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Poslanci rozhodovali o kine, hokeji aj pohybe psov
Na februárovom zasadaní 

Mestského zastupiteľstva v Popra-
de poslanci schválili dodatok 
k Štatútu mesta Poprad, podľa 
ktorého MsZ zriadilo päť komi-
sií, pričom komisiu sociálnu a 
bytovú doplnili aj o zdravotnú 
oblasť. Na základe predlože-
ných návrhov predsedov posla-
neckých klubov poslanci zvolili 
tiež  zloženie komisií, ktorých 
predsedami a podpredsedami sú 
poslanci a predseda komisie je 
zároveň aj členom mestskej rady. 
Zo 7 členných komisií budú 
traja členovia neposlanci. Ako 
však podotkol viceprimátor Igor 
Wzoš, na nich sa ešte dohodnú, 
aby zloženie komisií bolo maxi-
málne profesionálne a odborné.

Zriadené teda boli: komisia 
sociálna, bytová a zdravotná - 
predseda Pavol Gašper, podpred-
seda Anna Schlosserová, členovia 
Estera Bohunická, Peter Brenišin. 
Komisia finančná - predseda 
Štefan Pčola, podpredseda Beáta 
Sichrovská, členovia Alena Madzi-
nová, Rudolf Kubus. Komisia vý-
stavby a majetku - predseda Sla-

vomír Božoň, podpredseda Milan 
Baran, členovia Michal Rusnák, 
Štefan Pčola. Komisia školstva, 
športu a mládeže - predseda Vla-
dimír Lajčák, podpredseda Alena 
Madzinová, členovia Peter Gápa, 
Arne Kroták. Komisia regionál-
neho rozvoja, cestovného ruchu 
a kultúry - predseda Ondrej Kav-
ka, podpredseda Anna Ondruše-
ková, členovia Igor Wzoš, Bohu-
mil Košický. 

MsZ ďalej zriadilo 6 člennú 
mestskú radu, ktorá bola vytvo-
rená z dvoch zástupcov primátora 
mesta a predsedov komisií. Do 
mestskej rady boli teda zvolení: 
Slavomír Božoň, Pavol Gašper, 
Ondrej Kavka, Vladimír Lajčák, 
Štefan Pčola a Igor Wzoš. MsZ 
zvolilo i predsedov výborov voleb-
ných obvodov. Predsedom výboru 
VO č. 1 (centrum, sídlisko Západ, 
Veľká, Spišská Sobota, Matejovce, 
Stráže pod Tatrami) je opäť Anna 
Schlosserová, predsedom výboru 
VO č. 2 (sídliská Juh I, II, III, V a 
VI a Kvetnica) Peter Brenišin.

Poslanci bez závažnejších pri-
pomienok schválili dodatok č. 

1 k Zásadám prenájmu neby-
tových priestorov a stanovenie 
minimálnych cien za prenájom 
nebytových priestorov, zruše-
nie uznesenia MsZ zo septem-
bra 2014 týkajúceho sa spôsobu 
prevodu nehnuteľností v areáli 
bývalých Duklianskych kasární 
a podmienok obchodnej verejnej 
súťaže na ich predaj, ktorá bola v 
októbri minulého roku zrušená. 
O ďalšom osude týchto nehnu-
teľností rozhodnú až po kom-
plexnom prehodnotení a zadefi-
novaní funkcie využitia územia 
tejto lokality. 

Pri prerokovávaní návrhu 
Všeobecne záväzného naria-
denia mesta Poprad o spôsobe 
náhradného zásobovania vodou 
a náhradného odvádzania odpa-
dových vôd a o zneškodňovaní 
obsahu žúmp podľa miestnych 
podmienok sa rozprúdila dis-
kusia k stanovištiam pitnej vody 
v prípade kalamity. Prešiel po-
zmeňujúci návrh poslanca Mila-
na Barana. Do aprílového MsZ 
bude spracované nové znenie 
tohto VZN s určením ďalších 
verejných odberných miest.

(Pokračovanie na str. 2)

Basa sa nechcela nijako rozlúčiť s fašiangmi. V nedeľu ju museli po-
chovať v Poprade až na dvakrát. Nechcelo sa jej zanechať zábavu a 
veselie a uvoľniť miesto od Popolcovej stredy štyridsaťdňovému pôs-
tu. Popradčania ukončili fašiangy pred Arénou prekáračkami a ľu-
dovými tradíciami plnými humoru a rezkých pesničiek v podaní FS 
Vagonár, DFS Letnička a Venček. Naučili pri nich tancovať dokonca 

aj koňa. Ujo Ľubo ml. rozhýbal deti i dospe-
lých už v modernejšom tóne. Samozrejme ne-
mohli chýbať ani šišky, ktoré ku fašiangom ne-
odmysliteľne patria.     FOTO - Marta Marová
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Stručne Poslanci rozhodovali o kine, hokeji aj pohybe psov
• MESTO  Poprad presnejšie 
definovalo jednotlivé územia, 
na ktorých je voľný pohyb psov 
zakázaný. Takéto miesta budú 
označené textovým popisom, 
tabuľkovým zobrazením a ma-
povou prílohou. Tabule pod 
značkou s piktogramom „Voľný 
pohyb zakázaný, pes musí byť na 
vôdzke vo vymedzenom území“ 
sa budú nachádzať v jedenástich 
oblastiach - v centre mesta, na 
sídliskách, ale aj vo Veľkej, Spiš-
skej Sobote, Matejovciach, Strá-
žach pod Tatrami a Kvetnici.• OD PONDELKA 23. februá-
ra do nedele 1. marca budú mať 
školáci z nášho a Košického kraja 
jarné prázdniny. • DNES 18. februára o 18. hod. 
sa v Podtatranskom múzeu v Po-
prade uskutoční rozprávanie 
a  obrazová prezentácia poprad-
ského horolezca Petra Hámora 
na tému Tibet - Mount Everest. • PO veselom fašiangovom ob-
dobí nastáva čas útlmu, čiže pôstu. 
Ten začína na Popolcovú stredu, 
ktorá je presne dnes 18. februára.• ĎALŠIA Babská jazda sa v kine 
Cinemax v  Poprade bude konať 
v utorok 24. februára. Premietať sa 
bude film Teória všetkého.• V POPrADSKOM MAX-e 
je inštalovaná výstava fotografií 
s názvom Tváre. Ich autorom je 
astronóm Vojtech Rušin, ktorý 
sa venuje skúmaniu Slnka a bol 
účastníkom až 19-tich expedícií 
za úplnými zatmeniami Slnka po 
celom svete a precestoval za svo-
jou prácou už viac ako 60 krajín.• V SOBOTU 21. februára o 18. 
hod. sa v  predajni Panta Rhei 
v  popradskom Max-e uskutoční 
autogramiáda kapely Milo  Kráľ 
Band.• KAPELA Inekafe bude v  Po-
prade vystupovať v  sobotu 21. 
februára v  športovej hale Aréna. 
Začiatok koncertu je o 19. hod. • STrETNUTIE Literárno-
-umeleckého klubu Milana Rú-
fusa sa uskutoční v Podtatranskej 
knižnici na sídlisku Západ zajtra 
19. februára o 16.30 hod. • OBČAN či podnikateľ, ktorý 
je povinný podať daňové pri-
znanie, si môže lehotu na jeho 
podanie predĺžiť na základe 
oznámenia podaného príslušné-
mu správcovi dane do uplynutia 
lehoty na podanie daňového pri-
znania, najviac o  tri celé kalen-
dárne mesiace, resp. ak súčasťou 
jeho príjmov sú zdaniteľné príj-
my plynúce zo zdrojov v zahrani-
čí, najviac o šesť celých kalendár-
nych mesiacov.  (ppš)

Popradskí poslanci schválili vstup mesta Poprad do Občian-
skeho združenia ProTatry. Zastupovať ho v ňom bude 1. vicepri-
mátor Igor Wzoš. Návrh predkladal predseda OZ Peter Duda, 
ktorý konštatoval, že v súčasnosti sú členmi Vysoké Tatry, Veľká 
Lomnica, Svit, Stará Lesná, Liptovská Teplička, Mlynčeky, Nová 
Lesná, Veľký Slavkov, Mlynica a Štrba.

V živej diskusii sa viacerí poslanci zamýšľali nad prínosom 
vstupu do OZ ProTatry, ktoré má ambíciu získať štatút   miestnej 
akčnej skupiny (MAS), pre mesto Poprad a nad výškou finanč-
ného príspevku - členského poplatku. Poslanci schválili členský 
poplatok vo výške tisíc eur. I. Wzoš vysvetlil: „Vo vízii, kam má 
mesto smerovať, sme sa zaviazali, že Poprad sa stane lídrom roz-
voja regiónu. MAS umožní čerpať finančné prostriedky v rámci 
Programu rozvoja vidieka v oblasti regionálneho rozvoja v progra-
movom období 2014-20. Ak sa dokážeme pospájať s okolitými 
podhorskými obcami a mestami, je celá škála nástrojov, ktoré po-
môžu posunúť región dopredu. Mesto síce nemôže čerpať z týchto 
prostriedkov, pretože má nad 20 tisíc obyvateľov, ale o podporu 
prostredníctvom MAS budú môcť požiadať podnikateľské subjekty, 
športové kluby, spolky či neziskové organizácie z mesta. Je dôleži-
té, že o podpore pre jednotlivé projekty sa bude rozhodovať priamo 
tu.“ Viceprimátor doplnil, že na Slovensku má vzniknúť približne 
50-80 MAS. Pri vzniku päťdesiatich MAS by na jednu vychádzalo 
1,3 mil. eur, čo nie je zanedbateľná čiastka.   (mar)

Podľa údajov oddelenia epide-
miológie Regionálneho úradu ve-
rejného zdravotníctva so sídlom v 
Poprade boli koncom minulého týž-
dňa pre akútne respiračné a chrípke 
podobné ochorenia zatvorené dve 
školské zariadenia - ZŠ v Šuňave a 
ZŠ vo Veľkom Slavkove. V ponde-
lok a utorok nevyučovali kvôli viac 
ako 30 percentám neprítomných 
žiakov v ZŠ v Tatranskej Lomnici. 
Chorobnosť na akútne respiračné 
ochorenia v Popradskom okrese od 
začiatku roka kontinuálne naras-
tala. Ku koncu uplynulého týždňa 
dosiahla 2191 ochorení na 100 tisíc 
obyvateľov.  Oproti predchádzajúce-
mu týždňu ide o 10 percentný ná-
rast. V pediatrických ambulanciách 
v Poprade zachytili minulý týždeň i 
2 prípady laboratórne potvrdeného 
vírusu sezónnej chrípky AH3N2. 
RÚVZ predpokladá stúpanie poč-
tu chorých, avšak jarné prázdniny 
v budúcom týždni v Prešovskom 
kraji môžu tento vývoj priazni-
vo ovplyvniť.  (ppm)

Podporu budú môcť získať
aj popradskí žiadatelia

Chorých je viac

Rozpravu vyvolal aj návrh 
VZN o ustanovení sumy úhrady 
za vydanie náhradnej evidenčnej 
známky pre psa, o ustanovení 
podrobností o vodení psa, o vy-
medzení miest, kde je voľný po-
hyb a vstup so psom zakázaný a o 
ustanovení podrobností o znečis-
ťovaní verejných priestranstiev na 
území mesta. Poslankyňa A. Sch-
losserová ho navrhla stiah-
nuť z rokovania, lebo ide o 
veľmi citlivú tému a vyžaduje 
si spoluprácu i s občanmi. 
Poslanec Bohumil Košický 
žiadal, aby bol do vyme-
dzených miest so zákazom 
voľného pohybu a vstupu so 
psom zaradený aj park pri 
Kostole Cyrila a Metoda na 
sídlisku Juh. Do diskusie sa pridali 
i poslanci E. Bohunická, P. Gašper, 
Š. Pčola a M. Baran. Primátor Po-
pradu Jozef Švagerko poukázal na 
fakt, že k tomuto VZN bol protest 
prokurátora, preto ho treba upra-
viť a nanovo schváliť. „Otázka 
„psičkárov“ v celom meste Poprad 
je širokospektrálna, nemala by sa 
týkať len tohto VZN, mali by sme 
im vytvárať aj vhodné podmienky.“ 
Poslanci doplnili do VZN pripo-
mienku B.  Košického. Nový ná-
vrh VZN dostal za úlohu pripraviť 
prednosta MsÚ na júnové MsZ. 
Protest prokurátora bol i k VZN 
o dodržiavaní čistoty na verej-
ných priestranstvách, o verejnom 
poriadku, zabezpečení zjazdnosti 

a schodnosti miestnych komu-
nikácií a o obmedzení a zákaze 
požívania alkoholických nápojov 
na území mesta a dodatku č. 1 k 
tomuto VZN. Po dlhšej diskusii 
najmä k požívaniu alkoholu a čis-
teniu snehu a ľadu na verejných 
priestranstvách, poslanci protest 
prokurátora prerokovali a  zruše-
ním tohto VZN sa budú zaoberať 
na júnovom rokovaní MsZ. VZN 

zahŕňa také rozsiahle oblasti, že 
ho bude treba pravdepodobne 
rozčleniť a spracovať nové. 

Poslanci na februárovom za-
sadaní tiež odvolali predchádza-
júcich zástupcov mesta v radách 
škôl, rade školského zariadenia a 
obecnej školskej rade a delegovali 
nových, zástupcov mesta v Rade 
Združenia Euroregión Tatry, v 
predstavenstve a dozornej rade 
Oblastnej organizácie cestovné-
ho ruchu Región Vysoké Tatry, v 
OZ Pro Tatry, zloženie Rady pre 
priestorové plánovanie mesta Po-
prad a ďalšie. Viceprimátor Igor 
Wzoš pri schvaľovaní podrobností 
o spôsobe a vykonaní voľby hlav-
ného kontrolóra mesta Poprad 

navrhol ponechať pri voľbe verej-
né hlasovanie, čo poslanci schvá-
lili. Voľba sa uskutoční 25. marca 
2015. Náčelník Mestskej polície v 
Poprade predložil správu o ziste-
ných priestupkoch a ich riešení za 
IV. štvrťrok 2014, správu o vykona-
ných kontrolách a kontrolnej čin-
nosti za rok 2014 predložila hlavná 
kontrolórka mesta Zita Kozlerová. 
V bode Rôzne bol zaradený zámer 

digitalizácie Kina Tatran, za-
chovanie extraligového ho-
keja v Poprade (viac na str. 3) 
a návrh na zmenu rozpočtu 
mesta Poprad na rok 2015, 
ktorý sa týkal prerozdelenia 
takmer 1,7 mil. eur na in-
vestície. Poslanci však návrh 
na túto zmenu rozpočtu po 
diskusii z rokovania stiahli a 

budú sa ním zaoberať na rokovaní 
v marci. 

V interpeláciách vystúpili po-
slanci: Beáta Sichrovská, Bohumil 
Košický, Milan Baran, Anna Sch-
losserová, Estera Bohunická, Šte-
fan Pčola a Adrián Kromka.  Tý-
kali sa nevhodného umiestnenia 
odpadových kontajnerov pri auto-
busovej stanici, kalamitnej situácie 
v meste a jej riešenia, 70. výročia 
oslobodenia mesta, parkovania na 
Juhu V, riešenia vstupu do ZUŠ na 
Štefánikovej ul., kam sa ľahko do-
stávajú bezdomovci, požiadavky 
zlatých a strieborných darcov krvi 
na zľavu pri parkovaní, zriadenia 
zberných kontajnerov na obnose-
né šatstvo a ďalších.  (mar)

(Dokončenie zo str. 1)
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Krátke správyHokej na pretrase počas zastupiteľstva

Kino Tatran sa bude digitalizovať

Zápis do materských škôl

• V UTOrOK 17. februára sa v 
malej zasadačke MsÚ v Poprade 
konal XXI. Kongres Združenia 
Euroregiónu Tatry. Jedným z hlav-
ných bodov programu bola voľba 
nových členov rady združenia.• LYŽIArSKE stredisko v Tat-
ranskej Lomnici zriadilo počas 
tejto zimy opatrovateľskú službu 
pre deti lyžiarov. Ide o detské 
zábavné centrum Kamzíkovo na 
Skalnatom plese. O deti sa tam 
postarajú profesionálne opatro-
vateľky. Otvorené je denne od 10. 
do 15. hod.• MINULÝ týždeň bola v  Mú-
zeu v  Kežmarku sprístupnená 
verejnosti výstava s  názvom 
Spomienky na detstvo - hračky. 
Väčšina vystavovaných hračiek 
pochádza zo začiatku 20. storočia 
až po sedemdesiate roky. Výstava 
potrvá do 13. marca.• ŠIESTY ročník netradičného 
zimného festivalu Snežné psy, sa 
uskutoční tento víkend na medzi-
stanici Štart v Tatranskej Lomnici. 
Podujatím bude sprevádzať An-
drej Bičan. Návštevníci uvidia viac 
ako 50 severských psov a  budú 
mať aj možnosť zdarma si zajazdiť 
na snežných záprahoch.   • SIEŤ hotelov Kempinski sa už 
po druhýkrát ocitla v prvej desiat-
ke firiem v rámci prieskumu „Naj-
atraktívnejší zamestnávateľ roka.“ 
Hotely Kempinski, teda bratislav-
ský Kempinski Hotel River Park 
a tatranský Grand Hotel Kempin-
ski High Tatras sa v  prieskume 
umiestnili na 7. mieste, čo je po-
stup o  jednu pozíciu v porovnaní 
s minulým rokom.• SLOVENSKÁ agentúra pre 
cestovný ruch organizuje dnes 18. 
februára na Štrbskom Plese tla-
čovú konferenciu, na ktorej budú 
informovať novinárov František 
Palko z Ministerstva dopravy, vý-
stavby a regionálneho rozvoja SR, 
Klára Dostálová z Ministerstva pre 
miestny rozvoj ČR, Béla Glattfel-
der z Ministerstva národného hos-
podárstva Maďarskej republiky a 
Tomasz Jedrzejczak z Ministerstva 
športu a cestovného ruchu Poľskej 
republiky na tému Ako prilákať 
viac turistov aj z exotických krajín 
na Slovensko a  spoločný postup 
krajín Vyšehradskej skupiny.  • rEŠTAUrÁCIA Gašperov 
Mlyn v  Batizovciach bola vybraná 
do projektu s názvom Good France. 
Jej organizátorom je aj svetozná-
my francúzsky a  michelinskými 
hviezdami ovenčený šéfkuchár Ala-
in Ducasse. Úlohou účastníckych 
reštaurácií, ktorých je na celom svete 
iba 1000, bude 19. marca podávať na 
celom svete francúzske menu podľa 
presných kritérií projektu.   (ppš)

Búrlivá diskusia sa rozpútala v závere programu 
februárového zasadania popradského mestského 
zastupiteľstva po tom, čo v bode rôzne predstúpil 
pred poslancov predseda správnej rady HK ŠKP 
Poprad rudolf Skokan (na foto). Na zachovanie 
extraligového hokeja v  Poprade žiadal od mesta 
80 a pôvodne až stotisíc eur.

„Všetky iné zdroje stroskotali a tak ostala posledná 
možnosť - obrátiť sa na mesto,“ zdôraznil okrem iné-
ho R. Skokan. Už v auguste 2014 schválili popradskí 
poslanci pre hokejový klub dotáciu vo výške 150 tisíc 
eur na športovú činnosť. Pomoc-
nú ruku podal vtedy aj podnika-
teľ Jan Telensky. Hovorí sa však 
nahlas o  tom, že hráči už nejakú 
dobu nevideli výplaty a  sponzori 
sa do hokeja nehrnú. Novozvolený 
predseda komisie školstva, športu 
a mládeže Vladimír Lajčák vysvet-
ľoval: „Prostriedky mali sľúbené, ale 
po voľbách sa situácia zmenila. Ten, 
kto im garantoval pomoc, im to ne-
môže splniť.“ Dodal: „Áno, pomôž-
me, ale nech sa nám to neopakuje 
donekonečna. Žiadajme záruky, aby 
sme tento problém nemali opäť na stole o rok, o me-
siac, zajtra...Klub si musí uvedomiť, že si môže zaplatiť 
iba takých hráčov, na akých má.“

Boli to dlhé úvahy a  diskutujúcich neúrekom. 
„Na jednej strane chcem pomôcť, ale na druhej stra-
ne odmietam byť rukojemníkom v tejto hre,“ uviedol 
poslanec Štefan Pčola. Hlavná mestská kontrolórka 
Zita Kozlerová sa rozhorčila: „Dokedy bude mesto ich 
rukojemníkom? Odmalička ma učili, aby som sa pri-
krývala iba takou perinou, na akú mám,“ povedala 
v diskusii. Ozval sa aj druhý viceprimátor mesta Po-

prad Pavol Gašper: „Som jednoznačne proti tejto do-
tácii. Za stotisíc eur vieme nakúpiť iné potrebné veci.“

Podľa R. Skokana ide z  rozpočtu klubu približne 
osemdesiat percent na platy hráčov. Poslankyňa Ale-
na Madzinová sa zaujímala, koľko je v tíme poprad-
ských odchovancov a koľko legionárov. Na to reago-
val poslanec Arne Kroták, ktorý je zároveň hrajúcim 
kapitánom A-tímu kamzíkov. „Momentálne hrá u nás 
16-18 hráčov z Popradu, čo nie je málo,“ informoval.

Po horlivých prejavoch nasledovalo ešte väčšie 
prekvapenie v podobe hlasovania. Dotácia na prvý 

pokus len veľmi tesne neprešla (9 
za, 2 proti, 7 sa zdržalo). Hlaso-
vanie sa však muselo opakovať, 
nakoľko poslanec Adrián Kromka 
chcel hlasovať, ale nestihol zasunúť 
hlasovaciu kartičku. „Vyhovel som 
mu a  povolil som opakované hla-
sovanie. Nakoniec návrh prešiel,“ 
vysvetľoval primátor mesta Poprad 
Jozef Švagerko.

Hokejisti však nie sú jediní, kto 
získal peniaze. Návrh bol po úpra-
ve nastavený tak, že 80 tisíc eur 
pôjde na športovú činnosť HK 

ŠKP Poprad, 20 tisíc eur dostane FK Poprad a 10 ti-
síc Basketbalová akadémia mládeže Poprad.

Poslanci tiež schválili dotácie pre športové kluby 
na podporu žiackych a mládežníckych kategórií. 
Nádejným hokejistom mesto v rámci grantovej pod-
pory športu pridelilo sumu 51 tisíc eur, futbalistom 
45 tisíc eur a  basketbalistkám z BAM 23 tisíc eur. 
Radnica pomohla aj Basketbalovému klubu mlá-
deže zo sídlom vo Svite, ktorého základ však tvoria 
chlapci z Popradu. Pre nich poslanci ukrojili z roz-
počtu sumu 2 750 eur.   (mav)

V Poprade sa 16. februára 
začal zápis do materských škôl. 
Zoznam MŠ na území mesta je 
zverejnený na www.poprad.sk/
skoly.

Dieťa do MŠ sa prijíma na zák-
lade písomnej žiadosti zákonného 
zástupcu, ktorej súčasťou musí byť 
aj potvrdenie o zdravotnom stave 
dieťaťa od všeobecného lekára 
pre deti a dorast. Do MŠ sa deti 
prijímajú priebežne alebo pre na-

Poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Poprad 
na svojom prvom tohtoročnom zasadnutí schválili 
zámer na digitalizáciu kina Tatran v Poprade. Sa-
mospráva sa chce uchádzať o prostriedky z Audio-
vizuálneho fondu ešte v aktuálnom termíne do 16. 
marca 2015.

„Podľa predbežných rozpočtov je na digitalizáciu 
nášho kina potrebných približne 100 tisíc eur, pričom 
dotácia z Audiovizuálneho fondu môže byť až do výšky 
50 percent,“ uviedol prvý viceprimátor Igor Wzoš. Na 
základe odborných posúdení a z dôvodu zabezpečenia 
vyššej atraktívnosti a  teda i  konkurencieschopnosti 
mestského kina Tatran je zámerom uskutočniť digi-
talizáciu tak, aby bolo možné premietať tak 2D, ako 

i  3D filmy. „Kino je v mimoriadne zachovalom stave, 
ako keby sa v ňom prestalo premietať len včera, pevne 
verím, že v priebehu pol roka by sa dalo všetko stihnúť 
tak, aby sme na jeseň mohli privítať návštevníkov prvého 
predstavenia,“ doplnil I. Wzoš. Kino Tatran ukončilo 
svoju prevádzku v júli 2011 z dôvodu klesajúcej náv-
števnosti a prehlbujúcej sa finančnej straty pri prevádz-
ke. Samospráva si uvedomuje, že prevádzkovanie kina 
nebude ziskovou záležitosťou. „Kino je vážna kultúrna 
inštitúcia. Knižnice a galérie tiež nerušíme len preto, že 
nie sú ziskové. Náš zámer je taký, že zvažujeme ďalšie 
možnosti okolo samotnej budovy a chceme urobiť takú 
synergiu, aby subjekt, ktorý tam vznikne, odčerpával z 
mesta čo najmenej zdrojov,“ uzavrel I. Wzoš.  (mag)

sledujúci školský rok spravidla od 
15. februára do 15. marca. Zákon-
ný zástupca nemá povinnosť prísť 
s dieťaťom na zápis, stačí poslať 
prihlášku a potvrdenie o zdravot-
nom stave dieťaťa poštou.

Mesto Poprad určilo v roku 
2015 ťažiskový týždeň zápisu do 
MŠ od 16. do 20. februára. Pred-
nostne budú prijímané deti, kto-
ré dovŕšili piaty rok veku, deti s 
odloženou povinnou školskou 

dochádzkou, deti od 3 do 6 ro-
kov. „Mladšie deti môžu byť pri-
jímané, len ak sú kapacitné mož-
nosti. V Poprade bol v posledných 
3-4 rokoch stav taký, že ak dieťa 
v septembri dovŕšilo 2,5 roka, do 
škôlky sme ho vzali. Predpokla-
dám, že situácia bude približne 
rovnaká aj v tomto roku,“ uvied-
la Edita Pilárová, vedúca odd. 
školstva, mládeže a športu MsÚ 
v Poprade.  (mag)
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Prácu na počítači ovládli Prešovčania
Vo štvrtok 12. februára sa 

v priestoroch Obchodnej aka-
démie v  Poprade uskutočnilo 
krajské kolo súťaže v spraco-
vaní informácií na počítači. 
S úpravou textu, či písaním na 
rýchlosť sa najlepšie popaso-
vali študenti z Prešova.

Súťaž má už 49 rokov a tak je 
jasné, že kedysi sa s počítačmi 
nepracovalo. Vtedy sa súťaž 
volala úplne inak a  na prácu 
slúžili písacie stroje. V dnešnej 
dobe sú disciplíny tri: písa-
nie na počítači, úprava textu 
na počítači a  wordprocessing. 
„V  krajskom kole sme mali 
z  ôsmich stredných odborných 
škôl Prešovského kraja spolu 52 
súťažiacich,“ priblížila Magda-
léna Zavacká, zástupkyňa ria-
diteľky OA v Poprade.

Popradská obchodná aka-
démia v  týchto súťažiach nie 
je žiadnym nováčikom, práve 
naopak. „Na posledných dvoch 

ročníkoch sme mali zastúpenie 
aj na medzinárodnej súťaži, kto-
rá sa považuje za majstrovstvá 
sveta v týchto disciplínach. Naše 
žiačky boli v  Paríži i  belgickom 
Gente,“ doplnila M. Zavacká.

Študenti z  Prešovského kraja 
sa na súťaž poctivo pripravo-
vali. Niektoré dievčatá na sebe 
kvôli súťaži urobili i  menšie 
kozmetické úpravy. „Trénovali 
sme v  škole, ale aj doma. Kvôli 
súťaži som si ostrihala aj nech-
ty,“ prezradila Daniela Podhor-
ská. „Nechty som si nechala kvôli 
stužkovej, ale pri mojej disciplíne 
to až tak nevadí. Dala som sa na 
úpravu textu na počítači podľa 
korektorských značiek a tam ide 
skôr o  presnosť,“ pokračovala 
Anita Jezerčáková.

Medzi súťažiacimi nechýbali 
ani chlapci. „Môj rekord je zatiaľ 
117 korektúr v  časovom limite, 
čo nie je najhoršie, ale bývajú 
aj oveľa lepšie výkony,“ uviedol 

Andrej Andrejčík.
A  čo je vlastne 

disciplína wordproces-
sing? „Vo Worde máme 
zadaný text, ktorý mu-
síme pretvoriť podľa 
zadania. Ide o formáto-
vanie nadpisov, opravu 
textu, rozloženie strany, 
či štýly. Každá úloha je obodo-
vaná podľa náročnosti a  podľa 
toho, koľko operácii je v zadaní. 
Máme na to časový limit. Na 
súťaži to skúšam prvýkrát,“ vy-
svetľovala Petra Mudráková.

Písanie textu na rýchlosť je 
atraktívnou disciplínou. Za mi-
nútu sa dá do klávesnice udrieť 
naozaj veľmi veľakrát. „Najviac 
som dosiahla 390 čistých úderov 
za minútu, ale na pretekoch bol 
aj chlapec, ktorý dokáže pred-
viesť 430 úderov,“ prezradila 
Lucia Greňová.

Dve disciplíny v  Poprade na-
pokon ovládli Prešovčania. V pí-

saní na počítači obsadili všetky 
tri prvé miesta. Lucia Greňová 
bola na štvrtom mieste najlepšou 
z  OA Poprad, pričom k  svojmu 
rekordu sa nepriblížila. V úpra-
ve textu na počítači patrilo 1. 
miesto tiež Prešovčanke, Do-
rote Juskovej. Anita Jezerčáko-
vá z  OA Poprad obsadila tretie 
miesto za Humenčankou Líviou 
Boguskou. Daniela Podhorská 
z OA Poprad skončila na zemia-
kovom štvrtom mieste.

Disciplína wordprocessing 
bola náročnejšia a jej vyhodno-
tenie bude známe až približne o 
dva týždne.  (mav)

SPŠ ocenená ako jediná z popradských škôl
V Spišskej Novej Vsi si 9. februára riaditeľ SPŠ 

Poprad Jaroslav Bašista prevzal z  rúk prezidenta 
SOV Františka Chmelára ocenenie v  rámci pro-
jektu Olympijské festivaly Slovenska 2014, kto-
ré vyhlasuje  SOV  v  spolupráci s  Ministerstvom 
školstva vedy, výskumu a  športu SR, Združením 
miest a  obcí Slovenska, slovenskými samospráv-
nymi  krajmi a so Slovenskou asociáciou športu na 
školách. Cieľom festivalu bolo podnietiť  rodičov, 
pedagógov, trénerov, predstaviteľov štátnej správy 
a  samosprávy, ale aj príslušné inštitúcie, školy a 
školské zariadenia k tomu, aby si vo väčšej miere 

uvedomili význam športu pre život a zdravý vývoj 
detí a mládeže. Ponúkali deťom a mládeži možnosť 
inšpirovať sa olympijskými hrami, a tak pozitívne 
formovali ich vzťah ku aktívnemu športovaniu. 
Toho roku sa  do festivalov zapojilo 2433 škôl a SPŠ 
Poprad bola za svoje aktivity ocenená ako jediná 
popradská škola. Zároveň za organizovanie špor-
tových aktivít a podujatí pre študentov bol ocene-
ný  ako najaktívnejší učiteľ Ján Chmura, takisto z 
SPŠ Poprad, ktorý nielen ako pedagóg, ale aj  tré-
ner futbalového oddielu svoj voľný čas venuje prá-
ci s talentovanou mládežou.  Valéria Ovšáková

Vo štvrtok 12. februára sa v kultúrnom dome v Spišskej Sobote 
konala fašiangová zábava, ktorú organizovala Mestská organizá-
cia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Poprade.

V tomto roku bolo podstatne viac masiek ako v minulom, kto-
rý bol prvým a iným ako predošlé - v účasti v maskách a spôsobe 
občerstvenia. Každý konzumuje to, čo si donesie. Účastníčky majú 
možnosť pochváliť sa dobrými receptami, ktoré hneď v kolektívoch 
degustujú.

Fašiangy, to je nielen zábava, ale hlavne radosť zo stretnutia ďalších 
svojich rovesníkov. Všetci odchádzali s úsmevom na tvári, rozžiare-
nými očami a  so 
želaním, aby sa do-
žili i  tých budúco-
ročných fašiangov. 
A  konštatovanie 
muzikantov bolo: 
„Ani mladí sa ne-
dokážu zabávať 
s  takým elánom 
ako vy, dôchodco-
via. Dávate najavo 
veľkú energiu aj 
napriek starobe.“ 
A. Gordiaková

Maškarný ples seniorov
Stotridsať študentov „bilingválok“ vymenilo 12. februára rif-

le a  tričká za krásne róby a  obleky. Vtedy sa totiž konal tradičný 
ples bilingválnej sekcie Spojenej školy na Ulici Dominika Tatarku 
v Poprade. Keďže tento rok bol v štýle „retro“, zabávajúci sa počas 
večera cestovali naprieč minulým storočím. Namiesto viedenského 
valčíka ples tematicky otvoril charleston, twist a  letkiss. Súčasťou 
plesu bola, samozrejme, aj tombola. V hre bolo všeličo - od pouká-
žok do školského bufetu, cez praktické písacie potreby a sponzorské 
ceny až po tradičného velikánskeho plyšáka. Špeciálnou cenou bola 
romantická večera pre dvoch. Nechýbalo ani hlasovanie o kráľa a 

kráľovnú večera. Vý-
sledky boli nečaka-
né: jeden kráľ, Erik 
Kovalík (4. F), a dve 
kráľovné - Sára Soľá-
rová (3. F) a Barbo-
ra Nitschová (4. F). 
A  potom sa plesalo 
ďalej. Nie však do 
rána, ale len do pol-
noci. Pretože ráno sa 
plesajúci museli po-
náhľať do školských 
lavíc.  (zsu)

Zvolili jedného kráľa a dve kráľovné

V  Artklube Tatranskej galérie 
v  Poprade sa v  piatok 20. feb-
ruára uskutoční nultý ročník 
hudobného festivalu s  názvom 
Komín fest. Predstavia sa na 
ňom popradské skupiny Ostrov, 
The Kowal  Chicks, Rasdalman 
a  pesničkárka Valéria Endres-
zová. Festival, ktorý sa chce aj 
v budúcnosti zameriavať na pô-
vodnú domácu hudobnú tvorbu, 
sa začne o 18.30 h.  (ppš)

Komín fest
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So severným Talianskom máme veľa podobného

Veľvyslanec 
v škole

Severotaliansky región Ve-
neto a  hlavne talianske mesto 
Bassano del Grappa hostili 
koncom januára predstavite-
ľov samosprávy a podnikate-
ľov spod Tatier. Zástupcovia 
z  Bassana už Poprad poznajú 
- zúčastnili sa na podujatí Viva 
Italia, na ktorého štvrtý ročník 
sa chystajú aj v júni tohto roku. 
O prvé kontakty sa zaslúžil Fa-
bio Bortolini, taliansky podni-
kateľ pôsobiaci v Poprade a po-
pradské občianske združenie 
Pre mesto.

F. Bortolini, ktorý pochádza 
z  Bassana, ale v  Poprade pod-
niká už vyše 25 rokov, uviedol: 
„Sústredili sme sa hlavne na tri 
spoločné oblasti spolupráce - ces-
tovný ruch, biznis a rozvoj vzťa-
hov so samosprávou. Už minulý 
rok sa nám podarilo cez aktivity 
Viva Italia a  talianskeho Hor-
ského klubu priviesť do Popradu 
200 Talianov, tohto roku chceme, 

aby ich prišlo ešte viac. V Bassa-
ne si začiatkom leta pripomenú 
100 rokov od vzniku 1. svetovej 
vojny a  plánujeme, aby do Ta-
lianska prišli príbuzní Slovákov, 
ktorí padli na Piave.“ Talianski 
podnikatelia v Poprade sú dobre 
etablovaní, prinášajú k nám svo-
je know-how a  dokážu doplniť 
úroveň služieb, ktoré u  nás ešte 
chýbajú. F. Bortolini dodal, že 
Poprad a náš región získal počas 
návštevy značný ohlas v  médi-
ách, čo prispelo k veľkej propa-
gácii Slovenska. 

Zástupcov samosprávy okrem 
možností rozvoja cestovného 
ruchu zaujalo využitie geoter-
málnej energie na výrobu tepla, 
rozsiahle služby vo sfére cyk-
loturistiky, pritiahnutie ďalších 
talianskych investorov do nášho 
regiónu a  ďalšie. Predseda OZ 
Pre mesto Ondrej Kavka pozna-
menal: „V Poprade je silná talian-
ska enkláva a sú tu vhodné pod-

mienky pre rozvíjanie vzájomnej 
spolupráce.“ 

Bassano del Grappa a  Poprad 
sú si v mnohom podobné. Ležia 
v blízkosti vysokých hôr, dispo-
nujú veľkým potenciálom pre 
rozvoj turistického ruchu, majú 
kvalitné podnikateľské prostre-
die a pracovnú silu. Primátor Po-
pradu Jozef Švagerko, pre ktoré-
ho bola návšteva Talianska prvou 
oficiálnou zahraničnou cestou, 
doplnil: „Našli sme veľa styčných 
oblastí, z ktorých sme získali skú-
senosti a mohli sme sa poučiť, naj-
mä ako majú spolupracovať sa-
mospráva a podnikatelia. Zaujali 
ma tiež diskusie o modernej geo-
termike, využití prírodných zdro-
jov a  možnosti úspory energie, 
ktoré by sme mohli využiť aj pri 
vykurovaní popradských sídlisk, 
ale aj široké možnosti cykloturis-
tiky, horskej turistiky či perspek-
tívneho leteckého spojenia medzi 
našimi regiónmi.“  (mar)

Poprad je vhodnou lokalitou pre investorov
Veľvyslanec Spolkovej re-

publiky Nemecko Thomas 
Götz navštívil minulý štvrtok 
Poprad. Zavítal medzi peda-
gógov a  študentov bilingvál-
neho sekcie Spojenej školy 
Dominika Tatarku na Ul. mlá-
deže a do firmy Schüle Slova-
kia. Stredné a  východné Slo-
vensko považuje za zaujímavé 
oblasti pre investorov, ktorí sa 
na základe dobrých skúseností 
zhodujú, že sa oplatí investo-
vať nielen v Bratislave.

Nemecký veľvyslanec kon-
štatoval, že v  SR sú vynikajúce 
podmienky pre investovanie, 
ale Poprad má ešte pridanú 
hodnotu v  prekrásnom kraji: 
„Okrem toho sa vo vašom mes-
te nachádza jedno z  najlepších 
bilingválnych nemeckých gym-
názií. Je tiež veľmi dôležitým fak-
torom a bonusom, ktorý by som 
nemeckým investorom odporú-
čal, pretože vzdelaní absolventi 
vynikajúco ovládajú nemecký 
jazyk. Len v tomto roku tu zma-
turuje ďalších 52 študentov. Čo 
sa týka firmy Schüle, ide o  veľ-
mi dobrú investíciu a modernú 
prevádzku. Nemecko profituje z 
toho, že tu má veľmi dobrú in-
vestičnú lokalitu s  výbornými 
podmienkami a zamestnancami. 
Na druhej strane pre Slovensko 
znamená vytvorené pracovné 
miesta a firma tiež ďalej vzdelá-
va svojich pracovníkov.“ T. Götz 

s uznaním kvitoval, že sa stretol  
s primátorom Popradu Jozefom 
Švagerkom, lebo pokladá za dô-
ležité, aby takéto investície pod-
porovali aj politici. Popradský 
primátor poznamenal: „Privítal 
som návštevu pána veľvyslan-
ca a  zároveň som mohol vidieť 
firmu Schüle, lebo lepšie je raz 
vidieť, ako desaťkrát počuť. Bolo 
o nej už veľa porozprávané. Nej-
de len o  rozširovanie, ale i nové 
technológie a  lepšiu ochranu, 
ktoré prispejú ku kvalitnejšiemu 
prostrediu v  tejto časti Popradu. 
Dúfam, že ich investície budú 
v prospech našich občanov. Som 
rád, že sa nemeckému hosťovi 
naše mesto a región páči a bude 
ho investorom odporúčať.“ Veľ-
vyslanca pozval i na oficiálnu 
návštevu radnice. Schüle vyrá-

ba dielce z hliníkových zliatin 
pre automobilový priemysel. V 
súčasnosti rozširuje svoju výro-
bu a v tomto období dokončuje 
novú halu, ktorá bude fungovať 
s najmodernejšími strojmi. Ko-
nateľ Gerold Scholze konštato-
val: „V Poprade pôsobíme už 15 
rokov a za celý ten čas sme urobi-
li obrovské kroky, čo sa týka zlep-
šovania technológií. Technológia, 
ktorá bude zabudovaná v  novej 
hale bude špičková.“ Konateľ 
Vladimír Omasta dodal, že vďa-
ka rozšíreniu výroby pribudne 
približne 40 nových pracovných 
miest. Primátor dodal, že kvôli 
petícii občanov ohľadom rozši-
rovania firmy Schüle je dohod-
nutý okrúhly stôl 26. februára, 
za ktorým sa stretnú zaintereso-
vané strany.  (mar)

Vynikajúce umiestnenia na 
súťažiach v  anglickom jazyku 
dosiahli študenti slovensko-ne-
meckej bilingválnej sekcie Spo-
jenej školy na Ulici Dominika 
Tatarku v  Poprade. Na celoslo-
venskej súťaži v rečnení po anglic-
ky Speaker´s Corner, ktorá sa ko-
nala v Žiline, boli úspešní Martin 
Imm a Sára Soľárová z 3. F triedy. 
Spomedzi 30 súťažiacich postú-
pili do finále, kde si vybojovali 
vedúce umiestnenia. Martin ob-
sadil 1. miesto a Sára skončila na 
druhej priečke. Darilo sa i štu-
dentke 5. ročníka Barbore Kom-
pišovej. Tá vyhrala ďalšiu súťaž 
- krajské kolo olympiády v  an-
glickom jazyku a  postupuje do 
celoštátneho kola.  (zsu)

Bilingvalisti
bodujú aj v
angličtine

Vo štvrtok 12. februára za-
vítal do slovensko-nemeckej 
bilingválnej sekcie Spojenej 
školy na Ulici Dominika Ta-
tarku v  Poprade  veľvyslanec 
Spolkovej republiky Nemec-
ko na Slovensku Dr. Thomas 
Götz s manželkou. Išlo o jeho 
prvú návštevu tejto školy po 
nástupe na novú diplomatickú 
misiu.

Okrem stretnutia s  vedením 
sekcie absolvoval diplomat aj 
neformálne stretnutie so žiakmi 
5. ročníka. Odpovedal na otázky 
týkajúce sa nielen jeho kariéry 
ambasádora, ale aj aktuálnych 
medzinárodných problémov či 
budúcnosti „bilingválok“. Veľvy-
slanec zástupcov školy ubezpečil, 
že nemecké ministerstvo školstva 
bude informovať o vysokej úrov-
ni tejto jedinečnej školy v rámci 
Slovenska a vyslovil jej všestran-
nú podporu.  (zsu)
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Rušný víkend HZS Najväčší valentínsky odber krvi• V  PIATOK 13. februára po-
máhali záchranári HZS dvom 
horolezcom z  Česka, pod ktorý-
mi sa vytvorila v snehu trhlina v 
Zlomiskovej štrbine. Báli sa lavíny 
a tak ich HZS v spolupráci s VZZS 
vyprostili v trojrohej sedačke a vy-
sadili pri Popradskom plese.

• DVE žiadosti o pomoc riešili 
horskí záchranári v  piatok 13. 
februára podvečer. Prvá dvojica 
slovenských turistov zablúdila 
v  oblasti Skalných vrát v  Be-
lianskych Tatrách. Zostupovali 
miestami, kde žiadny chodník 
nevedie a tak ich záchranári na-
vigovali po vlastných stopách 
späť. Pomocou skútra vyšli na 
Chatu Plesnivec a  ďalej pokra-
čovali po zemi. Po príchode 
na hrebeň dvojicu lokalizovali 
a  v  sprievode pokračovali dole 
do bezpečia. Ďalšia dvojica slo-
venských turistov zablúdila po-
čas zostupu z Batizovského plesa 
do Vyšných Hágov. Zostupovali 
neschodným terénom a  v  hl-
bokom snehu sa prepadávali. 
Boli vyčerpaní a  tak požiadali 
o pomoc. Množstvo snehu kom-
plikovalo záchranárom moto-
rizovaný transport, a  preto po-
kračovali peši. Turistov hľadali 
niekoľko hodín. Po nadviazaní 
kontaktu zablúdencov záchra-
nári zateplili a  v  sprievode po-
kračovali k snežnému skútru.

• NA Valentína našli náhod-
ní lyžiari v  lyžiarskom stredis-
ku v  Tatranskej Lomnici vedľa 
zjazdovky v  lokalite Čučoried-
ky ležať muža. 50-ročný Slovák 
mal vypnuté lyže položené vedľa 
seba a  bol v  bezvedomí. Privo-
laní záchranári okamžite začali 
s  resuscitáciou pacienta. Po-
kračovali aj po prílete posádky 
VZZS. Napriek snahe všetkých 
záchranárov sa muža nepodari-
lo oživiť a po štyridsiatich minú-
tach lekár skonštatoval smrť.

• V  SOBOTU 14. februára 
podvečer pomáhali horskí zá-
chranári dvojici horolezcov 
v  južnej stene Kežmarského 
štítu. Počas lezenia Birkenma-
jerovou cestou oznámili HZS, 
že im po prechode cez vyviera-
júcu vodu v  stene tak namrzli 
laná, že s  príchodom tmy ne-
bude možný ich zostup bez 
pomoci. Technicky pomáhala 
zabezpečiť zásah aj posádka 
VZZS z  Popradu. Záchranári 
horolezcov vyprostili zo steny 
a  previezli do bezpečia.   (hzs)

Tradičná celoslovenská akcia - Valentínska 
kvapka krvi sa začala minulý týždeň v  pondelok 
a potrvá do 13. marca.

Heslo tohtoročnej kampane je „Zober so sebou 
svoju polovičku a poďte spolu darovať krv.“ Valen-
tínska kvapka krvi oslovuje najmä mladých darcov 
krvi, ale aj ich rodinných príslušníkov. Jej cieľom je 
tiež šíriť myšlienku darcovstva krvi a vychovávať k 
darcovstvu krvi. „V Poprade sa koná už po deviaty-
krát“, uviedol na piatkovom valentínskom odbere 
v  popradskom nákupnom centre MAX Pavel Re-
povský, vedúci lekár Národnej transfúznej služby 
Poprad. Ďalej dodal, že v našom meste ide o jeden 
z  najväčších valentínskych odberov, každoročne sa 
ho zúčastní viac ako 100 ľudí. „Veľmi nás teší, že si 
ľudia nájdu čas, a prídu darovať to najcennejšie - krv“, 
doplnil P. Repovský. V piatok prišiel do MAX-u da-

rovať krv po prvýkrát aj Popradčan René Blažek (na 
foto vpravo s P. Repovským), ktorý uviedol: „Už dlh-
šie som sa rozhodoval, že pôjdem darovať krv, stále sa 
mi to však nedarilo. Informácie o tomto odbere som si 
našiel na internete. Dnes som mal čas, tak som prišiel. 
Mám z toho dobrý pocit.“    

Výjazdové odbery popradskej Národnej transfúz-
nej služby   prebiehajú aj tento týždeň. Včera darovali 
krv študenti a učitelia zo Spojenej školy Dominika 
Tatarku v Poprade. Zajtra navštívia pracovníci NTS 
Poprad Strednú odbornú školu drevársku v Spišskej 
Novej Vsi, v piatok Strednú odbornú školu v Starej 
Ľubovni a v nedeľu 22. februára od 9.30 do 12. hod. 
môžu záujemcovia darovať krv v Kultúrnom dome 
v Hozelci. Krv sa dá darovať aj priamo na pracovisku 
v Poprade, ktoré je otvorené v pracovné dni od 6. do 14. 
hod., v utorok až do 17. hod.   (ppš)

Rada Klubu Veličanov zorganizovala pre čle-
nov a priaznivcov KV fašiangovú zábavu, kto-
rá sa uskutočnila 7. februára v kaviarni hotela 
Satel. Výborná atmosféra vydržala až do sko-
rých ranných hodín. O vynikajúcu náladu sa 
starala hudobná skupina Duo Mayor, ale aj 
personál hotela, ktorému patrí poďakovanie za 
trpezlivosť a profesionálny prístup k hosťom. V 
programe vystúpila i hudobná formácia Tibor 
Pokorný & TatryGipsy Band. Vyvrcholením bol 
tanec masiek, najkrajšie boli odmenené pekný-
mi cenami (na foto víťazné masky - manželia 
Kollárikovci vpravo).   FOTO - Stanislav Spišiak

Štvrtok 19. február o 18. hod./ DK Poprad - divadelná sála
SLOVENSKÉ KOMOrNÉ DIVADLO MArTIN
Www.narodnycintorin.sk - 3. a 4. časť
Info a predpredaj: MIK 052/7721 700, DK 052/7722 255
Vstupné: 11 €

Sobota 21. február o 17. hod./DK Poprad - divadelná sála
POMOŽME POMÁHAŤ
Pod záštitou primátora mesta Poprad Jozefa Švagerka
Cirkev adventistov siedmeho dňa a mesto Poprad pozývajú všet-
kých na benefičný koncert speváckeho zboru CASD z Banskej 
Bystrice a s hosťujúcimi sólistami z Košíc.   Vstupné: dobrovoľné

Nedeľa 22. február o 10. hod./ DK Poprad - divadelná sála
TANCULIENKA A SMEJKO
Info a predpredaj: MIK 052/7721 700 a Ticketportál.sk
Vstupné: 4,50 €

Piatok 27. február o 17. hod./ DK Poprad - Klub Zóna
DONSKÍ KOZÁCI
Info a predpredaj: MIK 052/7721 700, DK O52/7722 255
Vstupné: 6 a 3 €

Okresný súd v  Kežmarku 
vydal príkaz na zatknutie 
33-ročného Štefana Buko-
vinu z  Popradu pre prečin 
krádeže a poško-

dzovania cudzej veci. Okres-
ný súd v Poprade zasa vydal 
príkaz na zatknutie 39-ročné-
ho Petra Bednára z Popradu 
vo veci zločinu vydierania. Policajti hľa-

dajú aj 30-ročného Ľubomí-
ra Urbana zo Spišskej Tepli-
ce, na ktorého bol Okresným 
súdom v Poprade vydaný 
príkaz na zatknutie pre pre-

čin zanedbania povinnej výživy.
Akékoľvek informácie k  hľadaným 

osobám oznámte na oddelení pátrania 
OR PZ v Poprade, na t. č. 0961 89 3371 
alebo na linku 158.   (krp)

Pátracie akcie
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V Šuňave boli Popradčania úspešní

Múzeum je pre rekonštrukciu zatvorené
Podtatranské múzeum v  Po-

prade je od stredy minulého 
týždňa zatvorené. Zastupiteľ-
stvo Prešovského samospráv-
neho kraja totiž schválilo pou-
žitie finančných prostriedkov 
z  Európskej investičnej banky 
v sume 1,914 mil. eur na rekon-
štrukciu budovy múzea na Va-
janského ulici a stavebné práce 
sa majú začať už v marci.

Predchádza im vypratávanie 
priestorov a  ukladanie múzej-
ných exponátov, ako aj ďalšie-
ho vybavenia, do depozitárov. 
Poslednou bodkou, po ktorej 
sa múzeum pre verejnosť defini-
tívne pre rekonštrukciu uzavrie, 
bude dnešná prednáška známe-
ho horolezca Petra Hámora a do 
20. februára i  ukončenie súvi-
siacej výstavy Everest. Stavebná 
rekonštrukcia má byť hotová do 
konca tohto roka. Potom by však 
ešte mala nasledovať inštalácia 
jedinečnej expozície hrobky ger-
mánskeho kniežaťa.

Riaditeľka múzea Magdaléna 
Bekessová prezradila: „Staveb-
né práce zahŕňajú rekonštrukciu 
celej budovy múzea. Obnoví sa 
fasáda, bude urobená nová stre-
cha, nové žľaby, zvody, majú sa 
kompletne vymeniť okná za euro-
okná, budú sa opravovať komíny 
a  pod. Potrebné sú tiež stavebné 

úpravy súvisiace s pripravovanou 
prezentáciou kniežacej hrobky. Na 
prízemí, kde bola expozícia nean-
dertálca z Gánoviec, by malo dôjsť 
k prehĺbeniu do suterénu, bude sa 
upravovať a  meniť aj vzhľad te-
rajšieho átria, odtiaľ vybudovať 
prístup do podzemia a vybudovať 
prestrešenie. Dôjde aj ku komplet-
nej výmene elektroinštalácií, sani-
ty pre návštevníkov, znižovaniu 
stropov na prízemí, inštalovaniu 
elektronického hasiaceho, zabez-
pečovacieho a  kamerového systé-
mu, ako i  ozvučenia priestorov. 
Nad súčasnou prístavbou múzea 
je naplánovaná čiastočná nad-
stavba. Získali by sme tak zázemie 
pre dokumentáciu, archiváciu, 
kultúrno-vzdelávacie aktivity, 
prípadne personálne zázemie.“ 
Hoci bude budova na Vajanské-

ho ul. v Poprade zatvorená, expo-
zície v objekte v Spišskej Sobote 
zostanú sprístupnené. Kolektív 
múzea využije čas stavebných 
prác na náročné práce týkajúce 
sa prípravy scenára novej expo-
zície kniežacej hrobky, ktorá by 
mala byť po ukončení stavebnej 
rekonštrukcie budovy múzea 
v  Poprade, inštalovaná prav-
depodobne v  novembri 2016. 
Pretože ide o  finančne náklad-
nú položku, požiadalo múzeum 
o  grant z  Ministerstva kultúry 
SR na vypracovanie scenára, 
libreta, architektonicko-výtvar-
ného riešenia aj sprievodcu, ale 
takisto i  na vnútorné vybavenie 
pre túto expozíciu a  technické 
zázemie pre prezentáciu hrobky. 
Ak však budú ostatné priesto-
ry skolaudované, už na jar bude 
môcť múzeum realizovať ostat-
né výstavné aktivity. „Rok 2016 
bude niekoľkonásobne jubilejným 
rokom – pripomenieme si 140. vý-
ročie založenia múzea, 130 rokov 
od postavenia účelovej budovy 
múzea v Poprade, 90 rokov od ná-
lezu výliatku mozgovne neander-
tálskeho človeka v  Gánovciach, 
10 rokov od nálezu a  výskumu 
kniežacej hrobky v  Matejovciach 
a  napokon 760. výročie prvej pí-
somnej zmienky o meste Poprad,“ 
doplnila riaditeľka.  (mar)

Už po 23-ty krát sa počas mi-
nulého víkendu konala Diva-
delná Šuňava - postupová súťaž 
pre neprofesionálne divadelné 
súbory z okresov Poprad, Kež-
marok a Levoča. Tento ročník 
citeľne ovplyvnila chrípka, kto-
rá spôsobila, že z pôvodne 10 
prišlo 7 divadelných súborov. 
Dokopy však predviedli úcty-
hodných 21 predstavení. 

Predseda poroty Ľubomír 
Šárik skonštatoval, že Divadel-
ná Šuňava si už roky drží štan-
dardne vysokú kvalitatívnu a 
organizačnú úroveň. Víťazi z 
nej sú úspešní i na celosloven-
ských prehliadkach vo svojich 
kategóriách a dobre reprezen-
tujú Slovensko i na medziná-
rodných divadelných súťažiach 
a festivaloch. Na seminároch a 
tvorivých dielňach, ktoré boli 
súčasťou prehliadky sa súťažné 
divadelné súbory, herci a režisé-
ri konfrontovali s názorom po-
roty a kreatívne pristupovali k 
ponúkaným zmenám a novým 

nápadom, ako vylepšiť jednotli-
vé divadelné predstavenia.

Poprad zastupovali dva DS, 
ktorým sa darilo. DS Trma Vrma 
zo ZUŠ pri Spojenej škole Letná 
si odniesol tri prvé miesta s po-
stupom na vyššiu súťaž za okres 
Poprad - v kategórii detský diva-
delný kolektív za Ukradnutý čas, 
v kategórii divadlo mladých za 
Nahí (na foto) a v kategórii di-
vadlo dospelých deťom - minia-
túra za Čakanku, k čomu pridal 

i jedno 2. miesto za V tichu. DS 
Šťastlivec zo ZUŠ Poprad získal 
dve prvé miesta s postupom v 
kategórii detský divadelný kolek-
tív - miniatúra za predstavenie 
Mimi a Líza a v kategórii divadlo 
dospelých deťom - miniatúra za 
V divadle. Odniesol si aj jedno 2. 
a štyri 3. miesta. 

Cenu starostu obce Šuňava Sta-
nislava Kubaského dostal DS RA-
MAGU zo Spišskej Starej Vsi za 
Goralské rozprávky.  (ppm)

Minulý štvrtok 
vo veku 86 rokov 
zomrel akade-
mický maliar 
Michal Trem-
báč, s ktorým sa 
rodina, priatelia, známi a všetci 
priaznivci výtvarného umenia 
rozlúčili s hlbokým zármutkom.

M. Trembáč sa narodil 21. sep-
tembra 1929 v Poprade - Veľkej. 
V rokoch 1947-1949 študoval na 
Škole dekoratívneho umenia v 
Prahe u prof. J. Masáka a J. Nim-
ca. V roku 1953 ukončil štúdium 
na Škole umeleckého priemyslu v 
Bratislave, odbor grafiky u prof. 
Fikariho. V rokoch 1955-56 pô-
sobil ako metodik pre výtvarnú 
prácu v Okresnom osvetovom 
stredisku v Poprade. V roku 1961 
bol prijatý za člena Zväzu slo-
venských výtvarných umelcov a 
od roku 1967 pracoval v slobod-
nom povolaní. V rokoch 1982-
90 pracoval vo výbore Krajskej 
organizácie Zväzu slovenských 
výtvarných umelcov Východo-
slovenského kraja. Žil a tvoril v 
Poprade - Veľkej.

Michal Trembáč sa venoval ko-
mornej aj monumentálnej tvor-
be. Tvoril drevené kompozície 
inšpirované ľudovým umením. V 
maľbe rozvíjal viacero motívov, 
od folklórnych, krajinárskych  
motívov  priemyselnej i prírodnej 
krajiny a nevyčerpateľnú  tému s 
motívom Vysokých  Tatier. Svo-
jou tvorbou nadviazal na  sloven-
skú modernu. Výtvarne stvárňo-
val  prírodu v jej nekonečných  
metamorfózach. Tému tatranskej 
krajiny rozpracúval  neustále  a 
hľadal nové výrazové prostried-
ky pre vyjadrenie jej svojráznos-
ti.  V  tvorbe Michala Trembáča 
nemožno opomenúť mnohé fi-
gurálne  kompozície. Z  abstrakt-
ných plôch sa vynárajú figúry 
ohraničené  jasnou obrysovou 
líniou. Svojou  tvorbou chcel ma-
liar naznačiť  problematické sféry 
v spoločnosti, riešiť  ekologické 
témy,  aktuálne otázky. Živosť, 
expresivita, odvážna farebnosť,  
nanášanie pastóznych farebných 
plôch na plátno, ohraničená  
kontúra, to všetko boli  príznačné 
vyjadrovacie prostriedky  autora. 

Posledná rozlúčka s akad. ma-
liarom Michalom Trembáčom 
bola v podnelok 16. februára v 
Dome smútku v Poprade - Veľ-
kej. Česť jeho pamiatke!

 Lucia Benická,
riaditeľka Galérie umelcov Spiša

NeKrológ
Za akademickým

maliarom
Michalom Trembáčom
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MAnŽeLStVO uZAVreLI
24. januára 2015 - Denisa Kokyová a  Milan Čonka, 31. januára - 
Radoslava Uličná a Ing. Lukáš Gavenda, Monika Zemanová a Pavol 
Jadamec, 7. februára - Viera Zelinová a Ladislav Vrábeľ.

SpOLOčenSká krOnIkA

pOVeDALI SLáVnI

nAVŽDY SMe SA rOZLÚčILI

Na vyliečenie biedy je práca lepšia ako whisky.     Th. A. EDISON

Vo štvrtok 12. februára 2015
vo Veľkej s

V piatok 13. februára 2015
vo Veľkej s

V pondelok 16. februára
2015 vo Veľkej s

V pondelok 16. februára 2015
v Novom Smokovci s

V utorok 17. februára 2015
vo Veľkej s

Alexandrom Mozerom,
78-ročným

Margitou Čupkovou,
83-ročnou

Akad. mal. Michalom Trembáčom,
85-ročným

Boženou Bicákovou,
73-ročnou

Jánom Šolonym,
79-ročným

BLAHOŽeLáMe k MenInáM
Dnes 18. februára má meniny - Jaromír, zajtra 19. februára - Vlas-
ta, v piatok 20. februára - Lívia, v sobotu 21. februára - Eleonóra, 
v  nedeľu 22. februára - Etela, v  pondelok 23. februára - roman, 
romana a v utorok 24. februára - Matej.

HOrOSkOp OD StreDY DO StreDY
Po dlhej dobe 
sa budete cítiť 

ako ryba vo vode. Bude za to môcť 
prílev financií aj láska, ktorá vás 
bude obklopovať.

D o s t a n e t e 
z a u j í m a v ú 

ponuku. Chyťte sa novej príležitos-
ti, lebo vám prinesie veľké zisky.

Pokojné ob-
dobie sa už 

pomaly končí. Pripravte sa na 
zmeny, ktoré budú pre vás veľmi 
priaznivé.

Veľa povin-
ností vás 

bude zaťažovať, ale všetky zvlád-
nete. Ľudia vo vašom okolí vám 
budú naklonení.

Buďte úprim-
ní a povedzte 

svoj názor do očí. Iba tak sa vy-
hnete zbytočným klebetám.

Pokojné ob-
dobie potrvá 

celú jar. Potrápia vás len menšie 
zdravotné problémy.

Začne vás 
zmáhať jarná 

únava. Dbajte na prísun vitamí-
nov a čas trávte len s príjemnými 
ľuďmi.

Stane sa vám 
nezvyčajná 

príhoda. Pravdepodobne stret-
nete človeka, ktorého ste dávno 
nevideli.

Zaútočí na 
vás nová lás-

ka. Zadaní budú na vážkach, či si 
majú začať nový ľúbostný vzťah.

Než sa pustí-
te do nových 

aktivít, ukončite staré, aby ste sa 
zbytočne nemuseli vracať späť.

Up e vňova-
nie starých 

priateľstiev vám prinesie veľa po-
vzbudenia a radosti.

Všetko sa na 
dobré obráti, 

ale bez vášho pričinenia to nepôj-
de. Neobávajte sa, hviezdy sú vám 
vo všetkom naklonené.

pOHOtOVOSť V LekárňAcH
Dnes 18. februára - Sunpharma-

-Tesco, zajtra 19. februára - Adus, 
v piatok 20. februára - Zlatý 
had, v sobotu 21. februára - 
Corrib, v nedeľu 22. februára 
- Lekáreň Nemocnice Poprad, 
v pondelok 23. februára - Avena 
a v utorok 24. februára - Limba.

Sunpharma-Tesco: Teplická cestá 
3, Adus: Mnoheľova 2, č. t. 428 31 

34, Zlatý had: Novomeského 
3918, č. t. 773 10 26, Corrib: Le-
vočská 26A, Lekáreň Nemocni-
ce Poprad: Banícka 28, Avena: 

Karpatská 11, č. t. 788 17 51, Lim-
ba: Podtatranská 5, č. t. 772 26 57.

nAVŽDY SA rOZLÚčIMe

V piatok 20. februára 2015
o 14. hod. v Tatranskej Lomnici s

Petrom Zimmermannom,
70-ročným

Do Popradu príde tanečná špička

program kina cIneMAX poprad

Detské kino - Snehová kráľov-
ná - o 14.10 hod. (hrá sa len cez 
víkend), Spongebob vo filme: 
Hubka na suchu 2D - o 14. hod. 
(hrá sa iba 23.-25.2.), o 16. hod. 
(24.2. sa hrá o  30 minút skôr), 
Babská jazda - Teória všetkého 
- o 18. hod. (hrá sa 24.2.), Päťde-
siat odtieňov sivej - o  18. hod. 
(nehrá sa 24.2.) a  o  20.40 hod., 
Americký ostreľovač - o  14.30 
hod. (nehrá sa 24.2.), o  17.30 

Od 19. februára do 25. februára
hod. a  o 20.30 hod., Cililing 
a Zver-Nezver 2D - o 14.30 hod. 
(hrá sa len 21.-25.2., 24.2. sa hrá 
o 30 min. skôr), Cililing a Zver-
-Nezver 3D - o 16.20 hod. (24.2. 
sa hrá o  30 min. skôr), Babo-
vřesky 3 - o 18.10 hod. (24.2. sa 
hrá o  30 min. skôr), Jupiter na 
vzostupe 2D - o 20.20 hod. (ne-
hrá sa 24. a 25.2.), Predpremié-
ra - FOCUS - o 20.30 hod. (hrá 
sa 25.2.), ArTMAX OPErA 
- Bludný Holanďan - o  20.10 
hod. (hrá sa len 24.2.). Viac 
na www.cine-max.sk   (ppš)

Počas P15 bude aj
expo rehoľných povolaní

Jubilejný rok zasväteného 
života, ktorý vyhlásil pápež 
František, oslávia slovenskí 
rehoľníci aj pod Tatrami. V 
Poprade, kde sa na prelome 
júla a augusta uskutoční Ná-
rodné stretnutie mládeže P15, 
chystajú desiatky rôznych ak-
tivít na tzv. EXPO povolaní.

 Akciu, ktorá umožní rôz-
nym reholiam, kongregáciám 
a sekulárnym inštitútom pred-
staviť ich aktivity a činnosť, 
chystá Rada pre mládež a uni-
verzity Konferencie biskupov 
Slovenska. Inšpiráciu našla na 
Svetových dňoch mládeže, kde 
sa po prvýkrát konala v roku 
2002 v Toronte. Na Slovensku 
sa toto podujatie po prvý raz 
uskutočnilo pred dvomi rokmi 
na R13 v Ružomberku. Prišli 

stovky rehoľ-
níkov z celého 
Slovenska. Pre-
hliadka bola 
spojená s množstvom aktivít. 
K dispozícii bola pre mladých 
aj rehoľná kaviareň Coffee hou-
se, v ktorej hrala hudba, mla-
dí si mohli vypočuť svedectvá 
zasvätených a zúčastniť sa na 
ďalšom programe.

Na Slovensku pôsobí okolo 43 
ženských a 30 mužských reholí, 
ktoré majú svojich rehoľníkov 
v 446 rehoľných komunitách 
od východu po západ Sloven-
ska. V Poprade je program 
EXPO povolaní v rámci Ná-
rodného stretnutia mládeže 
P15 plánovaný na 1. augusta 
2015 popoludní na Námes-
tí sv. Egídia.  (mli)

Tanečné centrum Fortuna Poprad v  spolupráci s  Slovenským 
zväzom tanečného športu a  mestom Poprad organizujú v  sobotu 
28. februára vo viacúčelovej hale Aréna Poprad Majstrovstva SR 
v štandardných tancoch 2015. Súťažiť sa bude vo všetkých kategó-
riách. Diváci sa môžu tešiť na ladné pohyby tanečníkov pri valčí-
ku, ale uvidia páry tancovať aj temperamentné tango, jeden z naj-
ťažších a technicky najnáročnejších tancov spomedzi štandardných 
tancov - slowfox, či quickstep alebo waltz.   (ppš)
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22. februára o 18. hod. - Commedia Poprad 
F. Švantner - Malka                    Vstupné 4 €

1. marca o 18. hod. - Celkom Malé divadlo Starý Tekov    
I. Villkqist - Helverova noc           Vstupné 5 €

8. marca o 18. hod. - Commedia Poprad   
M. Nikolič - Kováči                   Vstupné 4 €
15. marca o 18. hod. - Commedia Poprad   

V. Pankovčín - Pastier                 Vstupné 4 €
22. marca o 18. hod. - Commedia Poprad   

Dušek, Lipták... - Zabíjačka              Vstupné 4 €
CELOSLOVENSKÁ PrEMIÉrA !

11. a 12. apríla o 18. hod. - Commedia Poprad  
Zápisky dôstojníka Červenej armády     Vstupné 6 €

Informácie a predpredaj vstupeniek:
Vlado Benko - tel. 0903 825 050, predajňa Tescoma Poprad - tel. 0904 658 812

DIVADelNÉ FAŠIANgY 2014
divadelná sála v Poprade - Spišskej Sobote

PP-7

M E S T O    P O P r A D
v y h l a s u j e   obchodnú  verejnú  súťaž

NA  PrENÁJOM  NEHNUTEĽNOSTI
nebytového priestoru v budove na Scherfelovej ulici,
súp. č. 1308 v Poprade o celkovej výmere 12,10 m2,

katastrálne územie Veľká, zapísaného na Okresnom úrade
v Poprade, katastrálnom odbore, na liste vlastníctva č. 1.

Nebytový priestor je vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.
Minimálne ročné nájomné: 206,- €        Slovom: Dvestošesť eur
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 23. februára 2015 do 
10. hod.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy 
a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené 
podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke: www.poprad.
sk. Bližšie informácie:  nebyt_priestor@msu.poprad.sk, tel. 052/716 72 
82 ,052/716 72 97, 0910890244       PP-14
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pOprAD

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad v zmysle ustanovenia § 18a ods. 2, 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 
a doplnkov na svojom zasadnutí dňa 11. februára 2015 uznesením č. 
36/2015 vyhlásilo deň konania voľby hlavného kontrolóra mesta Po-
prad na 25. marca 2015.
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad ustanovuje:
a) spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra mesta Poprad takto:

• voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční verejným hlasovaním,• na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej 
väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva,• ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezíska, mestské zastupiteľ-
stvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého po-
stúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet 
platných hlasov,• v prípade rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhodne žrebom,• každý kandidát má možnosť v deň konania voľby hlavného kontro-
lóra vystúpiť na mestskom zastupiteľstve v časovom rozsahu 5 minút,

b) náležitosti prihlášky:• štruktúrovaný životopis,• úradne overený doklad o dosiahnutom vzdelaní (ukončené mini-
málne úplne stredné vzdelanie),• výpis z registra trestov nie  starší ako 3 mesiace,• osobné údaje kandidáta (meno, priezvisko, adresu, kontakt),• písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov podľa 
zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov v platnom znení.

Prihlášky na voľbu hlavného kontrolóra mesta Poprad je potrebné do-
ručiť v zalepenej obálke na adresu: Mestský úrad Poprad, sekretariát 
prednostu, Nábrežie Jána Pavla II., 2802/3, 058 01 Poprad, osobne alebo 
poštou najneskôr do termínu 11. marca 2015 do 15. hod. Obálku je 
potrebné označiť „Voľba hlavného kontrolóra mesta - neotvárať“.

Uchádzači, ktorí splnia všetky požadované kritéria, budú písomne pozva-
ní na voľbu hlavného kontrolóra na deň 25. marca 2015.  PP-16

oznámenie o vyhlásení
voľby hlavného kontrolóra

mesta Poprad

Vieme, že v každom z nás drieme obrovský potenciál, ktorý chceme 
odhaliť, no niečo nám v tom bráni... Zmeňte svoj život tým, že sa po-
zriete do svojho vnútra a zistíte, aké sú príčiny toho, že nežijete naplno. 
Obsah prednášky vychádza z metódy Cesta podľa Brandon Bays a vy-
užíva jej pokročilé nástroje. Mnoho ľudí zažilo vďaka týmto nástrojom 
uzdravenie svojho života a vzťahov. Príďte si aj vy zažiť krátku ukážku 
a začnite meniť svoj život.
Prezentérom je Michal Andrejco, charizmatický podnikateľ, senior 
terapeut metódy Cesta a  organizátor seminárov Cesta na Slovensku. 
V  roku 2008 vážne ochorel a zažil totálny bankrot, aby sa následne 
vydal na cestu vlastného uzdravenia a  duchovného prebudenia. Stal 
sa blízkym priateľom Brandon Bays a  jej manžela, Kevina, s ktorými 
v súčasnosti pracuje na rozvíjaní nových globálnych programov, vychá-
dzajúcich z tejto jednoduchej a hlbokej metódy. V Bratislave vedie prvú 
kliniku celostnej medicíny na Slovensku.  
Trvanie Intro večera: cca 2 hodiny             Vstupné: 10 € na osobu
Všetci, ktorí máte záujem  zúčastniť sa tomto seminári , pošlite záväznú 
prihlášku najneskôr do 25.2.2005 do 20. hod. na mailovú adresu: 
Partnership.strbianova@gmail.com alebo danielka2905@gmail.com ale-
bo v prípade záujmu o viac informácií volajte na 0905 584 362.      PP-17

Pozývame vás na Intro večer
objav svoje skutočné JA

už 26.2.2015 o 17.00 v Hoteli Satel, Poprad

• Predám drevený obklad - 3 €,
zrubový profil, hranoly, aj dláž-
kovicu na podlahy. Inf.: č. t. 
0908 234 866.  2/15-P• Dáme do prenájmu kancelár-
ske priestory na Ul. hraničnej v Po-
prade. Inf.č.t.: 0903 905 070.   4/15-R• Ponúkame vám tesár-
ske práce, altánky, prístrešky. 
Viac na www.maholz.sk, tel. 
0915 379 600.  15/15-R• Dám do prenájmu 2-izb. 
byt pri novom kostole v  Po-
prade. Cena dohodou. Inf.: č. t. 

0905 350 196.  18/15-R

• Prilepšite si podnikaním 
v  profesionálnych finančných 
službách. Požadujeme min. 
výučný list. Týždenná výplata 
provízií. Provident Financial, 
s.r.o. Bližšie informácie volajte: 
0850 63 89 63.  14/15-R

• Prijmeme do HPP (zastupo-
vanie počas MD a  RD) ekonó-
ma/ku - účtovníka/ku v ZŠ s MŠ 
s  nástupom od apríla 2015. Inf.: 
č. t. 0911 240 115, e-mail: skola@
zsspsobota.sk  19/15-R

• V piatok 13. februára o 9.15 hod. na Námestí sv. Egídia medzi 
predajňou Sintra a reštauráciou Pod vežou  bola na chodníku náj-
dená finančná hotovosť. Majiteľ nech kontaktuje Obvodné oddele-
nie PZ v Poprade (práp. Z. Chrenkovú), pričom musí vierohodne 
preukázať vlastníctvo a ostatné detaily nálezu finančnej hotovosti.

• www.viazanie-diplomoviek-poprad.info  0949 385 057  20/15-R•  www.tepovanie-obsivanie.info - koberce, sedačky 0949 
385 057      21/15-R
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Krátko zo športu

Basketbalový seminár v Poprade

• POPrADSKÉ hokejistky 
zvíťazili v sobotu 14. februára vo 
Zvolene nad domácim tímom 
ŽHKm 7:0. V sobotu 21. februá-
ra sa v predposlednom kole zák-
ladnej časti 1. ligy stretnú doma 
o  18. hod. so Spišskou Novou 
Vsou.• KADETI VK Junior 2012 
Poprad v  sobotu 14. februára 
vo Vranove nad Topľou v  rám-
ci MSR kadetov - oblasť východ 
prehrali s domácimi 1:3 a násled-
ne zvíťazili nad miestnym MŠK 
3:0. V nedeľu 15. februára v rám-
ci MSR starších žiakov - oblasť 
východ prehrali na domácej pôde 
Popradčania s VK Slávia Svidník 
A dvakrát zhodne 0:3. V ten istý 

deň v rámci MSR kadetiek - ob-
lasť východ prehrali popradské 
dievčatá v  Michalovciach prvý 
zápas 2:3 a v druhom zvíťazili 3:1.• VO ŠTVrTOK 12. februára 
remizovali futsalisti FC K_Corp 
Poprad v Žiline v rámci 14. kola 
2. Open ligy s tímom ŽFA Žirafa 
8:8. Dnes 18. februára privítajú 
na domácej palubovke v  Aréne 
Poprad o 20. hod. družstvo Fore-
ver Púchov.• BASKETBALISTI BK Iskra 
Svit prehrali v stredu 11. februára 
v rámci Eurovia SBL v Handlovej 
s  domácim tímom MBK 71:87. 
V  sobotu 14. februára zdolali 

v  Iskra Aréne MBK SPU Nitra 
111:69. Najbližšie sa Iskra pred-
staví dnes 18. februára v Spišskej 
Novej Vsi a v sobotu 21. februára 
privíta doma o 18. hod. družstvo 
MBK Rieker Com Therm Ko-
márno.• ZÁVErEČNÉ kolo Zimnej 
bežeckej série sa konalo uplynu-
lý víkend vo Vysokých Tatrách. 
Preteky ovládol medzi mužmi 
Tomáš Kamas zo Spišskej Novej 
Vsi, medzi ženami triumfovala 
Michaela Kucháriková z  Liptov-
ského Mikuláša. Medzi vyzná-
vačmi severskej chôdze s palička-
mi sa z víťazstva tešili Peter Hritz 

z  Novej Lesnej a  Eva Muránska 
z Považian.• TATrANSKÁ lyžiarska liga 
bude pokračovať medzinárod-
ným druhým kolom v  obrov-
skom slalome v  piatok 20. feb-
ruára od 10. hod. v  lyžiarskom 
stredisku Ždiar - Strednica. Po-
prad bude reprezentovať 18 naj-
lepších lyžiarov.• V  SOBOTU 21. februára sa 
uskutoční Zimný prechod Kráľo-
vej hole na trase Šumiac - Kráľo-
va hoľa - Martalúzka - Smrečiny 
- Sp. Bystré. Odchod autobusu 
spred OÚ v  Spišskom Bystrom 
je o  7. hod. Organizátorom je 
Klub slovenských turistov Spiš-
ské Bystré.  (ppv)

V nedeľu 15. februára sa v priestoroch telocvične ZŠ Komen-
ského v  Poprade uskutočnil regionálny basketbalový seminár 
pre trénerov, hráčov, ale aj rozhodcov.

V  programe odzneli prednášky skúsených odborníkov. Medzi 
nimi nechýbal ani domáci tréner kadetiek a  žien BAM Poprad 
Igor Skočovski, ktorý hovoril o útočných systémoch. Svoje vystú-
penie obohatil aj o praktickú ukážku za pomoci svojich zvereniek. 
O tom, prečo a ako robiť skauting pred zápasom, diskutoval s prí-
tomnými uznávaný odborník Richard Kucsa. Za rozhodcov dostal 
slovo Milan Brziak, ktorý objasňoval sporné momenty v zápasoch, 
ako napríklad faul pred, pri a po streľbe, či kroky po zvolení ob-
ratkovej nohy.

„Oslovila nás Slovenská basketbalová asociácia a my sme radi spo-
luprácu prijali. Máme záujem vzdelávať aj našich trénerov. Počas 
Veľkej noci organizujeme medzinárodný turnaj a už padol návrh, aby 
sme popri tom zorganizovali aj seminár za účasti zahraničných tréne-
rov. Máme v klube štyroch odborníkov, ktorí majú najvyššiu európsku 
kvalifikáciu, ale treba aj u nich stále rozvíjať nové trendy. Dozvedeli 
sme sa, že na tomto seminári bola vôbec najvyššia účasť zo všetkých 
doterajších seminárov a nás to teší,“ povedala šéftrénerka BAM Po-
prad Jana Janáčková.

„Minulý rok sme začali organizovať trénerské workshopy, ktorých 
cieľom je vzdelávať trénerov. Neskôr sa pridali aj rozhodcovia, keď-
že aj oni o to prejavili záujem. Toto je historicky prvý seminár, kde 
sú tréneri, hráči a rozhodcovia spolu. Takto budeme rotovať celý rok, 
vždy v meste iného regiónu,“ uviedla asistentka generálneho sekretá-
ra SBA Katarína Adamcová.

Popradského seminára sa zúčastnilo viac ako 40 ľudí, čo nebolo 
jedinou prednosťou organizátora. „BAM Poprad má veľkú koncen-
tráciu mladých, ale zároveň veľmi skúsených trénerov. Za rok fungo-
vania ukázali, že vedia pracovať koncepčne a vidieť aj výsledky. Ta-
kýto klub treba podporiť,“ zdôraznila K. Adamcová.  (mav)

Popradskí lyžiari v Poľsku
S príchodom tej pravej zimy 

sa rozbehla aj Tatranská lyžiar-
ska liga pre žiakov základných 
škôl z miest a obcí z obidvoch 
strán Tatier. Trinásty ročník 
tejto medzinárodnej súťaže 
začal 30. januára súťažou v ob-
rovskom slalome v Jurgowe a 
pretekmi v behu na lyžiach kla-
sickou technikou 10. februára v 
Zakopanom.

V obrovskom slalome sa viacerí 
popradskí lyžiari umiestnili do 6. 
miesta a najlepší aj na stupňoch 
víťazov. Najväčší úspech dosia-
hol Miroslav Ilavský zo ZŠ Veľká, 
ktorý zvíťazil medzi mladšími 
žiakmi. Výborne reprezentovali 
aj Viktória Bendíková zo ZŠ Ko-
menského a Kristián Bortolini zo 

ZŠ Letná, ktorí vo svojich kategó-
riách získali strieborné medaily.

V silnej konkurencii poľských 
bežcov v Zakopanom sa tiež 
Popradčania nestratili. Zlatú 
medailu do Gymnázia na Ku-
kučínovej ulici priniesla Stela 
Šavelová a bronzovú do Spojenej 
cirkevnej školy Andrej Renda. 
Zo žiakov športových tried ZŠ 
Jarná sa najlepšie umiestnili Iva-
na Šoltýsová - 3. miesto, Dávid 
Ihnačák - 4. miesto, Olívia Mud-
ráková a Erik Zurian - 5. miesto 
vo svojich kategóriách.

Druhé kolo v obrovskom sla-
lome sa uskutoční 19. februára 
v Ždiari a druhé kolo v behu 
na lyžiach 18. marca na Štrb-
skom Plese.  (jop)

Titul najúspešnejšieho športovca Prešovského samosprávneho kraja 
za rok 2014 získal Adam Žampa zo Žampa Ski Clu-u Vysoké Tatry. 
Kraľovanie prešovských hádzanárov na tróne najúspešnejších po pia-
tich rokoch zlomil 24-ročný zjazdár vďaka fantastickým výsledkom na 
minuloročných Zimných olympijských hrách v ruskom Soči. Už 12. 
ročník slávnostného vyhlásenia najúspešnejších športovcov a špor-
tových kolektívov Prešovského samosprávneho kraja za rok 2014 sa 
konal v utorok 17. februára v prešovskom Divadle Jonáša Záborského. 
Ocenenie sa ušlo aj ďalším skvelým športovcom spod Tatier.

Najúspešnejší športovci bez určenia poradia: Martin Bajčičák - 
beh na lyžiach (ŠKP Štrbské Pleso), Pavol Garaj - kickbox (Body Gym 
Poprad), Peter Hámor - horolezectvo (Poprad), Jozef Ninis - sánko-
vanie (ŠKP Štrbské Pleso), Jana Purdjaková - kulturistika (Poprad).

Najúspešnejší kolektív dospelých: ŽHK Poprad - hokej (3. 
miesto).       (vef)

V  nedeľu 8. februára sa v  Bratislave uskutočnil 11. ročník 
Slovenského pohára družstiev v bowlingu. V  predchádzajúcich 
troch ročníkoch zvíťazilo družstvo BK Citybowling Poprad a tak 
bolo toto extraligové družstvo aj teraz hlavným favoritom.

Z kvalifikácie postupovali všetky prihlásené družstvá, z prvej po-
zície obhajcovia z Popradu. Stále si držali dostatočný bodový odstup 
a s tým sa dostali až do záverečného finálového zápasu, kde zdola-
li BK Lineas Prešov celkovým rozdielom 96 bodov.  (ile)

Bowleri z Popradu sú najlepší

najúspešnejším športovcom Adam Žampa
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Zásnuby na hokeji v Poprade
Futbalisti FK Poprad v rámci 

prípravy na jarnú časť DOXX-
bet ligy zvíťazili v  utorok 10. 
februára v  Spišskej Belej nad 
Lipanmi 4:1, keď sa gólovo 
presadili dvakrát Sedlák a  raz 
Biskup so Šulom. O deň neskôr 
privítali na tom istom ihris-
ku poľského treťoligistu MKS 
Limanovia Limanowa a  tomu 
podľahli 0:4.

Dnes, t. j. v stredu 18. februára sa 
Popradčania od 16. hod. stretnú 
na ihrisku v  Spišskej Belej s  Lo-
komotívou Košice. Zápas proti 
prvoligistovi MFK Košice naplá-
novaný na sobotu 21. februára sa 
mal pôvodne odohrať už v  NTC 
v Poprade, ale ihrisko zrejme ešte 
nebude pripravené. Z  tohto dô-
vodu sa o dejisku a presnom čase 
rozhodne až tesne pred plánova-
ným termínom.

Od  nedele 22. februára do 
štvrtka 26. februára už popradskí 
futbalisti vyvrcholia svoju prí-
pravu sústredením v maďarskom 
Lipóte, kde odohrajú aj zápasy 
proti Gabčíkovu a  Šamorínu. 
Poslednou generálkou na ligu by 
mal byť súboj v  NTC v  sobotu 
28. februára proti rivalovi z Tat-
rana Prešov.  (ppv)

Popradskí ho-
kejisti doslova 

postrácali body v  troch zápa-
soch minulého týždňa. V  tom 
poslednom doma s  Martinom 
hra príliš divákov nenadchla. 
Zaujali len zásnuby priamo 
v hľadisku a prvé góly Grígera 
v nájazdovom rozstrele. Zápas 
51. kola medzi Piešťanmi a Po-
pradom sa odohral v  utorok 
17. februára po uzávierke vy-
dania novín Poprad.

Keď sa v  prvej tretine zápa-
su 50. kola Tipsport Extraligy 
medzi Popradom a  Martinom 
stlmili svetlá, každý spozornel. 
Začala hrať príjemná hudba 
a  bodové svetlá si to namierili 
na jednu z tribún. Verný fanúšik 
kamzíkov František z  Popradu 
požiadal pred zrakmi takmer 
1300 divákov svoju priateľku 

Lenku zo Starej Ľubovne origi-
nálne o  ruku. „Veril som, že po 
sviatku zamilovaných by to mo-
hol byť dobrý nápad,“ povedal 
31-ročný František. „Bola som 
v šoku. Každý na nás zrazu po-
zeral,“ dodala 22-ročná Lenka, 
ktorá to ustála a svojmu vyvole-
nému povedala áno.

Takto ozvláštnený zápas sa 
nakoniec rozhodoval až v  sa-
mostatných nájazdoch. V  nich 
rozhodol prvými dvoma gólmi 
v drese kamzíkov Dávid Gríger. 
„Tréner mi dal dôveru a  ja som 
sa mu chcel odvďačiť. Som rád, 
že mi to vyšlo,“ uviedol.

Výsledky: 48. kolo v  stredu 
11. februára HK Poprad - HKM 
Zvolen 3:2sn (1:0, 0:1, 1:1 - 0:0, 
1:0) góly Popradu: 4. Mário 
Kurali (A. Kroták, J. Kasík), 
56. Matúš Paločko (Ľ. Dinda, 

S. Takáč), rozhodujúci 
nájazd premenil Matúš 
Paločko.

49. kolo v  piatok 
13. februára Dukla 
Trenčín - HK Poprad 
4:2 (0:0, 3:2, 1:0) góly 
Popradu: 22. Matúš 
Paločko (A. Kroták, 
S. Takáč), 32. Ľuboš 
Bartečko (Š. Fabian, R. 
Suchý).

50. kolo v nedeľu 15. 
februára HK Poprad 
- MHC Martin 2:1sn 
(0:0, 1:1, 0:0) góly 
Popradu: 40. Štefan 

Fabian (S. Takáč, J. Kasík), roz-
hodujúci nájazd premenil Dávid 
Gríger.

Program: 52. kolo v  piatok 
20. februára o  17.30 hod. HC 
Košice - HK Poprad, 53. kolo 
v nedeľu 22. februára o 17. hod. 
(prípadne o 16.30 hod. v prípa-
de televízneho prenosu) HC ´05 
Banská Bystrica - HK Poprad, 
54. kolo v  utorok 24. februá-
ra o  17.30 HK Poprad - HK 
36 Skalica.  (ppv)

1. Košice 52 31 6 6 9 146:97 111

2. Nitra 52 27 7 5 13 186:131 100

3. B. Bystrica 52 28 5 6 13 175:130 100

4. Poprad 52 26 8 1 17 157:111  9 5

5. Zvolen 52 27 4 6 15 165:148  9 5

6. Trenčín 52 19 10 3 20 130:113  8 0

7. Martin 52 15 6 10 21 133:147  6 7

8. Piešťany 52 15 4 6 27 135:188  5 9

9. Skalica 52 14 1 6 31 127:199  5 0

10. Žilina 52 12 2 6 32 118:169  4 6

 SR 20 20 1 2 0 17 29:68   7

Tabuľka Tipsport Extraligy

Basketbalistky BAM Poprad vstúpili úspešne do nadstavbovej 
časti 1.ligy, keď v sobotu 14. februára zdolali v Košiciach veľkého 
favorita súťaže TYDAM UPJŠ 75:63 a v nedeľu už na palubovke 
telocvične ZŠ Komenského v Poprade aj ďalší kvalitný celok CBK 
Košice 75:61.

„Zaknihovali sme veľkú výhru v Košiciach, pretože TYDAM je jeden 
z veľkých favoritov súťaže spolu s CBK. O to krajšie je, že sme vyhrali aj 
nad druhým spomínaným súperom o deň neskôr. Dobre sme riešili situá-
cie pod košom aj zásluhou dvoch hráčok, ktoré sme si požičali zo Spišskej 

Novej Vsi. Čakajú nás dva zápasy 
vonku proti trochu neznámemu 
súperovi zo Zvolena. Potom hrá-
me s Banskou Bystricou, čo je ne-
príjemný súper,“ hodnotil tréner 
BAM Poprad Igor Skočovski, 
ktorý dodal, že káder žien ešte 
nie je uzavretý a bude sa vhodne 
dopĺňať.

Ešte pred spomínanými duelmi 
odohrajú popradské basketbalist-
ky zápas proti BK EILAT PU Pre-
šovom, ktorý bol kvôli kalamite 
preložený. Začiatok zápasu je na-
plánovaný na nedeľu 22. februára 
o 15. hod. v Aréne Poprad.   (mav)

Úspešný víkend basketbalistiek
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Prázdniny
v CVČ

Ples učiteľov v popradskej Aréne

Fašiangový karneval v materskej škole

Centrum voľného času 
v  Poprade pripravilo pre deti 
cez jarné prázdniny, ktoré 
budú mať v Prešovskom sa-
mosprávnom kraji celý budúci 
týždeň, nasledovný program:

PONDELOK 23. februára 
o  10. hod. stolnotenisový turnaj 
pre začiatočníkov aj pokročilých,

UTOrOK 24. februára o  9. 
hod. šantenie vo funville a o 14. 
hod. tvorivé dielničky pre detič-
ky a mamičky,

STrEDA 25. februára o  9. 
hod. florbalový turnaj a o 15.30 
hod. prázdniny so šachovnicou, 
duetá rodičia a deti,

ŠTVrTOK 26. februára o  9. 
hod. mokrý štvrtok - návšteva 
AquaCity Poprad a  o  13. hod. 
hráme florbal,

PIATOK 27. februára o  11. 
hod. maratón pohybu a  o  14. 
hod. popoludnie bojových ume-
ní - mix.

Počas jarných prázdnin 
budú herne v  CVČ otvorené 
bezplatne.  (ppp)

Záver fašiangov neobišiel ani popradské ma-
terské školy. Karnevaly sú vhodným spestrením 
programu pre škôlkarov. Masky od výmyslu 
sveta zdobili v stredu 11. februára aj priestory 
MŠ na Podtatranskej ulici v Poprade.

Každá trieda sa odela do fašiangových šiat a od 
rána bolo medzi deťmi veselo. „Dospelí majú svoje 
plesy, my máme karneval. Každé dieťa sa zmenilo 
na niečo, čím túži byť. Kreativite sa medze nekládli 
a mnohé deti prekvapili aj tým, že nepoužili masky 
z klasických rozprávok, ale aj zo súčasných akčnej-
ších filmov. Nechýbala Misty z X-Mena, či Ironman,“ 
povedala zástupkyňa riaditeľa pre MŠ Podtatran-

ská Oľga Korbová. Tá deti prekvapila kostýmom 
známej Šmoulinky. „Nebolo podmienkou, aby aj 
učiteľky boli v maskách, ale chceme, aby sa deti na 
karnevale dobre cítili, preto sme sa všetci do masiek 
obliekli. Dopoludnie bolo venované hrám, tancu 
a nechýbalo ani chutné jedlo,“ dodala O. Korbová.

Aj deti pomáhali vyzdobovať triedy. Na karne-
val sa veľmi tešili a  naplno si atmosféru užívali. 
„Masku indiána mi vybrala mamka. Karneval 
sa mi veľmi páčil,“ povedal Alex. „Bola som Pipi 
dlhá pančucha, preto som si urobila veľké vrkoče. 
Tá rozprávka sa mi veľmi páči a  aj ja som taká 
malá Pipi,“ priznala sa Vaneska.  (mav)

Plesy učiteľov už majú 
v  našom meste svoju 
tradíciu. Po prvýkrát sa 
však táto noblesná akcia usku-
točnila v  nových priestoroch. 
Aréna Poprad privítala v  pia-
tok 13. februára približne 350 
hostí.

Organizačne sa akcie chopi-
la dvojica Ingrid Lindemanová 
a  Jozef Solus. „V  minulom roku 
bol o ples veľký záujem a tak sme 
hľadali väčšie priestory. Prizná-
vam, že sa nám to podarilo zor-
ganizovať za pomoci mnohých 
priateľov, učiteľov a kolegov,“ po-
vedala I. Lindemanová. „Aj náš 
TS Super mal naplánovaný ples 
na 13. februára, preto sme spojili 
sily. Prvý pokus v Aréne dopadol 
podľa mňa dobre,“ dodal J. Solus.

Ples začal pre učiteľov tra-
dične - školským zvončekom, 
ktorý odštartoval večer plný zá-
bavy. Nechýbal bohatý kultúr-
ny program a  tradičné scénky, 
kde učitelia zabávali učiteľov. 
„V  programe vystúpili tanečníci 
z TS Super, FS Venček a keďže je 
to učiteľský ples, tak vystúpili aj 
deti. Do tanca hrala živá hudba 
v podaní Mária Karasa s Tomá-
šom Hulkom, či cigánska muzi-
ka,“ doplnil jeden zo spoluorga-
nizátorov Milan Antaš.

Aréna Poprad našla teda svo-
je uplatnenie aj v sezóne plesov, 
čo dáva dobrý signál do budúc-
na. „Sme radi, že Aréna Poprad 

potvrdila svoju viacúčelovosť. 
Chceme v tejto príjemnej tradícii 
pokračovať,“ uviedol riaditeľ via-
cúčelovej haly Miroslav Kalnaši.

Ples sa niesol pod záštitou 
primátora mesta Poprad Joze-
fa Švagerka a  tak hlava našej 
samosprávy nemohla spolu 
s manželkou chýbať. „Rád som 
našich učiteľov podporil. Také-
to využitie Arény sa mi páči. 
Chceli by sme od budúceho roka 
v  Poprade rozbehnúť tradíciu 
mestských plesov,“ zdôraznil 
J. Švagerko. „Manžel je dobrý 
tanečník a  som rada, že sme 
sem prišli,“ dodala prvá dáma 
Popradu Viera Švagerková.

Jedným z  plesa-
júcich bol aj druhý 
viceprimátor mes-

ta Poprad Pavol Gašper s  man-
želkou. „Je to grandiózna akcia, 
ktorú si Poprad zaslúžil,“ povedal 
P. Gašper, ktorý za pár dní stihol 
navštíviť viacero plesov, ktoré or-
ganizovali popradskí seniori, či 
Zväz telesne postihnutých.

Vedúca oddelenia školstva, 
mládeže a športu MsÚ v Popra-
de Edita Pilárová je na svojich 
kolegov pyšná. Plesov pre uči-
teľov sa zúčastňuje každý rok. 
„Tu je vidieť, že nie sme len prísni 
a nároční, ale že sa vieme aj za-
bávať,“ povedala. „Poctivo sme si 
zatancovali, pretože sa radi zabá-
vame. Skvelá akcia,“ uzavrel jej 
manžel Štefan Pilár.  (mav)

Prázdniny


