05 iClinic 
Banská Bystrica 6:1 (2:0, 2:1, 
2:0), góly Popradu: 2. Jin-
dřich Abdul (Matej Paločko, 
D. Bondra), 7. Dávid Buc (P. 

Svitana), 27. Andreas Štrauch 
(S. Mlynarovič), 37. Patrik 
Svitana (R. Heizer), 48. Ma-
túš Paločko (M. Petran), 57. 
Patrik Svitana (P. König). 46. 
kolo v  nedeľu 11. februára 
HK Poprad - MsHK DO-
XXbet Žilina 3:2pp (0:0, 1:1, 
1:1 - 1:0), góly Popradu: 36. 
Daniel Brejčák (A. Štrauch, P. 
König), 45. Patrik Svitana (P. 
König, A. Štrauch), 61. Daniel 
Brejčák (P. Svitana).  (mav)

BAM Poprad
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Nad Tatranskou lyžiarskou ligou sa zmráka
Niekdajšia výkladná skriňa špor-

tových podujatí v  Podtatranskej 
oblasti je vážne ohrozená. Šestnásta 
kapitola medzinárodného lyžiar-
skeho seriálu združenia miest a obcí 
Euroregiónu tatry môže byť na 
dlhú dobu posledná.

Stodesať lyžiarov si uplynulú stredu 
meralo sily na svahoch v  Spišskom 
Bystrom bez toho, aby vedelo, že 
prestížna akcia dostala v  posledných 
dňoch trhlinu. „Bohužiaľ, dopracovali 
sme sa do bodu, kedy je pokračovanie 
Tatranskej lyžiarskej ligy (TLL) vo 
hviezdach. Žijeme v  čase, keď dobro-
voľníci dávno nechodia pomáhať na 
dobré slovo a ani deti nejazdia za pá-
rok v rožku,“ rozhovoril sa koordiná-
tor ligy Peter Procházka.

Situácia je o to horšia, že o spomína-
ných dvoch skupinách seriál je. Prvá 
ho pripravuje pre druhú. „Sú to také 

spojené nádoby. Ak nebudeme mať 
personálne kapacity, deti nám nebudú 
súťažiť. Nechcem pomyslieť na to, kde 
skončia,“ horko pregĺgal P. Procházka.

Tatranská lyžiarska liga pritom za-

hŕňa subjekty od Štrby cez Poprad, 
Vysoké Tatry až po Zakopane. „Na 
druhom kole pretekov v  obrovskom 
slalome dokonca štartoval chlapec 
z Prahy. Jazdí za profesionálny tím Šár-

ky Záhrobskej, čo je česká olympijská 
medailistka a  majsterka sveta. Keď si 
uvedomíme, že v minulosti Tatranskej 
lige vládli také mená ako Vlhová, Žam-
povci či Bendík, je najvyšší čas, aby sme 
sa zobudili,“ mieri kritiku do vlast-
ných radov P. Procházka a poukazuje 
na fakt, že dnes sú práve títo lyžiari na 
olympijských hrách v Pjongčangu ho-
rúcimi želiezkami na premiérovú me-
dailu v zjazdovom lyžovaní v histórii 
samostatného Slovenska.

Aké vyhliadky má teda Tatranská 
lyžiarska liga do budúcna? „Nuž, nie-
čo sa musí pohnúť na  najvyšších po-
schodiach. Rukavica je hodená,“ uzav-
rel P. Procházka.

Výsledky tLL v sezóne 2017/18:
Obrovský slalom 2. kolo súťaže 

miest a obcí: 1. Poprad - 574 bodov, 
2. Kežmarok - 422 bodov, 3. Zakopa-
ne - 298 bodov.   (ppp)

Slovenský olympijský vý-
bor oslavuje 25. výročie svoj-
ho vzniku. V tomto olympij-
skom období preto vyrazil na 
turné do vybratých ôsmich 
miest so svojou roadshow. 
Cieľom bolo propagovať 
myšlienku olympizmu a pod-
poriť na diaľku našu výpravu 
počas zimných olympijských 
hier v Pjongčangu. Minulý 
týždeň vo štvrtok táto sym-
bolická putujúca pochodeň 
zavítala aj do Popradu.

„Táto roadshow sa skladala 
z dvoch častí. Dopoludnie bolo 
venované deťom v  základ-
nej škole, kde sme pripravili 
zábavno-súťažný program. 
Popoludní sa mohli návštev-
níci obchodného centra na ná-
mestí vyšantiť na trenažéroch 
rôznych športových disciplín,“ 
uviedol moderátor roadshow 
Emil „Emilio“ Špalda.

Mesto Poprad ponúklo pre 
štvrtkovú dopoludňajšiu ak-
tivitu priestory športovej haly 
v základnej škole na Komen-

ského ulici, kde si 10 tímov 
z  9 škôl z  Popradu a  okolia 
vyskúšalo rôzne zaujímavé 
disciplíny. Súťažilo sa o cenné 
kovy, ale aj o hodnotné dar-
čekové predmety SOV. „Ani 
na sekundu sme nezaváhali 
a  sľúbili sme, že podporíme 
túto aktivitu. Je symbolická, 
pretože žijeme v  prostredí, 
ktoré zimným športom praje 
a  navyše celé Slovensko mo-
mentálne žije zimnou olympi-
ádou v  Pjongčangu,“ poveda-
la vedúca školstva, mládeže 
a športu MsÚ v Poprade Edita 
Pilárová. „Je to pre nás česť, že 
si SOV v  spolupráci s mestom 

Poprad vybral práve našu ško-
lu a  že symbolická pochodeň 
slovenského olympijského tímu 
zakotvila aj u nás,“ dodala ria-
diteľka ZŠ s MŠ Komenského 
Monika Strnková.

Zimný olympijský sviatok 
sa v Južnej Kórei začal minulý 
týždeň v  piatok a  roadshow 
slovenského olympijského 
tímu svoju púť ukončila prá-
ve v  Poprade. Najúspešnejší 
tím priviedla do telocvične na 
Komenského ulici ZŠ Fran-
cisciho Poprad, druhé miesto 
obsadila ZŠ Komenského 
Smižany a tretie miesto patrí 
domácej škole.  (mav)

• HOKEJIStKY ŽHK Poprad ukon-
čili v  sobotu nadstavbovú celoštátnu 
fázu ženskej hokejovej extraligy vo 
Zvolene víťazstvom 11:1 a  skončili na 
druhom mieste za ŠKP Bratislava. V se-
mifinálovej sérii hranej na dva víťazné 
zápasy nastúpia zverenkyne Milana Sko-
kana od 4. marca proti Šarišanke Prešov.• VO ŠtVRtOK 15. februára sa v te-
locvični SPŠ Poprad a OA Poprad od 8. 
hodiny uskutoční okresné kolo v bas-
ketbale žiakov stredných škôl. Na kraj-

ské kolo začiatkom marca v  Sabinove 
postúpi víťazné družstvo.• V  SOBOtu 10. februára pokra-
čovala Podtatranská florbalová liga 
21. a 22. kolom. Popradskí Pantheri si 
jednoznačne poradili so Spišskou No-
vou Vsou 7:2 a  so Starou Ľubovňou 
6:2 a dostali sa v tabuľke na priebežnú 
prvú pozíciu.• V  PRVÚ februárovú nedeľu vyces-
tovali karatisti Karate klubu Shihan 
Poprad do Zvolena, kde sa konal 28. 
ročník medzinárodného turnaja Karate 
Zvolen Cup, ktorý bol zároveň otvo-

renými Majstrovstvami Stredosloven-
ského zväzu karate mužov a žien a tiež 
otvoreným 2. kolo Stredoslovenského 
pohára mládeže. V medailovej štatistike 
s desiatimi zlatými, dvoma strieborný-
mi a jedenástimi bronzovými medaila-
mi Shihanisti turnaj suverénne vyhrali. 
V Stredoslovenskom pohári mládeže sa 
po tomto kole usadili na treťom mieste.• BASKEtBALIStI BK Iskra Svit 
minulý týždeň v stredu zvíťazili v bra-
tislavskej Karlovke 96:67, následne pre-
hrali v sobotu v Komárne 69:97. • V SOBOtu vyvrcholil vo Vysokých 

Tatrách 5. ročník Zimnej bežeckej série. 
Na trase grand finále z Tatranskej Polian-
ky na Sliezsky dom sa najviac darilo Mar-
tinovi Svočákovi medzi mužmi a medzi 
ženami dobehla ako prvá Patrícia Puklo-
vá. Tá sa stala zároveň celkovým víťazom 
série. V  kategórii mužov patrí celkové 
prvenstvo Štefanovi Bachratému.• V tERMÍNE od 16. do 18. februára 
sa v Monkovej doline v Ždiari uskutoč-
ní 9. ročník Majstrovstiev Špeciálnych 
olympiád v  bežeckom a  zjazdovom 
lyžovaní pre športovcov s  mentálnym 
postihnutím.   (ppv)

Krátko zo športu

Druhý polrok aktu-
álneho školského roka 
začali bilingvalisti Gym-
názia na ulici Dominika 
tatarku v  Poprade ne-
tradične - florbalovým 
turnajom.

Každá trieda si vytvo-
rila svoj vlastný tím so 
špecifickým názvom, zvo-
lila si hudbu, ktorá zaznela 
vždy po strelenom góle. Na 
turnaji mali možnosť hrať aj 
florbaloví nováčikovia, ktorí 
sa s  týmto športom len zo-
znamovali. Prvý florbalový 
turnaj v  dejinách slovensko-
-nemeckej bilingválnej sekcie 
otvorila zástupkyňa riaditeľa 
školy Mária Vojtaššáková. Na 
to, kto si odnesie víťaznú tro-
fej, boli zvedaví nielen hráči, 
ale aj diváci. Po náročných 
zápasoch v  skupinách sa do 
finále prebojoval tím piateho 
ročníka Čierna bača a prvác-
ky Pferdunited, ktorý sa stal 
víťazom celého turnaja.

Organizátormi podujatia 

boli Peter Husár a  Gabriel 
Ráchela, ktorí podobný tur-
naj vo florbale zorganizovali 
v  hlavnej budove gymnázia 
už minulý rok. Podľa ich slov 
príprava turnaja nebola jed-
noduchá. Organizátori museli 
s  vedením školy „vyrokovať“ 
skĺbenie turnaja s vyučova-
ním, zabezpečiť občerstvenie 
pre hráčov i  techniku na hu-
dobnú produkciu. Už teraz 
však pripravujú ďalší florba-
lový turnaj, na ktorý sa kva-
lifikovali štyri najlepšie tímy 
z „klasických tried“ gymnázia 
a rovnaký počet najlepších tí-
mov bilingvalistov.

TEXT A FOTO:
Tereza Petrovská

Olympijská roadshow zakotvila v Poprade Zo žiackych lavíc rovno do telocvične
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PRÁVO, EKONOMIKA 
A PODNIKANIE

právnici v akcii
ja a moja firma
nauč sa rozpoznávať
marketingové triky

Registrácia na workshopy
http://tatranskaakademia.sk/ssostanaostro

ZAČIATKY WORKSHOPOV
PRE OBA ŠTUDIJNÉ ODBORY

I I .  B lok:  10:30 -  13:00 hod
I .   B lok:  08:00 -  10:30 hod

INFORMAČNÉ A DIGITÁLNE
TECHNOLÓGIE

networking a pc hardware
programovanie robotov
kreatívna grafika
a tvorba v televíznom štúdiu

WORKSHOPYSRDEČNE VÁS POZÝVAME
NA DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

SSOSTA
NAOSTRO

VIP HOSTIA 
 AT&T Global Network Services Slovakia, s.r.o.
 Gabriel Galgoci - general manager
 Rastislav Milko - manager, IGA EMEA 

22. február 2018
STAŇ SA NA CHVÍĽU
ŠTUDENTOM SSOSTY...

Súkromná stredná odborná škola
Ul. 29 augusta 4812, 058 01 Poprad 
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PP-14


