
Strana 113. 2. 2019

Streda  13. 2. 2019 Číslo 6 Ročník XXX. www.noviny-poprad.sk Cena 0,30 €

V rašelinisku
rastú aj
mäsožravé
rastliny

Havrany
nachádzajú
v otvorených 
kontajneroch
ľahkú obživu

Pohár
riaditeľky
v rukách
piatakov
s Vitkovíc

Viac na str. 4Viac na str. 2 Viac na str. 11

Najúspešnejší športovec roka poslal pozdrav z reprezentácie

Starajú sa o Popradčanov – jedni po duchovnej, druhí po svetskej stránke

Minulý týždeň v stredu sa 
v  Dome kultúry uskutoč-
nilo slávnostné vyhlásenie 
najúspešnejších športov-
cov, trénerov, športových 
kolektívov a  osobností 
z oblasti športu v meste Po-
prad za rok 2018.

„Porovnávať rôzne špor-
tové disciplíny bolo veľmi 
ťažké, ale verím, že ocenení 
boli naozaj tí najlepší z naj-
lepších. Ako bývalý športovec 
som bol vždy za takéto akcie. 
Každý športovec chce cítiť as-
poň morálnu podporu mesta, 
ktoré reprezentuje. Preto je 
dôležité, aby sa takéto akcie 
konali každoročne,“ uviedol 
prvý viceprimátor mesta Po-
prad Štefan Pčola.

V  kategórii mládež bola 

nominácia najpočetnejšia 
a veľmi silná, preto sa odbor-
ná šesťčlenná komisia roz-
hodla udeliť až päť druhých 
miest. To sa ušlo nádejnému 
lukostrelcovi klubu Red Ar-
rows Poprad Dávidovi Iva-
novi, ktorý vlani dosahoval 
výnimočné výsledky medzi 
zdravými, ale i  zdravotne 
postihnutými športovcami 
a to nielen na Slovensku, ale 
aj na svetovej scéne. „Veľmi si 
cením túto poctu. Je vidieť, že 
sa celá tá drina vyplatila. Bu-
dem ďalej na sebe pracovať, 
nech sú výsledky ešte lepšie 
a verím, že sa uvidíme aj na 
budúci rok. Už však medzi 
dospelými,“ povedal. V  tejto 
kategórii získala podobné 
ocenenie aj karatistka z klu-

bu Shihan Poprad Veronika-
Jalowiczorová, Lea Kucová 
hviezdila na bicykli v  klube 
3AL Biketrial klubu Poprad, 

ale aj na tatami za Central 
karate klub Poprad, druhý 
skončil aj Matej Piga z CKM 
Poprad a  tiež basketbalistka 

BAM Poprad a slovenská 
juniorská reprezentantka 
Ema Rodáková.

Na novoročné stretnutie pozval 
primátor mesta Poprad Anton 
Danko začiatkom minulého týžd-
ňa predstaviteľov všetkých cirkví 
etablovaných na území mesta. 

„Som rád, že prijali moje pozvanie, 
lebo má zmysel, aby sme sa stretáva-
li, nakoľko všetci máme vo vienku 
starostlivosť o Popradčanov. Oni po 
duchovnej stránke, mesto po svetskej 
a našimi „klientmi“ sú všetci Poprad-
čania. Dohodli sme sa na užšej spo-
lupráci. Takou novinkou je, že som 
si zvolil pani Budzákovú, ktorá bude 
mať na starosti užší kontakt so všetký-
mi cirkvami na území mesta, aby bola 
naša spolupráca operatívnejšia,“ uvie-
dol primátor. Skvalitnenie komuni-
kácie víta i dekan Popradského deka-
nátu, farár rímskokatolíckej farnosti 
Poprad Ondrej Borsík, pretože je pre-
svedčený, že samospráva a duchov-
ní predstavitelia všetkých veriacich 
tvoria jednu komunitu v meste: „Aj v 

dejinách bolo prínosom, keď duchovná 
sféra vedela spolupracovať so štátom, 
mestom pre dobro ľudí - po latinsky 
bonum komune - spoločné dobro, to 
je cieľ aj mesta aj cirkví. S mestom už 
máme zabehnutú určitú spoluprácu 
ako sú Dni sv. Egídia, koncerty reali-
zované v cirkevných budovách, teraz 

bude diecézne stretnutie mládeže v 
Aréne, kde nám vyšlo v ústrety. Chce-
me vyjadriť nádej, že spolupráca mesta 
a cirkví bude na vysokej úrovni, bude-
me vedieť spolu komunikovať a vychá-
dzať si v ústrety pre dobro všetkých 
občanov mesta, veriacich aj všetkých, 
ktorí tu bývajú.“ Dekan vidí široké 

možnosti komunikácie medziiným v 
sociálnej oblasti, pretože v mnohých 
osobných rozhovoroch zástupcovia 
cirkví počúvajú od ľudí ich problémy 
napr. s bývaním pre sociálne slab-
ších. Medzi jednotlivými cirkvami v 
meste Poprad sú veľmi dobré vzťahy. 

(Pokračovanie na str. 3)

(Pokračovanie na str. 10)
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Cvičné firmy opäť obchodovali v Poprade

Havrany nachádzajú v otvorených kontajneroch ľahkú obživu
• PRVÉ zasadanie okrskových vo-
lebných komisií pre voľby preziden-
ta SR v meste Poprad sa uskutoční v 
utorok 19. februára o 15. hod. vo veľ-
kej zasadačke mestského úradu.• PRIMÁTOR Popradu Anton 
Danko sa v piatok 15. februára stret-
ne so všetkými predsedami denných 
centier mesta Poprad. • JARNÉ prázdniny začínajú ško-
lákom v našom kraji v pondelok 18. 
februára a potrvajú do nedele 24. feb-
ruára 2019.• DIVADLO OZVENA uvedie 
v  sobotu 16. februára o  18. hod. na 
radnici v  Strážach premiéru diva-
delnej hry od N. V. Gogoľa Revízor. 
Repríza bude o deň neskôr v nedeľu 
takisto o 18. hod. • V  PODTATRANSKEJ knižnici 
v  Spišskej Sobote bude v  piatok 15. 
februára slávnostne otvorená výstava 
prác žiakov z  ateliérov Anny Fedá-
kovej, Veroniky Károlyiovej, Rudolfa 
Rabatina a Ivety Brejčákovej s názvom 
Z  babičkinej truhlice. Vernisáž o  17. 
hod. bude spojená s  tanečnou pre-
hliadkou odevov v podaní žiakov ta-
nečného odboru Lívie Baselidesovej. • KRAJSKÉ kolo súťaže žiakov 
stredných odborných škôl v spraco-
vaní informácií na počítači sa usku-
toční zajtra 14. februára v Obchodnej 
akadémii v Poprade. Súťažiaci si zme-
rajú sily v troch disciplínach - v písaní 
na počítači, úprave textu na počítači a 
wordprocessingu.• VO štvrtok 14. februára o  17. 
hod. sa v Tatranskej galérii v Popra-
de uskutoční prvý koncert druhého 
ročníka koncertného cyklu Nová 
hudba, na ktorom sa predstaví slo-
venský klavirista Ivan Šiller. Program 
koncertu s názvom “Cantéyodjayâ” 
bude zostavený z diel skladateľov tvo-
riacich prevažne v prvej polovici 20. 
storočia, ale aj súčasného rakúskeho 
skladateľa Petra Ablingera.• OD pondelka 11. do nedele 17. 
februára prebieha na Slovensku Ná-
rodný týždeň manželstva. Do podu-
jatia sa zapojila aj Podtatranská kniž-
nica v  Poprade. Dnes 13. februára 
o 16. hod. bude v knižnici na sídlisku 
Západ súťaž s názvom Zabávajme sa 
v knižnici určená pre rodiny s deťmi 
a zajtra 14. februára o 16. hod. bude 
v knižnici na sídlisku Juh 1 Večerní-
ček v knižnici..• NA webovej stránke mesta Po-
prad www.poprad.sk je uverejnený 
presný zoznam odberných miest, 
v  ktorých bude v  týchto dňoch pre-
rušená distribúcia elektriny z  dô-
vodu plánovaných prác na zaria-
dení nízkeho napätia. Práce súvisia 
s  opravou a  pravidelnou údržbou 
distribučnej sústavy.  (ppš)

Otvorené smetné kontajnery na 
komunálny odpad priamo lákajú 
havrany, ale aj iné druhy vtáctva, 
aby v nich hodovali. Rôzne zvyšky 
potravy im umožňujú pohodlnú 
obživu, ktorú si potom nehľadajú 
na poliach a v lesoch. Veď je ľahšie 
nájsť niečo pod zobák v blízkosti 
ľudských obydlí. Samospráva sa 
snaží zabrániť premnoženiu hav-
ranov, ale nevyhnutná je aj pomoc 
obyvateľov. Pomôže minimálne 
aspoň, aby za sebou zatvárali „čier-
ne“ zberné nádoby po vysypaní od-
padkov.

Kristína Horáková, vedúca odbo-
ru výstavby MsÚ informovala, aké 
najnovšie kroky mesto podniklo: „V 
súvislosti s premnožením havranov 
mesto opätovne požiadalo Minister-
stvo životného prostredia SR o ude-
lenie výnimky na plašenie havranov. 
Zároveň sme požiadali aj Okresný 
úrad v Poprade, odbor pozemkový a 
lesný o povolenie lovu týchto vtákov. 
V súčasnosti prebiehajú konania v 
týchto inštitúciách a čakáme na ich 
záver. Veríme, že bude priaznivý, aby 
sme mohli s havranmi úspešne bojo-
vať.“ Radnica už v minulosti využí-
vala s väčším či menším úspechom 
rôzne možnosti eliminácie havranov 
čiernych - plašením dravcami či 
odchytom a lovením. K. Horáková 
uzavrela, že majú svoj význam a je v 
nich potrebné pokračovať. 

Najväčší výskyt havranov v mes-
te je v predstaničnom parku, ale vo 
veľkých počtoch sa zhromažďujú 
aj pri Dome kultúry, pri obchodnej 
akadémii, dosť ich lieta po sídliskách 
Juh a Západ a inde. Dôvodom je 
často práve potrava. „Otvorené kon-
tajnery umožňujú havranom veľmi 
ľahký prístup k obžive a tým pádom 
aj motiváciu ostať na území mesta. 
Tým, že vtáky z nich vyberajú po-
travu, dochádza i k jej roztrúseniu 
v okolí kontajnerov a vzniká tiež 
ľahký prístup pre rôzne hlodavce. Aj 
toto je problém, ktorý mesto neustále 
rieši. Máme podnety od rôznych oby-
vateľov, kde sa hlodavce vyskytli vo 
zvýšenej miere. Chcela by som preto 

vyzvať občanov, aby skutočne zatvá-
rali za sebou veľkoobjemové kontaj-
nery po vysypaní smetí,“ zdôraznila 
K. Horáková. Samospráva sa inten-
zívne snaží zabrániť akémukoľvek 
neporiadku v meste a registruje ako 
obyvatelia veľmi negatívne vnímajú 
i neporiadok v okolí kontajnerov. 
Mesto v spolupráci so spoločnosťou 
Brantner, ktorá zabezpečuje vývoz 
odpadov, sa snaží stanovištia kontaj-
nerov náležite upratať, avšak v boji 
s havranmi je zatiaľ málo úspešné. 
Samotní Popradčania v tom môžu 
sebe a svojmu mestu pomôcť aj ta-
kou maličkosťou, ako je zatváranie 
kontajnerov. Zamedzia roznášaniu 
odpadkov vtákmi a vetrom.   (mar)

Obchodná akadémia v  Poprade 
minulý týždeň vo štvrtok zorgani-
zovala už 11. ročník kontraktačné-
ho dňa cvičných firiem a JA firiem, 
ktorého sa okrem domácej školy 
zúčastnili aj firmy z Trebišova, Ko-
šíc, Giraltoviec, Žiliny a Levoče.

„Okrem hodnotenia najkrajších 
výstavných stánkov, najlepších ma-
nažérskych tímov či najzaujímavej-
ších katalógov sa každá firma mala 
možnosť prezentovať počas elektro-
nických prezentácií a  tie sme tiež 
vyhodnocovali samostatne. Cieľom 
tohto kontraktačného dňa je pre-
dovšetkým získať čo najviac tržieb 
a uzatvoriť čo najviac obchodov. Ide 

o  simuláciu trhu 
práce a vôbec celej 
trhovej ekonomiky. 
Študenti získava-
jú nové kontakty, 
učia sa pracovať 
v  tíme, komuni-
kovať a  podobne,“ 
priblížila riaditeľ-
ka OA v  Poprade 
Iveta Račeková.

Činnosť jed-
notlivých firiem 
počas kontraktačného dňa hodno-
tila odborná porota, v  ktorej opäť 
nechýbal ani riaditeľ centra Europe 
Direct Peter Litavec. „Naše centrum 

sa tohto kontrak-
tačného dňa zú-
častňuje pravidel-
ne. Mladí ľudia 
sa už v čase štúdia 
prakticky zamýš-
ľajú nad realizá-
ciou konkrétnej 
myšlienky a získa-
vajú adresnejšie 
informácie. Ná-
sledne to spracujú 
do podnikateľské-

ho plánu a  simulujú obchodovanie. 
O  to ľahšie to budú mať v  reálnej 
praxi. Preto takéto podujatie kvituje-
me,“ povedal.

Najkrajším stánkom 11. ročníka 
kontraktačného dňa sa stal stánok 
firmy WaffleHouse, s. r. o. z  OA 
vo Vranove nad Topľou. Najlepší 
manažérsky tím zostavili vo firme 
Sparkles, s. r. o. z OA v Košiciach (3. 
miesto Vidiecky dom Nevädza, s. r. 
o. z  OA Poprad), najzaujímavejším 
katalógom sa prezentovali vo fir-
me A&G Area, s. r. o. z OA Poprad 
a najpútavejšiu elektronickú prezen-
táciu mala opäť firma Sparkles, s. r. 
o. z OA v Košiciach.  (mav)
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Koordinátorka styku mesta s cirkevný-
mi spoločenstvami Gabriela Budzáková 
ozrejmila: „Na začiatok chceme rozbehnúť 
efektívnu komunikáciu na lepšej úrovni, 
čas ukáže, čo bude treba ďalej. V Poprade 
máme 13 cirkví, komunikovať budeme so 
všetkými a vlastne z ich strany prišli už pod-
netné návrhy, ktoré budú vecou budúcnosti. 
Mesto Poprad je veľmi nábožensky založené 
a mnohí občania sú v rôznych cirkvách a cir-
kevných spoločenstvách. Preto treba takúto 
spoluprácu, aby predstavitelia cirkví mohli 
požiadavky predkladať mestu a aby bola táto 
spolupráca efektívna.“  (mar)

• RETRO električka „Trojča“ sa po-
čas jarných prázdnin opäť vydá na 
trať z Popradu do Starého Smokov-
ca, na Štrbské Pleso a do Tatranskej 
Lomnice. Premávať bude v nedeľu 
17. a 24. februára a 3. marca 2019. 
Podrobnejšie informácie sú na www.
tatranskakometa.sk.
• V PIATOK 8. februára sa v Grand 
Hoteli Bellevue v Hornom Smokovci 
konali Popradské lekárske dni spoje-
né s konferenciu, ktorej sa zúčastnil 
aj prezident Slovenskej republiky 
Andrej Kiska. 
• V NÁRODNOM ústave tuberku-
lózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej 
chirurgie vo Vyšných Hágoch bude 
vo štvrtok 21. februára slávnostne 
otvorené Kolaboratívne centrum 
Svetovej zdravotníckej organizácie 
na Slovensku, ktoré sa bude veno-
vať práci so zraniteľnými skupinami 
obyvateľstva v  boji s  tuberkulózou 
a nebude určené len pre potreby SR, 
ale pre celý stredoeurópsky región. 
Súčasne sa tam bude konať dvojdňo-
vé rokovanie ministrov a  štátnych 
tajomníkov ministerstva zdravotníc-
tva krajín V4.
• VYŠE 29 miliónov eur rozdelili 
poslanci Prešovského samospráv-
neho kraja na zasadnutí v pondelok 
4. februára na kapitálové výdavky v 
rôznych oblastiach. Financie pôjdu 
najmä do dopravy, kde skonči viac 
ako 18 miliónov eur. Peniaze vo výš-
ke viac ako 4,6 milióna eur sú určené 
tiež pre oblasť školstva. Významná 
investícia vo výške 1,1 milióna eur je 
v tejto oblasti určená aj na výstavbu 
telocvične pre Strednú zdravotnícku 
školu v Poprade.
• POČAS jarných prázdnin na bu-
dúci týždeň môžu aj záujemcovia z 
Popradu využiť možnosť denného 
tábora pre deti vo veku od 6 do 12 
rokov pod názvom Prázdniny v zim-
nom lese v Zariadení lesnej pedago-
giky Krásne Sady v Mlynici. Rezer-
vácie sú potrebné vopred.
• POPRADČANIA môžu do 28. 
februára 2019 opäť hlasovať v  sú-
ťaži o  vybudovanie LIDL ihriska 
Žihadielko v  našom meste. Hlaso-
vať sa dá prostredníctvom webovej 
stránky www.zihadielko.sk. Občania 
môžu svojim hlasovaním získať pre 
mesto ďalšie moderné detské ihrisko 
v hodnote 87 000 eur. 
• MINISTERSTVO vnútra SR 
v súvislosti s marcovými voľbami 
prezidenta SR oznámilo, že s tlačou 
hlasovacích lístkov pre tieto voľby 
sa začne po 15. februári 2019. Údaje 
o kandidátoch, ktorí sa vzdajú kan-
didatúry po tomto dátume, zostanú 
na hlasovacom lístku.  (ppš)

Stretnutie najvyššieho orgá-
nu - Predstavenstva Slovenskej 
komory sociálnych pracovní-
kov a asistentov sociálnej práce 
sa uskutočnilo minulý štvrtok v 
Poprade.

Od 1. januára je novou pred-
sedníčkou komory Oľga Jarošová. 
Aj Poprad má zastúpenie v pred-
stavenstve - Petra Závacká, vedú-
ca sociálneho odboru Mestského 
úradu v Poprade je predsedníč-
kou profesijnej rady SKSPaASP. 
Uviedla: „Komora si vybrala na 
svoje rokovanie Poprad ako vý-
znamné mesto v Prešovskom kraji, 

v ktorom má najväčší počet členov 
a navyše sa okres Poprad vyzna-
čuje kvalitnou sociálnou prácou a 
sociálnymi pracovníkmi, ktorí po-
skytujú sociálne služby naozaj na 
vysokej úrovni.“ 

Jednou z tém stretnutia bola aj 
príprava legislatívnych návrhov na 
zmenu zákona o sociálnej práci, 
ďalšou dodržiavanie etického kó-
dexu sociálnych pracovníkov, ktorí 
majú byť svojim klientom oporou, 
podporovať ich v aktivite, ale nie za 
nich rozhodovať. Účastníci sa tiež 
zaoberali aktivitami, ktoré komo-
ra pripravuje na tento rok.  (ppm)

Sociálna práca na vysokej úrovniStarajú sa
o Popradčanov ...

Mesto Poprad sa zapojilo do výzvy 
vyhlásenej Implementačnou agentú-
rou Ministerstva práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR pod názvom Pod-
pora opatrovateľskej služby. S pro-
jektom Rozšírenie opatrovateľskej 
služby v meste Poprad bolo úspešné 
a bol schválený v plnom rozsahu. 
Tým mesto získalo nenávratný fi-
nančný príspevok vo výške 499 200 
eur. Projekt sa bude realizovať od 
1. februára 2019 do 31. marca 2021 
vďaka podpore Európskeho sociál-
neho fondu a Európskeho fondu re-
gionálneho rozvoja v rámci Operač-
ného programu Ľudské zdroje. 

Projekt sa zameriava na poskyto-
vanie opatrovateľskej služby osobám 

odkázaným na sociálnu službu na 
území mesta Poprad. Realizácia pro-
jektu prispeje k poskytovaniu opat-
rovateľskej služby väčšiemu počtu 
obyvateľov mesta v ich prirodzenom 
domácom prostredí. Zvýši dostup-
nosť tejto služby pre občanov s ťaž-
kým zdravotným postihnutím, s 
nepriaznivým zdravotným stavom a 
pre seniorov. Vytvorí vhodné pros-
tredie pre zachovanie, obnovu alebo 
rozvoj schopnosti týchto osôb a ich 
rodín viesť samostatný život. Prispeje 
tiež k vytvoreniu a udržaniu pracov-
ných miest a podpore zamestnanosti 
v meste Poprad i k predchádzaniu 
odkázanosti na služby sociálnej sta-
rostlivosti pobytového charakteru. 

Využitie opatrovateľskej služby tiež 
umožňuje rodinným príslušníkom, 
aby mohli pracovať, kým je o ich 
mamu, otca alebo iného člena rodiny 
odkázaného na túto službu postarané. 

Opatrovateľskú službu mesto po-
skytlo v minulom roku 233 prijíma-
teľom prostredníctvom 89 opatrova-
teliek, spolu 127 251 hodín. Mesto 
Poprad v roku 2018 tiež poskytlo 
finančný príspevok na prevádz-
ku poskytovanej sociálnej služby 3 
neverejným poskytovateľom opat-
rovateľskej služby - občianskemu 
združenie Familiaris, Spišskej kato-
líckej charite a neziskovej organizá-
cii Senior plus pre 25 prijímateľov 
- spolu 15 169 hodín.  (pmm)

Projekt rozšírenia opatrovateľskej služby v Poprade uspel

(Dokončenie zo str. 1)

Po mesiaci od havarijnej situácie, 
ktorá nastala v pavilóne tvoriacom 
súčasť Materskej školy na Podtat-
ranskej ul., je všetko v poriadku.

V dôsledku vytopenia spôsobe-
ného prasknutím hadičky na toale-
tách, museli byť priestory odvlhče-
né, urobené vysprávky, vymaľované, 
položené nové podlahy a ďalšie. Mo-
nika Strnková, riaditeľka ZŠ s MŠ na 
Komenského ul., ktorej MŠ podlie-
ha, povedala: „Sme veľmi radi, že sa 
nám podarilo opäť sprevádzkovať 
priestory materskej školy, ktoré boli 
vytopené 8. januára. Škoda sa vy-
šplhala do výšky približne 8 tisíc eur. 
Najväčší problém bolo vysušiť steny 
a podlahy. Vďaka promptnej pomoci 
mesta nám bolo hneď zapožičaných 
5 odvlhčovačov. Pracovali nonstop a 
vysušenie stien a podláh umožnilo 
rýchlejšie pokračovanie následných 
prác.“ Zástupkyňa riaditeľky Oľga 
Korbová upresnila, že počas opráv 
museli z troch vytopených tried pa-
vilónu premiestniť 70 detí vo veku 
od 2,5 do 4 rokov do zvyšných tried 
objektu MŠ: „Našu kritickú situáciu 

veľmi zmierňovali rodičia, nakoľko 
mnohí nechali deti doma. Inak by 
sme museli väčšie deti presúvať do 
ZŠ, čo sme potom nemuseli.“ Vedúca 
odboru školstva, mládeže a športu 
MsÚ Edita Pilárová vyzdvihla - ak 
dobre funguje symbióza zriaďovate-
ľa a školy, výsledok sa dostaví: „Po-
kyn pána primátora spustil lavínu 

rozhodnutí, ktoré pomohli v riešení 
následkov havárie. Mali sme k dis-
pozícii malé obecné služby, pomáhal 
organizačný odbor, stredisko služieb 
škole, Stredná odborná škola reme-
siel a služieb z Okružnej ul... Škola 
by v takomto prípade nebola schop-
ná riešiť mimoriadnu situáciu sama, 
preto pomohlo mesto.“  (mar)

Deti sú opäť vo svojich priestoroch
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V rašelinisku rastú aj mäsožravé rastliny

Kde sú moje korene, kto boli moji predkovia?...

Takmer uprostred mesta sa na 
priestranstve neďaleko cirkevnej 
školy a nevyužívaného športového 
komplexu v blízkosti cyklistického 
chodníka na sídlisku Juh rozpre-
stiera popradské rašelinisko. Sťaby 
pozostatok dávnych dôb umožňuje 
vhodné podmienky na rast a preži-
tie rôznym druhom flóry až zo štvr-
tohôr. Najznámejšou je prvosienka 
pomúčená, ale darí sa tu aj iným 
rastlinám ako prilbovka červená 
alebo vstavač Dactylorhiza cruenta. 

Už pred viac ako rokom si v Zák-
ladnej škole s MŠ na Tajovského vzali 
rašelinisko na mušku. Zaujímali sa o 
tento ekosystém, jeho vznik, vývoj a 
vzácne rastlinstvo. Vtedy tam okrem 
iného naďabili aj na tri  skupiny mä-
sožravých rastlín, ktoré sú na Slo-
vensku známe - bublinatky, rosičky 
a tučnice. 

„Vlani prezentovala bývalá spolu-
žiačka projekt o popradskom raše-
linisku a zameriavala sa na flóru. 
Okrajovo spomenula, že tam rastú aj 

mäsožravé rastliny. To ma zaujalo, 
preto som sa rozhodla bližšie to pre-
skúmať. Je zaujímavosťou, že všetky 
tri - rosička okrúhlolistá, bublinatka 
nebadaná a tučnica obyčajná, rastú 
na jednom mieste, hoci majú rozličné 
požiadavky pre svoj rast. Nikde inde 
na Slovensku sa takto pokope nevysky-
tujú,“ prezradila deviatačka ZŠ s MŠ 
na Tajovského ul. Lenka Hradiská (na 
foto), ktorá spracovala zaujímavosti o 
týchto mäsožravých rastlinách. Spo-
lupracovala aj s pracovníkmi Štátnej 
správy Tatranského národného par-
ku, ktorí sa v súčasnosti zapájajú do 
projektu ochrany popradského raše-
liniska. Mal by byť ukončený v prie-
behu tohto roka a oveľa jednoduchšie 
umožniť rôzne dobrovoľnícke aktivity 
na záchranu tejto lokality, keďže ju 
ohrozujú náletové dreviny, ťažba ra-
šeliny, ale aj odvodňovanie a vysycha-
nie. „Jednou z našich snáh je, aby bola 
pri rašelinisku osadená tabuľa s infor-
máciami, čo sa v ňom nachádza,“ do-
plnila L. Hradiská. Každá z troch mä-

sožravých rastliniek je pozoruhodná. 
Napr. bublinatka rastie vo vode. Má v 
nej ponorené svoje lapacie pasce. Loví 
tak, že v pasciach je podtlak, ktorý 
vtiahne mušku či iný hmyz. Tučnica 
má zase veľké lepkavé ploché listy s 
chĺpkami vylučujúcimi sliz, na kto-
rý sa hmyz prilepí a stane sa pre ňu 
potravou. Rosička má červené chĺpky 
na listoch a na ich koncoch sú žliazky 
pripomínajúce rosu. Je takisto lepka-
vá, hmyz sa prilepí, listy sa okolo neho 
ovinú a už ho nepustia.

Riaditeľku ZŠ s MŠ na Tajovského 
ul. Renátu Vlčkovú teší, že sa žiaci tak 
zaujímajú o environmentálne témy. 
Konštatovala: „Som nesmierne šťast-
ná, že sa navzájom inšpirujú a učiteľ 
v tomto prípade iba sprevádza žiakov 
na ich ceste za poznaním. Naše envi-
ronmentálne konferencie prinášajú 
stále nové témy a poznanie. Som rada, 
že mladí ľudia majú záujem o svoj 
región. Regionálna  spolu s environ-
mentálnou výchovou sú v súčasnosti 
prioritami našej školy. My sa environ-

mentálnej výchove venujeme dlhodo-
bo, či už skúmame odpady, chodíme sa 
pozerať na skládky, teraz sme si vzali 
na mušku rašelinisko, predtým sme sa 
venovali vode od prameňa až k spot-
rebiteľovi. Záber je široký. Myslíme si, 
že je to jedna z prioritných tém, kto-
rou by sa mala každá škola v súčas-
nej dobe zaoberať.“ Kvôli budúcnosti 
rašeliniska a jeho záchrane navštívili 
minulý týždeň aj popradskú samo-
správu, aby upozornili na unikátnosť 
tohto prírodného klenotu.  (mar)

Väčšina ľudí pociťuje 
túžbu poznať svojich pred-
kov, svoje korene, vedieť, 
aká niť sa odvíjala v línii 
ich predchodcov a tiahne sa 
ich rodom dodnes. Na tieto 
otázky hľadajú odpovede aj 
v  archívoch, ktoré obsahujú 
rôzne dokumenty z histórie. 
Opýtali sme sa vedúcej Štát-
neho archívu v Prešove, pra-
covisko Archív Poprad Bo-
ženy Malovcovej (na foto), či 
k nim občania chodia hľadať 
stopy po svojich predkoch?

-„Áno, chodia k  nám štu-
dovať ako bádatelia. Údaje 
o svojich predkoch nájdu pre-
dovšetkým v  matrikách. Cir-
kevné matriky do roku 1895 
z  regiónu Spiša sú uložené 
v  Štátnom archíve v  Prešo-
ve, špecializované pracovis-
ko Spišský archív v  Levoči. 
V  roku 1896 vznikli štátne 
matriky, ktoré sa nachádzajú 
v príslušných matričných úra-
doch v mestách alebo obciach. 
Do archívu sa preberajú až 
po sto rokoch, pretože tých sto 
rokov musia byť podľa platnej 
legislatívy uložené v matri-
kách. Cirkevné matriky od 
roku 1896 sa nachádzajú na 
jednotlivých farských úradoch.

Do nášho popradského ar-
chívu boli zatiaľ prevzaté iba 
matriky z  okresu Kežmarok 
z  rokov 1896 - 1905. Tohto 

roku budeme pravdepodobne 
preberať  matriky z okresu Po-
prad do roku 1918 a chceli by 
sme doplniť aj matriky z okre-
su Kežmarok.

* Ako majú občania po-
stupovať, aby sa dopátrali 
po údajoch o svojej rodine 
z minulosti, keďže iste nie je 
úlohou archívu zostavovať 
rodokmene?

-„V  archívoch sa robia re-
šerše aj pre genealogické úče-
ly, ale iba pre zahraničných 
bádateľov. Poplatky za rešerše 
sú dosť vysoké a odvíjajú sa od 
času, ktorý archivár strávi pri 
hľadaní údajov v  jednotlivých 
matrikách. Touto témou sa za-
oberajú aj profesionálni genea-
lógovia, ktorých môže osloviť 
občan. Každý občan si môže 
tieto matriky študovať v báda-
teľni príslušného archívu.“

 * Čo radíte občanom, kto-
rí chcú mať skutočne správ-
ne zostavený rodokmeň?

-„V prvom rade je to zistenie 
predkov. Genealógia (náuka 
o rodoch) a heraldika (náu-
ka o erboch) slúžili pôvodne 
len šľachtickým rodom. Bez 
overeného rodokmeňa a erbu 
si počas feudalizmu nebolo 
možné obhájiť majetkové prá-
va a spoločenské postavenie. 
Prvotnými zdrojmi informácií 
o predkoch sú cirkevné matri-
ky, štátne matriky, rodinné ar-

chívy a cintoríny. V súčasnosti 
genealógia a heraldika presta-
la byť výsadou šľachty a vedy. 
Vlna širokého záujmu o gene-
alógiu začala v USA. Súčasná 
generácia Američanov, hlavne 
potomkov prisťahovalcov z 
19. a začiatku 20. storočia sa 
začala zaujímať o spretrha-
né väzby s krajinami svojich 
predkov. Na tento záujem re-
agovali počítačové firmy, ktoré 
poskytujú rôzny genealogický 
software umožňujúci vytvoriť 
a udržovať databázy obsahu-
júce osoby spolu s ich príbu-
zenskými vzťahmi.“

* Do akého dlhého obdo-
bia sa spätne dá zájsť v na-
šich podmienkach pri báda-
ní po predkoch?

-„Mnohým bádateľom sa 
podarí dostať až do 18. sto-
ročia. Matriky a archívy po-
skytujú mnohé iné cenné in-
formácie - povolania, zmeny 

písania priezvisk, majetkové 
pomery, náboženstvo, adresy, 
príčiny úmrtí a pod. Identi-
fikáciou predkov sa otvára 
možnosť vyhľadať stratených 
príbuzných. Niekedy sa podarí 
dokázať šľachtický, alebo ze-
miansky pôvod.“ 

* Na čo sa najviac pýtajú 
študenti Univerzity tretie-
ho veku v Poprade, ktorým 
prednášate o genealógii?

-„Presne na to isté, ako os-
tatní bádatelia - ako začať. 
Bežný slovenský občan po-
zná svojich starých rodičov 
(4 osoby) a prarodičov (8 
osôb), takže sa spravidla ne-
musí pátrať v matrikách po 
roku 1895. Okrem tejto pria-
mej línie sú strýkovia, tety 
a bratranci a ich manželia, 
takže bez nejakého hlbšieho 
skúmania si každý vie zo-
staviť zoznam členov svojej 
rodiny - tento počet môže byť 

okolo sto osôb. Ambíciou kaž-
dého amatérskeho genealóga 
je ísť tak ďaleko do minulosti, 
ako sa len dá. Pokiaľ niekto z 
vašich príbuzných bol za tzv. 
Slovenského štátu v štátnych 
službách, musel preukázať 
árijský pôvod do „tretieho 
kolena“. Ak sa u niektorého 
člena tieto dokumenty zacho-
vali, získate matričné výpisy z 
druhej polovice 19. storočia. 
Tiež je možné pátrať v sčítaní 
obyvateľstva z roku 1938 aj v 
mestských knihách v súpisoch 
obyvateľov.“

* Stretli ste sa už s prípa-
dom, že niekto pri zostavo-
vaní rodokmeňa natrafil na 
nejakých svojich slávnych 
predkov?

-„Áno, ľudia si zistili údaje aj 
zo 17. storočia, ale konkrétnos-
ti nemôžem prezradiť, pretože 
musíme rešpektovať zákon 
o ochrane osobných údajov.“

* Obsahujú dokumenty 
uchovávané v  popradskom 
archíve aj rodokmene - ro-
dostromy? Aké najvzácnej-
šie či najstaršie?

-„V  archívnych dokumen-
toch popradskej papierne sa 
zachoval rodokmeň rodiny 
Cziserovcov z roku 1928. Ro-
dokmeň začína pri Jakubovi 
Cziserovi (1659-1709), ktorý 
založil papiereň v  Poprade 
v roku 1693.“  (mar)
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Týždeň s mestskou políciouLeteckí záchranári
pomáhali

Na podnet čitateľa Vandali ničia to, čo má slúžiť všetkým
Inštalovanie mliekomatov v Po-

prade pred niekoľkými rokmi vyvo-
lalo vlnu záujmu o možnosť kupo-
vať si pravé kravské mlieko z farmy. 
Tento produkt má stále svojich 
priaznivcov.

Náš čitateľ Rudolf Kubus sa však 
nedávno posťažoval: „Som rád, že 
takéto mliekové automaty fungujú aj 
v Poprade, ale mrzí ma, že vandali 
na nich rozbíjajú displeje. Možno sú 
to aj ľudia, ktorí sú netrpezliví a ak 
im automat hneď nevydá peniaze, od 
zlosti ho rozbijú. Pritom stačí niekoľko 
sekúnd počkať.“ Aj v minulých dňoch 
bol mimo prevádzky práve z dôvodu 
poškodenia displeja mliekomat na 
Západe. Medzičasom je už opravený.

Aká je momentálna situácia s mlie-
komatmi v Poprade nám odpovedal 
podpredseda predstavenstva Poľno-
hospodárskeho družstva podielnikov 
v Spišskej Teplici Maroš Kovalčík: „V 
Poprade máme umiestnených 5 mlie-
komatov - už spomínaný na Západe 
pri Limbe, pri nemocnici, pri  Kostole 
sv. Cyrila a Metoda na Ul. L. Svobo-
du, neďaleko Arény na Uherovej ul. a v 
Matejovciach na Bezručovej ul. Jeden 

mliekomat máme aj vo Svite pri pošte. 
Čo sa týka vandalizmu, bohužiaľ sa to 
stáva dosť často. Najviac na mlieko-
mate pri nemocnici - už asi 3-krát, na 
mliekomate v Matejovciach, na sídlis-
ku Západ a na L. Svobodu po dvakrát 
a na Uherovej ul. a vo Svite po jednom 
raze, kedy nám niekto pretlačil alebo 
priamo rozbil displej ovládania. Pri 
pretlačení displeja ide poväčšine o nie-
koho, kto si mlieko kupuje a bohužiaľ 
mu viac záleží na 10 resp. 20 centovom 
výdavku, ako na tom, či mliekomat 
bude fungovať alebo nie. Áno, môže 
sa stať, že displej v zimnom počasí ne-
funguje tak, ako by mal resp., odozva 
displeja nie je práve okamžitá. Ale to 
neznamená, že my sa naschvál takto 
obohacujeme na našich zákazníkoch. 
Na každom našom mliekomate je uve-
dené naše telefónne číslo. Stačí zavolať 
alebo len prezvoniť a reagujeme buď 
hneď, alebo sa dodatočne dohodneme s 
naším zákazníkom a výdavok vrátime. 
Počítač napojený na displej vie spätne 
určiť kedy a aký výdavok nebol vrátený. 

Pri rozbití ide poväčšine o čistý van-
dalizmus, no páchateľov sa nám dote-
raz nikdy nepodarilo odhaliť. Nie je to 

v našich silách, ale v súčasnosti pripra-
vujeme osadenie nových kamerových 
systémov do jednotlivých mliekomatov, 
aby sme polícii zjednodušili prácu v 
odhaľovaní týchto prípadov. No - kar-
ma je zdarma, a tí, ktorí to robia, majú 
určite aj takýto rozbitý život. Bohužiaľ, 
displej alebo počítač pod displejom je 
dosť drahá súčiastka, a preto ho ne-
máme bežne na sklade. Jeho výmena 
si vyžaduje objednanie tejto súčiastky 
u servisnej spoločnosti na jej výmenu. 
To nejaký čas trvá, niekedy aj 2 týždne, 
keďže ani oni to nedržia na sklade.“

PDP Sp. Teplica cez mliekomaty 
ročne predá približne 50-60 tisíc lit-
rov surového kravského mlieka. Ob-
čania ho nielen priamo konzumujú, 
ale často si z neho robia kyslé mlieko, 
syr, maslo, tvaroh a pod. Pre PDP nej-
de o nejaký veľký zisk. Za rok 2018 
výsledky ešte nevyhodnotili, ale rok 
predtým dosiahli zisk približne iba 50 
eur za rok. „Takže je to vlastne len služ-
ba pre ľudí, ktorí majú o takéto mlieko 
záujem. Akonáhle je niektorý mlieko-
mat vyradený z prevádzky, hneď nám 
volá množstvo občanov, čo je s tým, 
kedy bude opäť fungovať a pod. My 

vnímame záujem ľudí o toto mlieko, 
preto mliekomaty udržiavame. Veľmi 
pozitívne vnímame podporu mesta Po-
prad. Primátor, ale aj poslanci už dlho-
dobo vnímajú záujem obyvateľov Po-
pradu o čerstvé, klasické mlieko, a tak 
nám vychádzajú v ústrety, čomu sme 
naozaj radi. Zároveň sa chceme poďa-
kovať našim zákazníkom, ktorí od nás 
kupujú naše mlieko a tiež hovädzie 
mäso, pretože vďaka nim to má zmysel. 
Kúpou našich produktov dávajú prácu 
ľuďom na Spiši, pod Tatrami,“ dodal 
M. Kovalčík. V budúcnosti by chceli 
do mliekomatov umiestniť aj výdajné 
stojany na svoje ďalšie farmárske mä-
sové a mliečne výrobky.  (pmm)

• POSÁDKA leteckých záchranárov 
z Popradu letela v  sobotu 9. februára 
popoludní do Vysokých Tatier, kde sa 
pod Téryho chatou nachádzala zranená 
36-ročná česká turistka. Tá si pošmyk-
nutím a následným pádom spôsobila 
podvrtnutie členka a kolena a v zostupe 
už nedokázala pokračovať ďalej. Zrane-
nie jej lekárka na mieste zafixovala a cez 
medzipristátia bola pacientka odovzda-
ná privolanej posádke rýchlej zdravot-
nej pomoci.
• ZÁCHRANÁRSKY vrtuľník sa ná-
sledne vrátil späť do Tatier. Tentokrát 
išlo o skupinku zranených turistov na-
chádzajúcich sa v oblasti Štôlskej doliny. 
Vzhľadom na nepriaznivé poveternost-
né podmienky a silný nárazový vietor 
nebolo možné dostať sa na miesto pria-
mo k zraneným. Piati členovia Horskej 
záchrannej služby boli postupne vyve-
zení na začiatok doliny, asi 800 metrov 
od turistov. Leteckou technikou nebolo 
možné zraneným viac pomôcť.
• V NEDEĽU 10. februára letel záchra-
nársky vrtuľník z Popradu do pohoria 
Nízkych Tatier, kde pomoc leteckých zá-
chranárov potreboval 24-ročný skialpi-
nista. V oblasti Krakovej hole si pádom 
spôsobil vážny úraz dolnej končatiny. 
Zranenie mu lekárka na mieste ošetrila 
a zafixovala. Následne bol s podozrením 
na zlomeninu predkolenia letecky pre-
vezený na centrálny príjem nemocnice 
v Liptovskom Mikuláši.  (zuh)

• MINULÝ týždeň v  ponde-
lok večer prijali mestskí policajti 
oznam o hromadnej bitke Rómov 
na Matejovskom námestí. Hliadka 
na mieste zistila, že ide o „tradič-
né“ riešenie problémov manžel-
ského páru.

• V  UTOROK 5. februára do-
poludnia zasahovala hliadka MsP 
spoločne s ďalšími zložkami integ-
rovaného záchranného systému 
pri dopravnej nehode na kruho-
vom odjazde pri hoteli Poprad.

• V  TEN istý deň a  prakticky 
v  tom istom čase prijali mestskí 
policajti žiadosť o pomoc od spo-
ločnosti vykonávajúcej deratizá-
ciu bytu na sídlisku Juh. Majiteľ 
ho odmietol sprístupniť. Hliadka 
majiteľa upozornila na jeho po-
vinnosť spolupráce a napokon byt 
sprístupnil.

• OPÄŤ v  utorok na poludnie 
oznámil občan z Veľkej, že vo dvo-
re rodinného domu jeho matky sa 
nachádza cudzí agresívny  pes. Ten 
bol v spolupráci s pracovníkmi 
Mestského útulku odchytený.

• TAKISTO v  utorok v  noci 
oznámil občan, že zaparkoval svo-
je osobné motorové vozidlo na 
parkovisku nákupného centra na 
námestí, ktoré bolo medzitým uza-
tvorené a on sa nemôže k svojmu 
vozidlu dostať. Hliadka sa na mies-

te skontaktovala s pracovníkom 
SBS, ktorý parkovisko odblokoval. 
Majiteľ vozidla bol zároveň infor-
movaný o povinnosti rešpektova-
nia prevádzkového poriadku NC.

• V  STREDU 6. februára pred-
poludním riešila MsP blokovou 
pokutou krádež tovaru v jednom 
z nákupných centier v Poprade.

• V TEN istý deň popoludní rie-
šili mestskí policajti oznam ohľa-
dom bezdomovca pod vplyvom 
alkoholu, ktorý odmietal opustiť 
prevádzku solária. Hliadka bez-
domovca vykázala z prevádzky a 
riešila ho napomenutím.

• TAKISTO v  stredu a  v  tom 
istom čase prijala MsP oznam 
ohľadom voľne pobehujúceho ne-
meckého ovčiaka na Strážskom 
námestí. Pes bol odchytený a ma-
jiteľka bola riešená napomenutím.

• OPÄŤ v  stredu 6. februára 
podvečer bol na linke 159 pri-
jatý oznam ohľadom neznáme-
ho muža ležiaceho v  kriakoch v 
blízkosti schodov vedúcich k  ná-
kupnému centru zo sídliska JUH. 
Išlo o spiacu hluchonemú osobu, 
ktorú zrejme zmohlo požitie väč-
šieho množstva alkoholu. Osoba 
nebola zranená a mestskí policajti 
ju odprevadili na neďalekú auto-
busovú zastávku, odkiaľ odišla 
autobusom domov.

• V  PIATOK 8. februára večer 
zasahovala hliadka MsP v jednej 
z prevádzok na sídlisku JUH III, 
kde mala jedna zo zákazníčok pod 
vplyvom alkoholu poškodzovať 
majetok a obťažovala ostatných 
zákazníkov. Podozrivá žena bola z 
prevádzky vykázaná.

• V  SOBOTU 9. februára v  noci 
požiadal o pomoc vodič taxisluž-
by, ktorý priviezol zákazníčku na 
Tomášikovú ulicu, no tá namiesto 
platby vystúpila z taxíka a vošla do 
jedného z bytových domov, kde sa 
ukryla. Hliadka ženu vypátrala, tá 
vodičovi taxislužby zaplatila za od-
voz a navyše jej bola uložená bloko-
vá pokuta.

• V  NEDEĽU 10. februára pod-
večer bola MsP Poprad požiadaná 
o pomoc dispečingom Nemocnice 
Poprad. Na centrálny príjem bol sa-
nitkou privezený agresívny pacient, 
ktorý napádal službukonajúci per-
sonál. Hliadka situáciu upokojila a 
pacient začal spolupracovať.

• TAKISTO v nedeľu v noci bolo 
mestským policajtom oznámené, 
že na parkovisku na Šrobárovej 
ulici spí neznámy mladý muž pria-
mo na kapote zaparkovaného vo-
zidla. Mestskí policajti muža pod 
vplyvom alkoholu zobudili. Po-
škodenie vozidla zistené nebolo. 
Vec je v riešení MsP.  (msp)
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Biografický slovník osobností mesta Poprad
Vo februári si pripomíname:

Kraj chce podporiť regióny 
takmer štyrmi miliónmi eur

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

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

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

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

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

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

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

DIVADELNÉ FAŠIANGY 2019 Poprad  - Spišská Sobota

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

110 rokov od narodenia 
mäsiara a  sponzora futbalu 
Imricha Alexyho (*15. 2. 1909 
Poprad – †4. 1. 2001 Veľká). 

Po vyučení a praxi v odbore 
mäsiar a  údenár v  Piešťanoch 
si otvoril v Poprade za pomo-
ci rodičov obchod s  mäsom 
a údeninami. Jeho manželka s 
ním spolupracovala v  obcho-
de.

Imrich Alexy mal veľmi blíz-
ko k športu, najmä futbalu. 
V  štyridsiatych rokoch výraz-
ne, hlavne ako sponzor, pod-
poroval futbalový klub ŠK Po-
prad. Vypomáhal aj materiálne 
a vo funkcii vedúceho mužstva 
často využíval aj vlastné moto-
rové vozidlo.

130 rokov od narodenia ev. 
a. v. kňaza Oskara Černáka 
(*18. 2. 1889 - †19. 4. 1953, po-
chovaný vo Veľkej).

Ordinovaný bol v roku 1910. 
V roku 1912 bol inštalovaný za 
farára v Ľuboreči. Tu počas pô-
sobenia bol aj zapisovateľom 
a  archivárom Novohradského 
seniorátu. Pred príchodom do 
Veľkej pôsobil v  Prešove ako 
dištriktuálny farár a  poklad-
ník (1932 - 1940). 9. novembra 
1940 sa stal prvým farárom 
nového slovenského evanjelic-
kého zboru vo Veľkej, kde pô-
sobil až do odchodu na dôcho-
dok 1. 5. 1952. V rokoch 1941 
- 1953 bol seniorom Spišského 
seniorátu. 

150 rokov od narodenia 
podnikateľa a  výrobcu pa-
piera Štefana Czisera (*1869 
Poprad - †tridsiate roky 20. 
storočia, Poprad).

Študoval v  Budapešti za in-
žiniera chémie. Po nečakanej 
smrti brata Kornela zanechal 
štúdium, vrátil sa domov a pre-
vzal papiereň, ktorá bola mi-
moriadne zadĺžená. Napriek 

úpravám Kornela produkcia 
papiera pri aktuálnych cenách 
nestačila pokryť dlžoby. Výro-
ba však pokračovala, papiereň 
vyrábala hodnotný papier, kto-
rý v štátnych úradoch v Uhor-
sku i vo Viedni nachádzal od-
byt. Mnohokrát objednávky 
prevyšovali kapacitu výroby. 
Napriek tomu sa finančné 
ťažkosti nezmenšovali. Viac-
krát sa neúspešne snažil získať 
spoločníka alebo investora, 
nevydarila sa ani jeho snaha 
previesť papiereň na účastinnú 
spoločnosť. Jediným východis-
kom bol predaj papierne. 

Novým majiteľom sa roku 
1899 stala rodina Hamburge-
rovcov z  Rakúska. Určitý čas 
ešte pôsobil ako vedúci v  pa-
pierni, niekoľko rokov bol ve-
dúcim papierne v  Diosgyöri. 
Potom sa vrátil do Popradu, 
stal sa riaditeľom pivovaru. 
Dokončil štúdiá, získal diplom 
inžiniera chémie. Počas prvej 
svetovej vojny bol veliteľom 
zajateckého tábora v Uhorsku, 
v  rokoch 1918 - 1927 praco-
val ako asistent vo veľkom 
chemickom závode v  Berlíne. 
Keď tento závod obmedzil vý-
robu, stratil zamestnanie, žil 
z  podpory v  nezamestnanosti 
a zomrel v biede.

360 rokov od narodenia 
a  310 rokov od úmrtia pod-
nikateľa a  výrobcu papiera 
Jakuba Czisera (*1659 - †1709 
Poprad).

Bol potomkom spišských 
Nemcov, žijúcich v  Uhorsku 
už od 14. storočia. Manželka 
Alžbeta (Elizabeta) Bornage 
pochádzala z  Wroclawi, bola 
dcérou kazateľa, zomrela v 
roku 1735. Mali spolu šesť detí, 
najstarší syn Jakub prevzal po 
otcovi papiereň, druhý syn Ján 
založil papiereň v Dobšinej. 

Do Popradu prišiel ako 33 

ročný, ženatý. 8. júna 1692 
uzavrel s  magistrátom mesta 
zmluvu, ktorou získal povo-
lenie postaviť v  chotári mesta 
Poprad papiereň. Za pozemok 
zaplatil 122 zlatých. V zmluve 
boli uvedené práva i povinnos-
ti majiteľa papierne. Papiereň 
i celé zariadenie boli z  dreva. 
Kvalita vyrobeného papiera 
bola vysoká, patrila medzi 
najvyššie na Slovensku v 17. 
storočí. Všetky výrobky sa 
označovali priesvitkou na kto-
rej boli vyznačené v  štíte dve 
skrížené kosy a nad nimi malý 
trojlístok (z roku 1693).

30 rokov od úmrtia učiteľa 
a  riaditeľa školy Jozefa Čaj-
ňáka (*18. 3. 1920 Liptovská 
Porúbka - †5. 2. 1989 Poprad, 
pochovaný vo Veľkej)

Základnú školu navšte-
voval v  Liptovskej Porúbke, 
osemročné gymnázium v Lip-
tovskom Mikuláši. V  štúdiu 
pokračoval na FF UK v Brati-
slave. Učil na gymnáziu v Mar-
tine, v  Rimavskej Sobote,   na 
Vojenskej škole v Spišskej No-
vej Vsi a  na Vojenskej škole 
v Poprade. Vo funkcii riaditeľa 
pôsobil na ZŠ v Spišskom Bys-
trom a na ZŠ v Spišskej Sobote. 
Odtiaľ bol preložený na SVŠ 
v Poprade a Gymnázium v Po-
prade. Tu pôsobil vo funkcii 
riaditeľa až do roku 1980, kedy 
odišiel do dôchodku.

Vykonával viacero čestných 
funkcií. Bol predsedom Socia-
listickej akadémie vied a pred-
sedom Zväzu protifašistických 
bojovníkov. V  roku 1961 mu 
bol udelený titul vzorný učiteľ, 
v roku 1977 dostal uznanie za 
aktívnu prácu v  Socialistickej 
akadémii vied. V  roku 1969 
mu prezident ČSSR udelil vy-
znamenanie za vynikajúcu 
prácu.

Zuzana Kollárová

Prešovský samosprávny 
kraj pripravuje vyhlásenie 
„Výzvy pre región“ pre rok 
2019. Na tento účel má aloko-
vanú čiastku 3,6 milióna eur. 

Výzva pre región pre tento 
rok bude podľa zamerania 
rozdelená do troch progra-
mov. A to na podporu infraš-
truktúry cestovného ruchu a 
obnovy kultúrnych pamiatok 
v PSK, dofinancovanie schvá-
lených projektov v rámci päť 
percentného spolufinancova-
nia žiadateľom z Európskeho 
štrukturálneho a investičného 
fondu (EŠIF) a podporu vý-
stavby a rekonštrukcie špor-
tovísk v PSK. 

V  prvom programe sa 
môžu záujemcovia uchádzať 
o  financie v  rámci podpory 
cyklodopravy, obnovy kul-
túrnych pamiatok UNESCO 
a  národných kultúrnych pa-
miatok, taktiež v  rámci pút-
nického turizmu a  podpory 
atraktivít a destinácií v rám-
ci tematických trás v súlade 
so Stratégiou destinačného 
marketingu CR PSK. Môže 
ísť napríklad o modernizáciu 
alebo vytvorenie parkovis-
ka, vyhliadkového miesta či 
mobiliáru. Samospráva na to 
plánuje vyčleniť 2,3 milióna 
eur. Pritom najnižšia výška 
finančnej podpory môže byť 
20-tisíc eur, najvyššia 200-ti-

síc eur, avšak pri minimálnej 
miere spoluúčasti žiadateľa 50 
percent z celkového rozpočtu 
projektu.

V  programe zameranom 
na dofinancovanie už schvá-
lených projektov v  rámci 
programov EŠIF, IROP a 
Interreg v  oblasti infraštruk-
túry cestovného ruchu a kul-
túrnych pamiatok v  PSK je 
plánovaná alokácia financií 
vo výške 300-tisíc eur. Mini-
málna výška dotácie nie je ob-
medzená, pričom maximálne 
môžu uchádzači získať dotá-
ciu do 30-tisíc eur.

Cieľom programu podpo-
ry výstavby a  rekonštrukcie 
športovísk v  PSK je výstav-
ba, dostavba, rekonštrukcia 
a modernizácia športovísk v 
kraji a  ich vybavenie hnuteľ-
ným majetkom. Samospráva 
chce na tento zámer rozdeliť 
jeden milión eur. Minimálny 
objem podpory by pritom 
predstavoval čiastku 20-tisíc 
eur, maximálne 200-tisíc eur, 
a  to pri minimálnej miere 
spoluúčasti žiadateľa, ktorá 
predstavuje 50 percent z  cel-
kového rozpočtu projektu. 

Výzva pre región bude 
spustená 1. Marca 2019. Ter-
mín na predloženie žiadostí 
bude v  prvom kole do 31. 
marca, v druhom kole do 30. 
júna tohto roka.  (lhe)

Kino tatran
14. a 15. februára o 17. hod.
NEDOTKNUTEĽNÍ 
USA, komédia/dráma, 120 min., 
titulky, MP12                      
Ochrnutý boháč si za svojho opat-
rovateľa vyberie drzého mladíka 
čiernej pleti. Príbeh, ktorý stojí za 
to vyrozprávať odznova. Vstupné: 
5 €, Vstupné zľavnené (deti, štu-
denti, seniori, ŤZP): 4 €

14. a 15. februára o 19.15 hod. 
MÁRIA, KRÁĽOVNÁ
ŠKÓTSKA 
GB/USA, dráma/historický, 124 
min., titulky, MP15                      
Dve výnimočné ženy v spore o 
jeden trón. Na troch Oscarov no-
minovaná S. Ronan v hlavnej úlo-
he ukazuje, kadiaľ vedie cesta na 
popravisko. Vstupné: 5 €, Vstupné 
zľavnené (deti, študenti, seniori, 
ŤZP): 4 €

16. a 17. februára o 16.30 hod.
LEGO® PRÍBEH 2  3D
USA, animovaný, dabing, MP                    
Uplynulo takmer 5 rokov od-

kedy bolo „všetko super“ a te-
raz musia čeliť novej obrovskej 
hrozbe, nájazdníkom z LEGO 
DUPLO®. Vstupné: 6 € + 0,80 
€ okuliare, Vstupné zľavnené 
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 5 
€ + 0,80 € okuliare  

16. a 17. februára o 19. hod.
POTOMOK 
USA, horor, 92 min., titulky, 
MP15                      
V rovnakom čase ako prišiel 
na svet malý Miles, sa na inom 
mieste odohrala tragédia. Dve 
zdanlivo nesúvisiace udalosti sa o 
niekoľko rokov prepoja desivým 
spôsobom. Vstupné: 5 €, Vstupné 
zľavnené (deti, študenti, seniori, 
ŤZP): 4 €

18. februára o 19. hod.
PRÍPAD KALMUS
SK, dokumentárny film, 78 min., 
slovenská verzia, MP15, FK
Monštrám 20. storočia odhaľujú 
rodáci pamätné dosky a busty. 
Aktivista, performer a výtvarník 
P. Kalmus zasahuje. Vstupné: 5 €  
Vstupné FK, ŤZP: 3 €
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„Láska neznamená hľadieť nežne jeden na druhého, ale pozerať sa 
spolu jedným smerom.“        Paulo Coelho

POVeDaLI SLÁVnI

Napásali ste nám Zimné EKO-hrySPOLOčenSkÁ krOnIka

V piatok 8. februára 2019
vo Veľkej s

V sobotu 9. februára 2019
vo Veľkej s

V pondelok 11. februára 2019
vo Veľkej s

V utorok 12. februára 2019
vo Veľkej s

Jozefom Goldbachom,
50-ročným

Danielou Kleinovou,
63-ročnou

Jánom Vojsom,
80-ročným

Jozefom Porackým,
69-ročným

naVŽDY Sme Sa rOZLÚčILI

HOrOSkOP OD StreDY DO StreDY
Budete sa 
tešiť nielen 

z maličkostí, ale aj z veľkých 
vecí. Iba v práci bude priveľa 
povinností.

Dajte si 
záležať na 

každej svojej práci. Vyhnete sa 
tak chybám, ktoré by pre vás 
mohli mať následky.

V každom 
prípade tr-

vajte na svojom názore. Vďaka va-
šej intuícii sa ukáže ako správny.

Veľmi prí-
jemný týž-

deň, ktorý vám prinesie veľa 
dobrých správ a hlavne pokoja, 
ktorý tak potrebujete.

Čakajú vás 
veľké zme-

ny v pracovnej oblasti. Poraďte 
sa so svojou rodinou, či je pre 
vás nová ponuka vyhovujúca.

Buďte opa-
trní na 

cestách. Hrozí vám pokuta za 
prekročenú rýchlosť alebo pásy.

Niekto vás 
p o c h v á l i 

za váš prístup k práci alebo k 
štúdiu. To vás vyburcuje k ešte 
lepším výsledkom.

Aj keď sa 
vám nejaká 

kritika nebude páčiť, rozlišujte, 
či bola mienená v dobrom alebo 
v zlom.

Ne p orov -
návajte sa s 

inými a budete spokojní. Vždy 
sú ľudia, čo budú mať viac ako 
vy, ale aj menej.

Niekto z 
vašich pria-

teľov bude potrebovať pomoc. 
Budete zvažovať, čo robiť z oba-
vy, aby situáciu nezneužil.

Môžu vás 
p o t r á p i ť 

zdravotné problémy. Mali by ste 
sa viac venovať sebe a dopriať si 
voľný čas.

Čaká vás 
zaujímavá 

cesta. Možno pôjde o malý výlet, 
ktorý ovplyvní vašu budúcnosť.

V  stredu 13. februára - Aduscentrum, vo 
štvrtok 14. februára - Diecézna leká-
reň sv. Lukáša, v piatok 15. februára 
- Medovka, v  sobotu 16. februára - 
Včela, v nedeľu 17. februára - Benu - 
Kaufland, v pondelok 18. februára - Corrib 
a v utorok 19. februára - Styrax. Aduscen-
trum: Nám. sv. Egídia 22/49, Diecézna le-

káreň sv. Lukáša: Alžbetina ul., Medovka: 
Tatranské nám., Včela: Tatranské nám. 
1, Benu - Kaufland: Moyzesova ul. 
3, Corrib: Levočská 26A, Styrax: L. 
Svobodu. Lekárne s  pohotovostnou 

službou sú otvorené od pondelka do piat-
ka od 16. hod. do 22.30 hod., počas sobôt, 
nedieľ a sviatkov od 7. hod. do 22.30 hod.

POHOtOVOSť V LekÁrňacH

1. februára 2019 - Patrícia Chlebovcová a Bc. Matúš Regec, Iva-
na Húsková a Peter Petruš, 2. februára 2019 - Lucia Horváthová 
a Tomáš Zibura.

manŽeLStVO uZaVreLI

V stredu 13. februára 2019
o 12.30 hod. vo Veľkej s

V stredu 13. februára 2019
o 14. hod. vo Veľkej s

V stredu 13. februára 2019
o 14. hod. v Spišskej Sobote s

Vo štvrtok 14. februára 2019
o 13. hod. vo Veľkej s

Beátou Dubeckou,
61-ročnou

Máriou Matúškovou,
87-ročnou

Elenou Orolínovou,
93-ročnou

Mgr. Milanom Miklušom,
77-ročným

naVŽDY Sa rOZLÚčIme

Kultúrny program mesta Poprad

Program kina cInemaX Poprad
Od 14. februára do 20. februára

Streda 13. február 2019/di-
vadelná sála Domu kultúry 
v Poprade
ROBO OPATOVSKÝ 
VALENTÍNSKY
KONCERT

Nedeľa 17. február 2019/di-
vadelná sála DK v Poprade
PACI PAC - DEŤOM

Nebude chýbať ani vodník 
Ferko, spolu s deťmi si za-
skáčeme na Opicu, zadupe-
me na Slona, povozíme sa na 
Vláčiku a zatlieskame zná-
my hit Ťapy Ťap. Vstupné: 7 
eur, predpredaj.sk.

Pondelok 18. február 2019/
divadelná sála DK v Poprade

UMENIE VRAŽDY
JOE DI PIETRO
Komediálny thriller, v 
ktorom účinkujú: Zuzana 
Fialová, Roman Poláčik, 
Jana Kovalčíková, Gregor 
Hološka. Vstupné: 17 eur. 
Predpredaj: MIK Poprad 
052/4361192, ticketportal.
sk, predpredaj.sk.

V  posledný janu-
árový  štvrtok  nás 
krásne zimné po-
časie zlákalo na náš 
školský dvor, kde aj 
túto zimu pre deti 
z  Materskej školy 
na Okružnej ulici, 
pani učiteľky z  tried 
Ježkov a  Motýlikov 
pripravili zimné eko 
hry. V  úvode si deti 
spolu s  učiteľkami 
povedali, ako a prečo 
je potrebné aj v zime 
športovať. Po krát-
kom zahriatí a  bás-
ničke deti v  sprievo-
de svojich triednych učiteliek 
plnili rôzne úlohy na štyroch 
stanovištiach. Na ich splne-
nie potrebovali zručnosti, 

vedomosti a  samozrejme 
odvahu. Po splnení všetkých 
úloh na deti čakala zaslúže-
ná sladká odmena. Do ma-

terskej školy sme sa všetci 
vrátili šťastní a  spokojní, že 
sme niečo dobré urobili pre 
svoje zdravie.    M. Benková

Lego príbeh 2 2D: o 13.10 hod. 
(hrá sa sobota - streda), o 16.20 
hod., Lego príbeh 2 3D: o 15.40 
hod., Trhlina: o  18.10 hod., 
Nedotknuteľní: o  20.40 hod., 
Alita: Bojový anjel 2D: o 13.40 
hod. (hrá sa sobota - streda), 
o  20.50 hod., Ženy v  behu: 
o  18.50 hod., Potomok: o 21. 
hod., Návrat domov: o  14.20 
hod. (hrá sa sobota - streda, ne-
hrá sa 17.2.), Leto s gentlema-

nom: o  15.50 hod. (hrá sa len 
16.2.), o  16.30 hod. (nehrá sa 
16.2.), Na streche: o 20.20 hod. 
(nehrá sa 16.2. a 19.2.), Valen-
tín v kine: Zrodila sa hviezda: 
o  18. hod. (hrá sa len 16.2.), 
Predpremiéra: Ako si vycvi-
čiť draka: o  14.10 hod. (hrá 
sa len 17.2.), Artmax filmy: 
Striedavá starostlivosť: o 18.40 
hod. (hrá sa len 19.2.). Viac 
na www.cine-max.sk.  (ppp)

Regionálny úrad verejné-
ho zdravotníctva so sídlom v 
Poprade vydal od minulého 
piatka pre zvýšenú chorob-
nosť na akútne respiračné 
ochorenia a chrípku zákaz 
návštev v nemocničných za-
riadeniach.

Až do odvolania platí v Po-
pradskom a Kežmarskom 
okrese, teda aj v popradskej 
nemocnici i v nemocničných 
zariadeniach vo V. Hágoch a 
D. Smokovci. MUDr. Mária 
Pompová z RÚVZ uviedla, že 
chorobnosť v okrese Poprad 
stúpla oproti predchádzajúce-

mu týždňu o 28 perc. a až 58 
perc. ochorení bolo hlásených 
u detí a mladistvých. Cho-
robnosť na akútne respiračné 
ochorenia dosiahla ku koncu 
minulého týždňa v Poprad-
skom okrese 3099,8 na stotisíc 
obyvateľov. Z dôvodu vyso-
kej chorobnosti boli zavreté 2 
materské školy - vo Vernári a 
v Tatranskej Kotline. V okre-
se Poprad bol potvrdený už aj 
jeden prípad chrípky  AH1N1 
a vo viacerých prípadoch diag-
nostikovali vírus chrípky typu 
A v nemocničnom zariadení 
vo V. Hágoch.  (pmm)

Zákaz návštev v nemocnici
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POPraD

InZercIa

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

• Výkup parožia. Inf. č. t. 
0904 834 937.  3/19-R
• PEDIKÚRA RENKA, ul. 
Ludvíka Svobodu (pri kos-
tole) Poprad - Juh - prevádz-
ková doba na objednávku 
- t. č. 0903 849 047 (po.-pia. 
- od 8.00 do 20.00 hod., so. 
dopoludnia) - klasická pedi-
kúra, masáž nôh, lakovanie 
nechtov na nohách (lak, gél-
-lak), cena pre dôchodcov, 
akcie, DARČEKOVÉ PO-
UKÁŽKY.  8/19-R

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

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

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

rôZne

PreDaj

NA  PRENÁJOM  NEHNUTEĽNOSTI
nebytového priestoru  o výmere 20,46 m2, ktorý sa nachádza v 
budove na Scherfelovej ulici 1308/15 v Poprade, zapísanej na 
Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, k. ú. Veľká, na 
liste vlastníctva č. 1. Nebytový priestor je vo výlučnom vlastníctve 
vyhlasovateľa súťaže. 
Minimálne ročné nájomné: 520,- €
Okrem nájomného bude budúci nájomca priestoru platiť služby 
spojené s užívaním nebytového priestoru.
Účel nájmu: v súlade so živnosťou budúceho nájomcu    
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 18.2.2019 do 
12. hod.  
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy 
a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejne-
né podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. 
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke : www.po-
prad.sk. Bližšie informácie:  beata.sekerakova@msupoprad.sk , tel. 
052/7167293, 052/7167297    PP-22

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

NA  PRENÁJOM  NEHNUTEĽNOSTI
nebytového priestoru o výmere 17,39 m2, ktorý sa nachádza v 
budove na Scherfelovej ulici 1308/15 v Poprade, zapísanej na 
Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, k. ú Veľká, na 
liste vlastníctva č. 1. Nebytový priestor je vo výlučnom vlastníctve 
vyhlasovateľa súťaže. 
Minimálne ročné nájomné: 440,- €
Okrem nájomného bude budúci nájomca priestoru platiť služby 
spojené s užívaním nebytového priestoru.
Účel  nájmu:  v súlade so živnosťou budúceho nájomcu    
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 18.2.2019 do 
12. hod.  
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy 
a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejne-
né podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. 
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke: www.po-
prad.sk. Bližšie informácie: beata.sekerakova@msupoprad.sk, tel. 
052/7167293, 052/7167297    PP-21

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

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

pracovnej pozície:
odborný referent/ka

strategického rozvojového manažmentu

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

V pondelok sme si pripo-
menuli Svetový deň cho-
rých, ktorým osud nedoprial 
zdravie a nosia svoj každo-
denný kríž. Pri tejto príleži-
tosti treba vzdať veľkú úctu 
a vysloviť vďaku najmä le-
károm, sestričkám a celému 
zdravotníckemu personálu 
nemocníc a iných zdravot-

níckych zariadení v našom 
meste i na celom Slovensku. 
Zaslúžia si ju za to, že za-
chraňujú zdravie a život a 
dávajú nám nádej na uzdra-
venie. Poďakovanie si zaslú-
žia všetci, ktorí pomáhajú 
chorým a trpiacim a snažia 
sa, aby ich život bol lepší a 
znesiteľnejší.  (mko)

Dali ste
nám vedieť Svetový deň chorých

Pri príležitosti Medzinárod-
ného dňa sprievodcov ces-
tovného ruchu organizuje 
Mestská informačná kancelá-
ria v Poprade sprievodcovské 
prehliadky v Scherfelovom 
dome a nahliadnutie do Kos-
tola sv. Jána Evanjelistu vo 
Veľkej. Zraz pre záujemcov 
bude 21. februára o 17. hod. 
pred týmto kostolom. (ppp)

Pozvánka

V minulom vydaní novín POPRAD bola uverejnená súťaž 
na svetoznámy muzikál Mamma Mia!, ktorý uvidia divá-
ci v našom meste v stredu a vo štvrtok 20. a 21. februára 
v  športovej hale Aréna. Spomedzi tých, ktorí sa do súťa-
že zapojili boli vyžrebovaní: M. Korenková, Jesenná ul., 
Poprad a  Marcela Dubravská, Tomášikova ul., Poprad. 
Výherkyniam srdečne blahoželáme. Vstupenky si môžu 
prevziať v  redakcii (Podtatranská 149/7, Poprad) v  pra-
covné dni do 15. hod.    (ppš)

Vstupenky na muzikál
Mamma Mia! vyhrali



Strana 913. 2. 2019

Jarná zábava v centre voľného času

V TG visia piktorialistické fotografie

Už 16. februára začínajú v Prešov-
skom a  Košickom kraji školákom 
jarné prázdniny. Potrvajú do nedele 
24. februára. Popradské deti majú 
v tom období možnosť využiť pestrý 
program Centra voľného času.

Všetky pracovné dni od 18. do 22. 
februára budú v  popradskom CVČ 
plné zábavy, hier a  rôznych aktivít. 
Program je nastavený vždy od 9. do 
16. hodiny. Už v  pondelok si budú 
môcť deti užiť sánkovačku v Tatrách, 
v  utorok to bude návšteva Tatran-
skej galérie spojená s  tvorivou diel-
ňou, streda patrí Návšteve knižnice 

s  programom a  nebude chýbať ani 
tvorivá dielnička v CVČ. Vo štvrtok 
je pre školákov vyhradený výlet ku 
koníkom pri kaštieli a v piatok sa deti 
môžu tešiť na návštevu Legovne spo-
jenú s tvorivými hrami a dielničkou 
v CVČ.

Záujemcovia o tieto aktivity majú 
možnosť poslať či priniesť prihlášku 
osobne ešte dnes, t. j. do stredy 13. 
februára. K  dispozícii počas prázd-
nin však budú tradične aj všetky 
herne, ktoré CVČ v  Poprade po-
núka. Viac informácii je na webo-
vých stránkach centra.  (ppv)

Minulý týždeň v  piatok si žiaci druhého stupňa ZŠ s  MŠ na Komenského 
ulici v Poprade schuti zatancovali vo svojej telocvični. Žiaci združení v Žiac-
kej školskej rade pripravili pre svojich spolužiakov Valentínsku diskotéku 
plnú hier a  zábavy. V závere bola vyhodnotená aj súťaž o kráľa a kráľov-
nú tohto podujatia.        FOTO - Marek Vaščura

V  Artklube Tatranskej galérie 
minulý  štvrtok podvečer otvorili 
výstavu fotografií českého autora 
Pavla Krausa (na foto prvý zľava) 
pod názvom SnyOSnoch. Zaoberá 
sa voľnou tvorbou a obdobie atelié-
rovej maliarskej práce vymenil za 
digitálne postupy. Po období veľko-
plošných farebných tlačovín sa vra-
cia ku koreňom fotografickej práce 
so záujmom o témy, ktoré sú ľahko 
a s obľubou prekričané davom. 

P. Kraus, ktorý je reštaurátorom, 
kameňosochárom, knižným grafi-
kom aj učiteľom, nechodí za námet-
mi svojich fotografií ďaleko. Vznika-
jú väčšinou v okolí jeho bydliska. 

V komornom cykle popradskej vý-
stavy piktorialistických digitálnych 
fotografií Kraus využil fotografický 
žáner, ktorý reagoval na prevratné 

udalosti prebiehajúce v  Európe na 
prelome 19. a 20. storočia. Do fotogra-
fií (stále vytvorených v blízkom okolí 
jeho domu) vpúšťa postavy obdobia 
priemyselnej revolúcie, zoskupuje ich 
v  teatrálnych kompozíciách, s  myš-
lienkami blúdenia po cestách hľada-
nia a nenachádzania. P. Kraus uviedol: 
„Fotky sú doplnené o  ženskú postavu, 
väčšinou je to akt. Obrázok pre mňa 
musí vyzerať zaujímavo aj bez týchto 
živých postáv. Tie sú tam len dosade-
né.“ Kurátor výstavy Tomáš Cidlina 
(na foto prvý sprava) dodal: „Pre 
tohto umelca je fotografovanie rela-
xom a nakladaním s ťažobou bežných 
dní pomocou panorám krajín, ktoré 
diváka takýmto spôsobom objímajú. 
Fotografiami odhaľuje svoje vnútro aj 
spôsob sebaterapie.“ Výstava potrvá 
do 14. marca 2019.   (kpa)

Minulú nedeľu pokračovali v Spiš-
skej Sobote Divadelné fašiangy. Do 
tamojšej divadelnej sály prišlo Di-
vadlo „A“  a  Divadlo Shanti z  Prie-
vidze s  temperamentnou komédiou 
dell‘arte pod názvom Škriepky ta-
lianskeho dramatika Carla Goldo-
niho. Goldoni - výnimočný majster 
komédie sa v tomto žánri vyrovnal aj 
velikánom, akými boli Moliére alebo 
Shakespeare. Tvorca talianskej ko-
médie prehĺbil a rozšíril obzor tohto 
divadelného smeru. Hra Škriepky je 
nadčasová, má v sebe situačnú komi-
ku s prvkami karikatúry a aj keď má 

už takmer 250 rokov, dokáže dobre 
komunikovať aj s  dnešnými divák-
mi. Goldoni v hre popisuje svojráz-
nosť a špecifiká rybárskej komunity 
z periférie Benátok, ktorá rieši svoje 
problémy ručne-stručne na ulici. 

Spolupráca oboch divadiel sa za-
čala v roku 1996. Divadlo „A“ a Di-
vadlo Shanti z  Prievidze za roky 
existencie naštudovali celý rad in-
scenácií našich i svetových drama-
tikov. Sú pravidelným účastníkom 
celoslovenských prehliadok a  festi-
valov, z ktorých si prinášajú najvyš-
šie ocenenia.   (kpa)

V hľadisku opäť znel smiech

PP-24
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Najúspešnejší športovec roka poslal pozdrav ...
Celkovou víťazkou tejto 

kategórie sa stala iba 16-roč-
ná plavkyňa z  KP AquaCity 
Poprad Tamara Potocká (na 
foto vľavo hore), ktorá sa mi-
nulý rok nestratila ani me-
dzi dospelými a  vynikajúce 
výsledky dosahovala tak na 
Olympijských hrách mláde-
že v Buenos Aires, ako aj na 
Majstrovstvách sveta v Číne, 
v  rámci Svetového pohára 
v  katarskej Dohe, či na ME 
juniorov v  Helsinkách. Sta-
la sa najlepšou juniorskou 
plavkyňou Slovenska za rok 
2018 v  rámci akcie Sloven-
skej plaveckej federácie pri 
príležitosti storočnice čes-
koslovenského plávania a jej 
úspechy si všimli aj na pôde 
Národného športového cen-
tra, kde si začiatkom tohto 
roka prevzala ocenenie z rúk 
ministersky školstva. Oce-
nenie pre najúspešnejšieho 
športovca v kategórii mládež 
v Poprade získala už druhý-
krát po sebe. „Rok 2018 bol 
pre mňa najúspešnejší zo 
všetkých. Najviac si cením 
ôsme miesto z olympijských 
hier mládeže. Som rada, že 
patrím medzi najúspešnejších 
športovcov Popradu,“ prizna-
la T. Potocká. Jej tréner Mi-
loš Božik (na foto dole vľavo) 
si na doskách Domu kultúry 
v  Poprade prevzal cenu pre 
najúspešnejšieho mládežníc-
keho trénera roka 2018 a  to 
za úspechy, ktoré dosiahol 
na domácej scéne v  Klube 
plávania AquaCity Poprad, 
ako aj s  tímom juniorských 
reprezentantov. „Toto oce-
nenie je vyvrcholením celého 
snaženia. Moji zverenci robia 
to, čo majú a  nevymýšľajú. 
Tamara Potocká je už len 
akousi čerešničkou na torte. 
Vychovali sme v klube množ-
stvo majstrov Slovenska,“ 
podotkol. Najúspešnejším 
trénerom v  kategórii senio-
rov sa stal František Pitoňák 
(na foto dole vpravo) z Cur-
ling Clubu Poprad, ktorý ako 
majster Slovenska spoločne 
s  bratmi bojoval na ME B-
-divízie v Estónsku o postup 
medzi elitu a dobré výsledky 
dosahoval aj ako hlavný tré-
ner zmiešanej reprezentá-
cie na Olympijských hrách 
v Pjong Čangu. Spolu s Pet-
rom, Pavlom a  Tomášom 

sa stali aj najúspešnejším 
kolektívom seniorov. „Som 
rád, že sme takéto ocenenie 
v  Poprade získali. Verím, že 
sa podmienky pre curling 
pod Tatrami konečne zlepšia, 
pretože musíme za tréninga-
mi dochádzať do Bratislavy 
v každej voľnej chvíli. Podob-
né vyznamenanie by si preto 
zaslúžili aj naše manželky, 
ktoré nás v  tom podporujú,“ 
zdôraznil F. Pitoňák. Naj-
úspešnejším mládežníckym 
kolektívom sa stalo futbalo-
vé družstvo dorastencov FK 
Poprad do 19 rokov, ktoré sa 
vlani prebojovalo historicky 
po prvýkrát medzi sloven-
skú elitu. „Tento veľký úspech 
sa začal črtať asi pred dvoma 
rokmi, kedy sme si zadefino-
vali filozofiu, akou by sme 
sa chceli uberať. Chlapci si 
postup do 1. dorasteneckej 
ligy zaslúžili,“ vyhlásil bývalý 
tréner tímu Ján Blaháč, ktorý 
za týmto úspechom stál.

Podujatím roka sa v Popra-
de stal Svetový pohár v  cyk-
lokrose v kategórii C1 v Spiš-
skej Sobote, ktorý kladne 
hodnotil celý svet aj prostred-
níctvom televíznych kamier. 
Organizačne toto podujatie 
zastrešil klub CKM Poprad 
na čele s Jozefom Nazarejom. 
„Mali sme len pozitívne ohlasy 
a preto sa o podobné podujatie 
pokúsime opäť. Sme dokonca 
v  rokovaní s  predsedom Slo-
venského zväzu cyklistiky, aby 
sme sa mohli do troch rokov 

uchádzať o  Majstrovstvá Eu-
rópy, kde je záruka všetkých 
špičkových pretekárov,“ infor-
moval J. Nazarej, ktorý podal 
pomocnú ruku aj pri ďalšom 
cyklistickom sviatku v  Po-
prade, a  to prológu pretekov 
Okolo Slovenska.

V  kategórii dospelých sa 
na treťom mieste v  rámci 
vyhlásenia najúspešnej-
ších športovcov za rok 2018 
v Poprade umiestnila členka 
Karate klubu Shihan Poprad 
Andrea Glatzová, ktorá zbie-
rala medaile zo šampionátov 
doma i  v zahraničí a  druhú 
priečku obsadil člen Okres-
ného riaditeľstva Hasičského 
a  záchranného zboru v  Po-
prade Miroslav Šary, ktorý 
sa s družstvom slovenskej re-
prezentácie stal minulý rok 
v Banskej Bystrici majstrom 
sveta v požiarnom útoku.

Víťazom kategórie dospe-
lých sa stal hokejista HK 
Poprad Dávid Bondra, kto-
rý vlani reprezentoval Slo-
vensko na Majstrovstvách 
sveta v  Dánsku a  spoločne 
s ďalšími Popradčanmi Pat-
rikom Svitanom a  Dávi-
dom Bucom vytvoril jeden 
z  najlepších útokov výberu 
reprezentačného trénera 
Craiga Ramsaya. Ten ho na 
poslednú chvíľu povolal do 
svojho tímu aj na minulo-
týždňový domáci turnaj 
Kaufland Cup v  Bratislave 
a preto sa slávnostného aktu 
odovzdania cien nemohol 
osobne zúčastniť. Ocenenie 
za neho prevzal jeho strýko 
Juraj Bondra (na foto vpra-
vo hore), ale samotný Dávid 
sa prítomným prihovoril as-
poň prostredníctvom videa. 
„Chcem sa poďakovať za to, 
že som bol na toto ocenenie 
nominovaní a  mrzí ma, že 
som sa nemohol osobne zú-
častniť. Bol som však opäť 
nominovaný na reprezen-

tačný zraz, kde môžem re-
prezentovať našu vlasť, HK 
Poprad a mesto Poprad,“ za-
znelo z úst Dávida Bondru - 
najúspešnejšieho športovca 
mesta Poprad za rok 2018.

Veľkej pocty sa však in me-
moriam dočkali aj dve výni-
močné osobnosti poprad-
ského športu. Cenu Fair play 
za celoživotné vystupovanie 
v  duchu fair play získal náš 
bývalý kolega z  redakcie no-
vín Poprad a  nezabudnuteľ-
ný športový novinár Viliam 
Gretsch, za ktorého prevza-
la ocenenie jeho manželka 
Alžbeta (na foto v strede) 
a za celoživotný prínos k roz-
voju športu v  meste Poprad 
bol ocenený bývalý skvelý 
cyklista Ján Glajza, ktorý 
vychoval viacero úspešných 
pretekárov vrátane svojho 
syna Ondreja.  (mav)

Futbalisti FK 
Poprad včera 
nabrali v závere 
prípravy na jar-
nú časť II. ligy 

smer Turecko, kde ich čaká 
sedemdňové sústredenie 
obohatené o dva prípravné 
zápasy s ukrajinskými dru-
holigistami.

Ešte pred tým stihli zve-
renci Mareka Petruša odo-
hrať minulý týždeň v stredu 
prípravný zápas v  Ružom-
berku proti miestnej rezer-
ve a  tímy sa rozišli po re-
míze 2:2. Góly za Poprad 
strieľali Zošák a  Horváth. 
V  druhom polčase dostal 
príležitosť v bráne Popradu 
mladý ruský brankár Jurii 
Pohoryliak, ktorý na jeseň 
pôsobil vo štvrtoligovom 
Zámutove a pod Tatrami by 
mal zvýšiť konkurenciu na 
brankárskom poste. 

Popradskí orli vyslali do 
tureckého Beleku 30-člen-
ný tím zložený z  22 hráčov 
a  osem členov realizačného 
tímu. V  Turecku odohrajú 
Popradčania počas závereč-
ného sústredenia dva zápasy 
proti druholigovým tímom 
z  Ukrajiny - v  piatok 15. 
februára proti tímu Kolos 
Kovaljovka a v pondelok 18. 
februára proti mužstvu Obo-
lon Brovar Kyjev.  (ppv)

FK Poprad
(Dokončenie zo str. 1)

PP-25
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Pohár riaditeľky v rukách piatakov z Vítkovíc

Z kuchyne BAM Poprad
Juniorky: v  nedeľu 10. februára Žilina - Poprad 23:43. St. 
žiačky: v  sobotu 9. februára CBK Košice - Poprad 78:47 
a v nedeľu 10. februára YA Košice - Poprad 58:37. Ml. žiač-
ky: v  sobotu 9. februára Poprad - YA Blue Košice 53:16.

 Z  V  P B

1. Nitra 10 8 2 18

2. BAM Poprad 9 6 3 15

3. Slovan BA 10 3 7 13

4. B. Bystrica 9 2 7 11

Tabuľka nadstavby 5-8

Majstrovstvá Slovenska Špeciálnych olympiád BAM Poprad

Uplynulý víkend od piatka 
8. do nedele 10. februára sa 
na ľade Zimného štadióna 
mesta Poprad konal medzi-
národný hokejový turnaj 
piatakov O pohár riaditeľky 
ZŠ s MŠ v Spišskej Sobote.

O trofej súperilo cez víkend 
deväť tímov - okrem domáce-
ho Popradu aj Košice, Slovan 
Bratislava, Ružinov, Trenčín, 
Banská Bystrica, Nitra, Žilina 
a  české Vítkovice. Družstvá 
boli rozdelené do troch zák-
ladných skupín, z ktorých sa 
traja víťazi a dvaja z druhých 
miest prebojovali do skupiny 
o 1. až 5. miesto. Zvyšné tímy 
hrali v  skupine o  umiestne-
nie. Medzi najlepšou päticou 
nechýbali ani popradskí pia-
taci, ktorí zo skupiny A  po-
stúpili ako víťazi. Samotné 
zápasy sa hrali na dva dvad-
saťminútové polčasy, pričom 
sa body do tabuľky započí-
tavali za každý polčas zvlášť. 

„Chcel by som poďakovať všet-
kým, ktorí sa pričinili o vznik 
tohto turnaja. Pozvali sme 
to najlepšie, čo na Slovensku 
máme a  tiež našich priateľov 
z Vítkovíc. Sme radi, že popri 
našej súťaži, ktorá nemá takú 
úroveň, ako by sme potrebo-
vali, sme sa mohli konfron-
tovať s  družstvami z  celého 
Slovenska,“ uviedol tréner 5. 
roč. ŠHT HK ŠKP Poprad 
Martin Tekáč. Popradčania 

do poslednej chvíle bojovali 
o  cenné kovy, no v  závereč-
nom dvojzápase turnaja dva-
krát prehrali s  Vítkovicami 
a ušla sa im napokon zemia-
ková medaila za štvrté miesto. 
„Naši chlapci mali určite vyššie 
ambície, ale záver im nevyšiel 
podľa predstáv. Treba povedať, 
že to mali ťažké, ale bojovali 
do poslednej chvíle,“ povedala 
riaditeľka ZŠ s MŠ v Spišskej 
Sobote Adriana Oravcová.

Malou náplasťou bolo indi-
viduálne ocenenie pre najlep-
šieho útočníka turnaja, kto-
rým sa stal Popradčan Kristian 
Rezničák (na foto vpravo). 
„Súperi boli veľmi silní, no sna-
žili sme sa čo najviac. Potešilo 
ma aspoň to, že ma vyhlásili za 
najlepšieho útočníka,“ prezra-
dil. Víťaznú trofej po presved-
čivých výsledkoch zaslúžene 
dvíhali nad hlavu hostia z Vít-
kovíc (na foto vľavo), ktorých 

viedlo za prvenstvom jediné 
dievča v tíme - kapitánka Bar-
bora Juříčková. „Chceli sme 
v  Poprade vyhrať a  dosiahnuť 
nejaký úspech. Napokon je to 
náš zatiaľ jediný turnaj v sezó-
ne, ktorý sme vyhrali,“ prizna-
la. Striebro si z turnaja odniesli 
piataci z Trenčína a bronz patrí 
Nitre. Piate miesto obsadil bra-
tislavský Slovan a za ním skon-
čila Banská Bystrica, Žilina, 
Ružinov a Košice.  (mav)

Popradské basket-
balistky sa v sobo-
tu revanšovali za 
nadstavbovú do-

mácu prehru so Slovanom 
Bratislava a  u  súpera zví-
ťazili po napínavom súboji 
59:56.

Už dnes, t. j. v  stredu 13. 
februára, budú zverenkyne 
Tatiany Gallovej dohrávať 
odložený zápas 3. kola nad-
stavby 5-8 proti Banskej Bys-
trici od 17.30 hod. v  Aréne 
Poprad.

Výsledok: 4. kolo nad-
stavby 5-8 v sobotu 9. febru-
ára BK Slovan Bratislava - 

BAM Poprad 56:59 (28:29), 
najviac bodov BAMP: Eva 
Filičková - 11.

Program: dohrávka 3. 
kola nadstavby 5-8 v stre-
du 13. februára o 17.30 hod. 
BAM Poprad - BK ŠKP 08 
B. Bystrica.  (ppv)

Zimné radovánky si tento 
víkend športovci s  mentál-
nym postihnutím užívali 
naplno v  Monkovej doline 
v  Ždiari počas 10. roční-
ka Majstrovstiev Sloven-
ska Špeciálnych olympiád 
v zimných športoch.

Združenie Špeciálne olym-
piády Slovensko má za sebou 
prvé veľké súťažné podujatie 
v tomto roku. „Sme radi, že 10. 
ročník Majstrovstiev Slovenska 
Špeciálnych olympiád v  zim-
ných športoch sa nám vydaril. 
Vlani sme na tomto podujatí 
naším športovcom predstavili 
nový šport - snežnice a  tento 
rok sme už v  tejto disciplí-
ne aj súťažili,“ uviedla Jana 
Gantnerová, projektová ria-
diteľka Špeciálnych olympiád 
Slovensko. Na snežniciach sa 
nakoniec do cieľovej rovinky 

dostalo vyše 60 súťažiacich. 
„V tomto športe vidíme veľký 
potenciál. Je vhodný pre všet-
kých športovcov s  ľahším, ale 
predovšetkým i  s  ťažším stup-
ňom postihnutia, je veľkou 
zábavou pre deti aj dospelých 
a  zároveň skvelým cvičením 
na rozvoj koordinácie a rovno-
váhy,“ opísala J. Gantnerová.

V Ždiari si svahy a trate vy-
skúšalo spolu 24 zjazdárov 

a  cez 40 bežkárov, ktorých 
počet oproti vlaňajšku stúpol. 
V bežeckom lyžovaní bol opäť 
najúspešnejší dvojnásobný 
medailista zo Svetových zim-
ných hier Špeciálnych olym-
piád 2017 Jakub Kriššák z Ma-
lužinej. Medzi ženami si dve 
víťazstvá vybojovala Veronika 
Máčková z Považskej Bystrice. 
Medzi zjazdárkami vynikala 
Petra Vráblová z Hrabín. (mak)

• ZÁPASMI 20. kola žen-
skej hokejovej extraligy sa cez 
víkend uzavrie základná časť 
tejto súťaže. Popradské líšky 
budú v  sobotu 16. februára 
hostiť o  18.45 hod. Zvolen. 
Na lídra z  Prešova strácajú 
zverenkyne Ivana Bednára 
jeden bod, no Šarišanky pri-
vítajú v nedeľu posledný tím 
tabuľky Ice Dream Košice.

• NA ŠKOLSKÝCH maj-
strovstvách SR v  aerobiku, 
ktoré sa konali minulý týždeň 
v pondelok, dosiahli študent-
ky Súkromného gymnázia na 
Rovnej ulici v Poprade pekné 
úspechy. Michaela Dinhová 
získala striebornú medailu 
a Nina Orinčáková obsadila 5. 
miesto v konkurencii súťažia-
cich z viac ako 50-tich stred-
ných škôl z celého Slovenska.• BASKETBALOVÁ aka-

démia mládeže Poprad 
v  spolupráci s  mestom Po-
prad a  Popradským mládež-
níckym parlamentom pripra-
vila na štvrtok 14. februára 
od 8. hodiny v Aréne Poprad 
Valentínsky turnaj v  trojko-
vom basketbale. Turnaj je 
určený pre žiakov a  žiačky 
základných a stredných škôl, 
ktorí budú hrať v piatich ka-
tegóriách. Popri vyhodnotení 
bude zvolený aj kráľ a kráľov-

ná turnaja.• BASKETBALISTI BK 
Iskra Svit zvíťazili minulý 
týždeň v  stredu v  rámci 27. 
kola SBL doma nad Lučen-
com 107:83. V  sobotu 9. 
februára následne porazili 
opäť v Iskra Aréne aj Spišskú 
Novú Ves 90:76. 29. kolo zá-
kladnej časti je na programe 
až v  sobotu 2. marca a  zve-
renci Michala Madzina po-
cestujú do Komárna.(ppv)

Krátko zo športu
Z kuchyne HK Poprad

Kadeti (o majstra): v  so-
botu 9. februára Slovan BA 
- Poprad 3:3 a v nedeľu 10. 
februára Trnava - Poprad 
3:1.

St. žiaci 7.r. (Nadstavba 
1-5): v  sobotu 9. februára 
Trebišov - Poprad 9:9.

HK Poprad
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O vstupenky na koncert
CIGÁNSKYCH DIABLOV & DESMOD 2
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V Poprade vznikne nová stredná športová škola
V  meste Poprad v  úvo-

de nového školského roka 
otvorí svoje brány športu-
júcej mládeži nová stred-
ná športová škola, ktorej 
odborným garantom bude 
v  jej začiatkoch Gymná-
zium na Kukučínovej ulici.

„Vznik novej strednej športo-
vej školy je veľmi dobrou sprá-
vou pre Poprad, pretože vznik 
akejkoľvek novej strednej školy 
je v dnešnej dobe skôr výnim-
kou. Musíme sa však vrátiť 
k prijatiu zákona o športe, aby 
sa dalo objasniť, prečo takáto 
škola v Poprade vôbec vzniká. 
Daný zákon v  sebe zadefino-
val to, že športové gymnáziá 
končia a nahradia ich stredné 
športové školy. V  istom čase 
ministerstvo školstva veľmi 
elegantne rozhodlo o  tom, že 
športové gymnázia sa od 1. 
januára jednoducho len pre-
menujú na stredné športové 
školy. U nás to však bol prob-
lém, nakoľko športové gymná-
zium fungovalo iba ako odbor 
klasického gymnázia. Museli 
sme hľadať riešenie, aby veľ-
mi úspešný formát 4-ročného 
a 8-ročného gymnázia v regió-
ne ostal zachovaný a po dlhých 
rokovaniach sa to riešenie naš-

lo. V  Poprade vznikne úplne 
nová stredná škola, ktorá však 
bude plynule nadväzovať na 
náš odbor športového gymná-
zia. Nevznikne tak na zelenej 
lúke. Bude zo začiatku pôsobiť 
u  nás pod našou odbornou 
garanciou. Výhodou bude, že 
od budúceho školského roka 
v rámci nej otvoríme aj odbor 
športový manažment a časom 
snáď ďalšie vhodné odbory. 
Nebudeme musieť prijímať 
už len výborných žiakov a vý-
borných športovcov, ale aj 
priemerných žiakov, ktorí sú 
zároveň výbornými športov-
cami. To sme doteraz robiť 
nemohli, pretože by nestačili 
na kvalitu a  úroveň gymna-
ziálneho štúdia. Je to krok 
dobrým smerom, pretože ak 

chceme zachytiť celé spektrum 
športovcov, tak športová škola 
je ideálnou alternatívou,“ ob-
jasnil riaditeľ Gymnázia na 
Kukučínovej ulici v  Poprade 
Vladimír Lajčák. Termín po-
dania prihlášok na talentové 
skúšky v  rámci športového 
gymnázia je do 20. februá-
ra a  tak gymnázium urobilo 
ústretový krok pre záujem-
cov. „Doteraz sme v rámci pri-
hlášok na stredné školy figu-
rovali pod starým číslom ako 
športové gymnázium. Stredná 
športová škola však vznikne až 
1. septembra. Tento problém 
vyriešime tak, že pri prijímaní 
nových žiakov pôjdeme podľa 
pôvodného plánu a  budeme 
akceptovať všetky prihlášky, 
ktoré k  nám prídu. Pre všet-

kých urobíme skúšky a rozdiel 
bude len v tom, že prijatí štu-
denti budú pôsobiť pod hlavič-
kou strednej športovej školy, 
pričom ukončia odbor špor-
tové gymnázium ako doteraz. 
V budúcich rokoch sa už bude 
dať prihlásiť na viacero odbo-
rov,“ dodal V. Lajčák.

Nielen riaditelia základných 
škôl zameraných na šport, ale 
aj samotné športové kluby 
vnímajú tento krok pozitívne. 
„Myslím si, že je to pre žiakov 
našej školy veľký prínos. Zame-
riavame sa na hokej a plávanie 
a v minulosti bol o štúdium na 
gymnáziu veľký záujem. Nová 
škola poskytne priestor na 
štúdium aj študentom, ktorí 
vzdelávacie výsledky až také 
dobré nemajú,“ povedala ria-
diteľka ZŠ s MŠ v Spišskej So-
bote Adriana Oravcová. „Nie 

všetky športujúce deti majú 
excelentné výsledky aj v  štú-
diu. Bude to pre nich výhodou. 
Mnoho mladých športovcov 
muselo cestovať do škôl mimo 
mesta a stratili tak kontakt so 
svojimi športovými klubmi. 
Tým pádom to niektorých od-
radilo a  so športom skončili,“ 
pokračovala riaditeľka ZŠ 
s  MŠ na Komenského ulici 
v  Poprade Monika Strnková. 
„Vznik novej strednej športovej 
školy vnímame veľmi pozitívne 
aj my vo volejbalovom klu-
be. Naši volejbalisti tak budú 
môcť naďalej pokračovať v štú-
diu a trénovať v našom meste. 
Budú mať tréningové jednot-
ky navyše, čo je len dobré. Aj 
deti z  okolitých obcí budeme 
mať bližšie k  sebe,“ uzavrel 
predseda VK Junior 2012 
Poprad Igor Krišanda. (mav)

PP-4

Koncert CIGÁNSKYCH DIAB-
LOV & DESMOD 2 na jednom 
pódiu v rámci ich spoločného Tour 
2019 po Slovensku sa uskutoční aj 
v Poprade v nedeľu 3. marca 2019 
o 19. hod. v športovej hale Aréna.

Jedinečné spojenie rocku a dyna-
mickej gypsy music, duet Kulyho a 
Silvie Šarköziovej, či Kulyho reper-
toár v sprievode Cigánskych Diab-
lov, to všetko si už užilo viac ako 10 
000 nadšených divákov obidvoch 
lídrov našej hudobnej top scény 
v minulosti. Pre veľký záujem fanú-
šikov je pripravené pokračovanie ná-
zvom Desmod a Cigánski Diabli 2. 

Hity Desmodu, v ktorých zaznejú 

úžasné sóla Ernesta Šarköziho, či 
husľové a klarinetové sóla Štefana 
Banyáka a Zoltána Grunzu i ostat-
ných členov Cigánskych Diablov, re-
pertoár Cigánskych Diablov doplne-
ný o rockové aranžmány Desmodu 
a spev lídra skupiny Mária Kullyho 
Kollára - to všetko obohatené o dlho 
utajované novinky ponúkne práve 
toto turné.

Ak máte záujem zúčastniť sa kon-
certu CIGÁNSKYCH DIABLOV & 
DESMOD 2 v Poprade, zapojte sa do 
tejto súťaže. Podmienkou je vystrih-
núť kupón, ktorý je súčasťou a zaslať 
ho do redakcie (Podtatranská 149/7, 
Poprad) do pondelka 18. februára 

2019. Mená dvoch vyžrebova-
ných čitateľov budú uverejne-
né v  NOVINÁCH POPRAD 
v  stredu 20. februára 2019. 
Zapojením sa do súťaže súhla-
sia súťažiaci so spracovaním 
osobných údajov pre účel sú-
ťaže a s uverejnením osobných 
údajov v  NOVINÁCH PO-
PRAD v prípade výhry.  (ppš)


