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Seniori sú stále aktívnou
skupinou občanov

Program februárového zasadania
mestského zastupiteľstva je rozsiahly

Sviatok zaľúbených mal aj podobu kvapiek krvi

Starší občania mesta sa 
živo zaujímajú o dianie 
okolo seba aj v jeseni života. 
Dôkazom toho je i 9 den-
ných centier na území Po-
pradu, v ktorých sa schádza 
približne 1200 dôchodcov. 
Majú svoje pôsobiská v kaž-
dej mestskej časti, okrem 
Kvetnice. Najstarším DC je 
Limba, najmladším DC Juh. 
Denne centrá sú miestom, 
kde nachádzajú občania 
tretieho veku priestor pre 
svoju záujmovú činnosť, na 
stretávanie sa a spoločné ak-
tivity. Zaháňajú osamelosť a 
zmysluplne vypĺňajú čas. 

Minulý piatok sa predsed-
níčky a predseda všetkých 
DC mesta Poprad zúčastnili 
na pracovnom stretnutí s pri-
mátorom Antonom Dankom 
a vedúcou sociálneho odboru 

MsÚ Petrou Závackou. Vedú-
ca ozrejmila účel rokovania: 
„Predovšetkým sme odovzdali 
organizačné pokyny súvisia-
ce s intenzívnym liečebným 
pobytom pre našich seniorov, 
ktorý sa uskutoční od 7. do 
13. apríla. Do Bardejovských 
kúpeľov pôjdu tentoraz až dva 
autobusy - 96 ľudí. Spolupráca 
so samosprávami DC je veľmi 
dobrá. Pre mesto sú cenným 
zdrojom rôznych podnetov, 
na základe ktorých vieme 
reagovať na potreby seniorov v 
meste. Spoluprácu chceme ešte 
zintenzívniť a mať v radoch 
starších občanov dobrovoľní-
kov v našej odbornej sociálnej 
práci. S ich pomocou budeme 
vyhľadávať ľudí, ktorí sú od-
kázaní na akúkoľvek sociálnu 
službu v meste Poprad.“ 

Presne 14. februára, vo 
sviatok zaľúbených, sa v 
jednom z popradských 
nákupných centier začala 
Valentínska kvapka krvi. 
Popradčania ani tentoraz 
nesklamali a prišli vo veľkom 
počte. Podľa údajov poprad-
ského pracoviska Národnej 
transfúznej služby SR, prišlo 
69 darcov, dvom však 
nemohli urobiť odber. 
Počet darcov neznížila 
ani chrípková sezóna. 
Občania zrejme poci-
ťovali potrebu obda-
rovať nielen tých, kto-
rých poznajú a majú 
radi, ale aj iných ľudí.

Medzi darcami bola 
i mladá rodinka z Po-
pradu. Drahocennú te-
kutinu prišli odovzdať 
otec, mama, babka a 
ďalší príbuzní. Otecko 
s malým synčekom ča-

kali na mamku, ktorá práve 
darovala krv. Povedal: „Prišli 
sme celá rodina. Ja už mám 11 
odberov, manželka 14 a chceli 
sme, aby aj deti videli, že nie-
čo také existuje. Tak nejako to 
vyšlo, že sme využili mobilný 
odber akurát na Valentína.“ 
Hoci sami transfúziu, na-
šťastie, nikdy nepotrebovali, 

cítia potrebu aj takýmto spô-
sobom pomáhať iným. 

Ďalší mladý muž z Po-
pradu sa odhodlal darovať 
krv prvýkrát. Vyslovil sa, 
že videl informáciu o Va-
lentínskej kvapke pod mot-
tom Láska má veľa podôb 
a rozhodol sa ísť na odber:

Minulý týždeň to na popradských základných školách žilo karnevalmi. Túto 
príležitosť nevynechali ani žiaci prvého stupňa ZŠ s  MŠ na Jarnej ulici. 
V  telocvični sa zišli masky od výmyslu sveta, ktoré sa dobre zabavili pri 
promenáde, diskotéke a viacerých súťažiach. Vyvrcholením bola, ako býva 
zvykom, voľba kráľa a kráľovnej karnevalu.      FOTO - Marek Vaščura

(Pokračovanie na str. 2)

(Pokračovanie na str. 2)

Zasadnutie Mestského zastupiteľ-
stva v Poprade sa uskutoční vo štvr-
tok 28. februára o 9. hod. v zasadačke 
mestského úradu. 

Po kontrole plnenia uznesení a pro-
cedurálnych otázkach sú v programe 
návrhy na prenájmy bytov a nebytových 
priestorov, ďalej informatívna správa 
o ponuke na odkúpenie nehnuteľného 
majetku bývalej Špecializovanej nemoc-
nice respiračných chorôb Poprad-Kvet-
nica, návrh zásad hospodárenia s majet-
kom mesta, zásad prenájmu nebytových 
priestorov vo vlastníctve mesta a návrh 
zásad prenájmu pozemkov vo vlastníc-
tve mesta Poprad. Poslanci prerokujú aj 
návrh na zriadenie komisie na prípravu 
súťažných podmienok a vyhodnotenie 

obchodnej verejnej súťaže na predaj 
nehnuteľností v katastrálnom území 
Poprad, objektov bývalých kasární na 
Ul. 29. augusta a príslušných pozemkov, 
návrh na prehlásenie MsZ mesta Poprad 
o vlastníctve verejných priestranstiev a 
verejnej zelene k žiadosti o delimitáciu 
štátnych pozemkov v správe Slovenské-
ho pozemkového fondu. 

Poslanci sa tiež budú zaoberať viace-
rými návrhmi na predaj pozemkov a 
zriadenie vecných bremien, návrhmi 
na zverenie majetku - športovísk v 
areáli ZŠ Komenského a ZŠ Matejov-
ce do správy týchto škôl a návrhom na 
výkup pozemkov pod futbalovým ih-
riskom v k.ú. Stráže pod Tatrami.

(Pokračovanie na str. 3)
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Stručne Seniori sú stále aktívnou skupinou občanov

Minulý týždeň v piatok letel záchra-
nársky vrtuľník zo svojej základne v 
Poprade na pomoc piatim pacientom.

V dopoludňajších hodinách bola po-
sádka leteckých záchranárov najskôr 
privolaná k zranenému 13-ročnému 
chlapcovi na Skalnaté pleso, ktorý po 
zrážke s ďalším lyžiarom utrpel po-
ranenie hrudníka, chrbtice a hlavy, 
krátkodobo bol aj v bezvedomí. Po pri-
márnom ošetrení bol v stabilizovanom 
stave letecky prevezený na centrálny 
príjem do popradskej nemocnice.

Zakrátko bol hlásený ďalší lyžiarsky 
úraz a to v Bachledovej doline. Záchra-
nársky vrtuľník pristál na tradičnom 

mieste pri vyhliadke, kde členovia 
Tatranskej horskej služby - dobrovoľ-
ného zboru priviezli zranenú 9-ročnú 
lyžiarku. Pádom na lyžiach utrpela zlo-
meninu pravého predkolenia. Po dopl-
není liečby a zafixovaní zranenia bolo 
dievčatko v sprievode matky letecky 
prevezené taktiež do popradskej ne-
mocnice. Po návrate na základňu a do-
plnení paliva nasledoval sekundárny 
prevoz 47-ročného pacienta s vážnym 
úrazom hlavy z nemocnice v Poprade 
na vyššie špecializované zdravotnícke 
zariadenie do Univerzitnej nemocnice 

L. Pasteura v Košiciach. Počas návratu 
dostala posádka ďalšie hlásenie o po-
moc pri dvoch pádoch na zľadovate-
nom teréne vo Vysokých Tatrách. Zá-
chranársky vrtuľník smeroval najskôr 
do Malej Studenej doliny, kde 51-roč-
ná slovenská turistka pošmyknutím a 
približne 200 metrovým pádom utr-
pela poranenie hrudníka, chrbtice a 
ďalšie povrchové odreniny po tele. Po 
evakuácii z terénu bola prevezená do 
Starého Smokovca, kde jej lekár letec-
kých záchranárov poskytol ďalšie ne-
odkladné zdravotné ošetrenie.

Predsedníčka DC Limba Margita 
Zacherová nám potvrdila, že ich DC 
je najstaršie v Poprade: „Máme už 42 
rokov, plus ďalších 5, počas ktorých 
sme nepatrili pod mestský úrad. Zú-
častňujeme sa na rôznych programoch 
mesta pripravených pre seniorov a pri-
pravujeme i svoje vlastné ako sú pred-
nášky, kvízy, výlety, besedy a pod.“

DC Matejovce sa tiež môže po-
chváliť rozmanitou činnosťou. 
Predsedníčka Mária Hrebeňáro-
vá sa zmienila, že najaktuálnejším 
bude 20. februára fašiangové pose-
denie s maskami, na ktoré pozvali aj 
členov z ostatných DC mesta: „Ma-
tejovské DC existuje už od roku 1982 
a naším hlavným cieľom je, aby sa 
starší občania z našej mestskej časti 
spolu stretávali, porozprávali, zahra-
li si karty. Máme dosť aktívny spe-
vácky zbor, malú tanečnú skupinku, 
raz ročne blahoželáme jubilantom 
a iné.“ Stretnutie s vedením mesta 
považuje za prínosné pre ich ďalšiu 
prácu a môžu na ňom predostrieť v 
bezprostrednejšom kontakte i svoje 

požiadavky a potreby. Predsedníčka 
DC Juh Erika Rusiňáková doplnila: 
„V meste Poprad sme spokojní, pre-
tože starostlivosť o seniorov je tu v 
rámci slovenských miest ozaj nad-
štandardná. Tešíme sa tomu. Bude-
me sa snažiť, aby prepojenie medzi 
nami a sociálnym odborom bolo 
aktívne a vítame možnosť skvalit-
ňovania sociálnych služieb.“ DC Juh 
je najmladším z popradských den-

ných centier a aj jeho 130-členná 
základňa je zložená skôr z mladších 
dôchodcov. Preto sa značná časť 
činnosti týka pohybu a zdravého 
životného štýlu. 

Do denných centier môžu senio-
ri prichádzať so svojimi vnúčatami, 
ktoré ich udržiavajú v mladom du-
chu. Pestujú tak určité generačné 
prepojenie a odovzdávajú im svoje 
skúsenosti.   (mar)

„Kamaráti chodievajú pravidelne a prišlo mi to ako 
dobrý nápad. Mal som trochu zvláštne pocity, keďže som 
šiel darovať prvýkrát. Strach to nebol, len som ešte neve-
del, aké to bude, čo mám čakať.“

Obavy prekonal, iste nezostane pri jednom odbere 
a dotiahne to až na plaketu za dobrovoľné darcovstvo 
krvi. 

Vedúci lekár NTS v Poprade Pavol Repovský so svoj-
imi spolupracovníkmi sa teší každému jednému darco-
vi. Valentín bol špeciálnou príležitosťou a občania túto 
možnosť vo veľkom prijali. „Mali sme väčšie množstvo 
odberov ako bežne. Samotný Valentín evokoval v ľuďoch 
potrebu niečo darovať, takže sme  využili, aby mali mož-
nosť vykonať tento humánny čin. Kampaň Valentínska 
kvapka krvi potrvá až do 21. marca a počas tohto obdo-
bia urobíme najmenej desať mobilných odberov a samozrej-
me darcovia môžu prísť aj do priestorov nášho pracoviska v 
popradskej nemocnici. Na budúci týždeň pôjdeme i do škôl, 
pretože prílev mladých ľudí považujeme za dôležitý. Študenti 

Sviatok zaľúbených mal ...

(Dokončenie zo str. 1)

(Dokončenie zo str. 1)

• PRIMÁTOR mesta Poprad An-
ton Danko oslávil minulý štvrtok 
okrúhle životné jubileum. Do ďal-
ších rokov života mu želáme hlavne 
pevné zdravie, šťastie, veľa osobných 
a pracovných úspechov.
• NOVOU riaditeľkou Podtatran-
skej knižnice v Poprade bude od 1. 
marca Monika Naštická, ktorá do-
teraz pôsobila v  knižnici na úseku 
knižničných a informačných služieb. 
M. Naštická vystrieda Annu Balejo-
vú, ktorá odchádza do dôchodku.
• V MaTeJOVCIaCh sa dnes 20. 
februára popoludní uskutoční fa-
šiangové posedenie s  maskami pre 
členov denných centier z Popradu.
• VOĽBY do Európskeho parla-
mentu (EP) sa budú na Slovensku 
konať v sobotu 25. mája 2019. Kan-
celária EP na Slovensku spustila ďal-
šiu fázu kampane do volieb do EP 
- sprístupnila eurovolebnú schrán-
ku. Princípom schránky je, že ľudia 
vypíšu pohľadnicu, do ktorej napíšu, 
prečo idú tentoraz voliť. Tesne pred 
voľbami kancelária tieto pohľadnice 
pošle na zadané adresy, aby ľuďom 
pripomenuli, aby išli voliť. Aj tou-
to aktivitou chcú ľudí motivovať ísť 
k volebných schránkam. 
• ZaMeSTNaNeC, ktorý mal v 
roku 2018 zdaniteľné príjmy len zo 
závislej činnosti mohol do 15. feb-
ruára 2019 písomne požiadať za-
mestnávateľa o vykonanie ročného 
zúčtovania preddavkov na daň z 
príjmov zo závislej činnosti. Ak tak 
neurobil, musí sám podať daňové 
priznanie k  dani z  príjmov fyzickej 
osoby typ A v termíne do 1. apríla 
2019, ak jeho zdaniteľné príjmy za 
rok 2018 presiahli sumu 1 915,01 €.
• 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 zariade-
ní nízkeho napätia.  (ppš)

Medzitým vzlietol vrtuľník s ďal-
ším členom HZS na pomoc 53-ročnej 
turistke zo Slovenska, ktorá v oblas-
ti pod Skalnatým plesom tiež padala 
dole zľadovateným terénom niekoľko 
metrov. Horský záchranár po vysade-
ní zistil, že turistka našťastie neutrpela 
žiadne vážne poranenia a preto bola 
ponechaná v starostlivosti pozemných 
záchranárov. Pilot vrtuľníka sa vrátil 
späť do Starého Smokovca. Tam bola na 
palubu preložená pacientka, ktorá bola 
zatiaľ v starostlivosti lekára leteckých 
záchranárov. V stabilizovanom stave 
bola letecky prevezená na ďalšie vyšet-
renie do nemocnice v Poprade.  (zuh)

Rušný piatok záchranárov

dovršujú 18 rokov, odkedy môžu darovať krv. Je to pre nich 
taká skúška, menšia maturita, ktorou dokážu, že sa vedia 
nielen učiť, ale tiež byť odvážni a byť užitoční pre spoločnosť 
aj takýmto spôsobom,“ uzavrel P. Repovský.  (mar)
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Mesto neprenajme svoje priestory žiadnemu kandidátovi

Úspešní v krajskom kole

Krátke správy
• PODTaTRaNSKÉ osvetové 
stredisko v  Poprade, Školský úrad 
Poprad, Školský úrad Veľký Slavkov 
a Podtatranská knižnica v Poprade 
organizujú v  stredu a  vo štvrtok 
27. a 28. februára o 9. hod. obvod-
né kolá Hviezdoslavovho Kubína 
v knižnici na sídlisku Západ v Po-
prade.

• OKReSNÉ kolo 52. ročníka fes-
tivalu umeleckého prednesu poézie 
a prózy žien Vansovej Lomnička sa 
uskutoční 6. marca v Podtatranskej 
knižnici v Poprade na sídlisku Zá-
pad. Záväzné prihlášky do súťaže je 
potrebné poslať do 1. marca 2019 
na adresu monika.nasticka@gmail.
com

• PLeSOVÁ sezóna je v  plnom 
prúde. Ďalšie plesy sa uskutočnia aj 
tento piatok 22. februára a  to Ples 
futbalu v  hoteli Satel v  Poprade 
a Citybál v reštaurácii Fabrika Po-
prad.

• KONFeReNCIU METRO ON 
LINE už pripravujú organizátori z 
Popradu na dni 13. - 17. mája. Bude 
sa konať pod sloganom (Um)enie 
bytia a tohto roku sa uskutoční pod 
záštitou Slovenského zväzu ľadové-
ho hokeja. Konferencia sa venuje 
aktuálnym trendom v informač-
ných technológiách, smart témam, 
fenoménu blockchainu, rozšírenej 
a virtuálnej reality, umelej inteli-
gencie a ich využitia v praxi.

• VIaC ako 640 tisíc daňových 
subjektov sa do týchto dní zaregis-
trovalo na elektronickú komuniká-
ciu s finančnou správou. Za ostatný 
mesiac stúpol ich počet o vyše 37 
tisíc. Finančná správa upozorňuje 
fyzické osoby - podnikateľov, kto-
rým od júla 2018 vznikla povinnosť 
elektronickej komunikácie, aby 
zbytočne neodkladali registráciu 
a autorizáciu na portáli finančnej 
správy. Marcový termín na poda-
nie daňového priznania k dani z 
príjmu sa blíži a registrácia na po-
slednú chvíľu môže vyvolať vypäté 
situácie.

• V SIeDMOM ročníku anke-
ty Najatraktívnejší zamestnávateľ 
Slovenska 2018 súťažilo takmer 
200 spoločností v 10 kategóriách. 
O víťazoch rozhodovalo viac ako 
13-tisíc hlasujúcich. Cieľom je pri-
niesť reálny pohľad uchádzačov i 
potenciálnych zamestnancov na 
Slovensku na to, ako vnímajú firmy, 
ich benefity a imidž. Na peknom 
treťom mieste v rebríčku zostave-
nom podľa odvetvia cestovný ruch, 
gastro, hotelierstvo, skončil aj hotel 
z nášho regiónu Grand Hotel Kem-
pinski High Tatras.  (ppš)

Mesto Poprad dostalo viacero 
žiadostí a podnetov od obyvateľov 
mesta, ako aj iných občanov, ktorí 
nesúhlasia s predvolebným stretnu-

Vo štvrtok 14. februára 2019 sa konalo v Obchodnej akadémii 
Poprad krajské kolo súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní in-
formácií na počítači za Prešovský kraj.

Na súťaži sa zúčastnilo spolu 37 žiakov zo 7 stredných škôl kraja, 
ktorí súťažili v troch samostatných súťažných disciplínach - v písaní 
na počítači, v úprave textu na počítači a vo wordprocessingu.  Žia-
ci Obchodnej akadémie Poprad dosiahli veľmi dobré umiestnenia. 
V písaní na počítači sa Peter Funket umiestnil na 1. mieste a Zuzana 
Pojedincová na 3. mieste (na foto). 

Výsledky zo súťažnej disciplíny wordprocessing budú vyhlásené 
dodatočne vzhľadom na náročnosť opravy súťažných prác.

Najlepší súťažiaci postupujú na celoslovenské kolo, ktoré sa bude 
konať 19. - 21. marca v OA Senica.    (mzv)

Už po šiestykrát sa minulý týž-
deň v  piatok v  priestoroch Gym-
názia na Kukučínovej ulici konala 
súťaž pod názvom Prírodovedný 
päťboj pre žiakov 8. a  9. ročníka 
základných škôl z  okresu Poprad 
a Kežmarok. Prihlásených bolo 25 
päťčlenných tímov.

Žiaci súťažili v piatich základných 
predmetoch - matematika, fyzika, 
chémia, informatika a biológia. „Cie-
ľom bolo zatraktívniť prírodovedné 
predmety a  ukázať, že aj tieto pred-
mety môžu byť zaujímavé. Žiaci mali 
pripravených desať úloh z  každého 
predmetu a  postupne ich riešili. Išlo 
o to, aby vyriešili čo najviac úloh. Sú-
ťaž bola rozdelená na dve časti. Prvá 
bola teoretická, ktorá trvala hodinu. 

Po nej nasledovalo vyhlásenie výsled-
kov a prvých dvanásť tímov postúpilo 
na praktickú časť. V rámci nej súťa-
žili finalisti na šiestich stanovištiach,“ 
informovala učiteľka Gymnázia na 
Kukučínovej ulici v Poprade a záro-
veň členka organi-
začného tímu súťaže 
Zuzana Tobisová.

Bonusom pre 
tých najlepších bola 
možnosť získať body 
do prijímacieho ko-
nania na Gymná-
zium na Kukučíno-
vej ulici v  Poprade. 
V  tomto ročníku sa 
najviac darilo tímu 
Deti zajtrajška zo ZŠ 

s MŠ na Francisciho ulici v Poprade, 
na 2. mieste skončil tím Komeňáci 
Svit 1 zo ZŠ Komenského vo Svite 
a tretiu priečku obsadil tím Polovo-
diče zo ZŠ s MŠ na Tajovského ulici 
v Poprade.   (ppv)

Žiaci bojovali o prvenstvo v Prírodovednom päťboji

Do programu je zaradený aj návrh 
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
mesta Poprad o umiestňovaní voleb-
ných plagátov na verejných priestran-
stvách počas volebnej kampane na 
území mesta Poprad. Poslanci prero-
kujú tiež návrh na odvolanie a dele-
govanie zástupcov zriaďovateľa do rád 
škôl i do rady školského zariadenia v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Po-
prad a do obecnej školskej rady, ako aj 
vecnú náplň rozpočtu mesta v progra-
me šport a kultúra. Bodmi programu 
budú i návrhy zrušenia členstva mesta 
Poprad v Európskej asociácii združe-
nia miest a obcí so záujmom o udr-
žateľnú energetiku Energy Cities a v 
Slovak Smart City Clustri, návrh na 
vystúpenie mesta Poprad z Regionál-
neho združenia tatranských a podtat-
ranských obcí, zo združenia Košice 

IT Valley, ďalej návrhy na odstúpe-
nie mesta Poprad od Memoranda o 
vzájomnej spolupráci medzi fínskym 
Oulu a Popradom, od Dohody o spo-
lupráci medzi poľským Lublinom a 
Popradom, od Dohody o konzorciu 
týkajúcej sa projektu Making-City 
spracovaného v rámci programu Ho-
rizon 2020, od Partnerskej dohody 
medzi samosprávou mesta Mantova 
a partnermi a od Partnerskej zmlu-
vy v rámci Programu cezhraničnej 
spolupráce Interreg V na realizáciu 
projektu s názvom Človek v Tatrách 
- Tatry v človeku - História poznáva-
nia Tatier ako spoločného kultúrneho 
dedičstva Poľska a Slovenska. Zaznie 
aj informatívna správa o kontrole 
Najvyššieho kontrolného úradu SR, 
návrhy na odvolanie a schválenie zá-
stupcov do orgánov obchodných spo-
ločností s majetkovou účasťou mesta 

Poprad, návrh na schválenie zástupcu 
mesta Poprad do štatutárneho orgánu 
obchodnej spoločnosti TV Poprad a 
Pohrebno-cintorínske služby Poprad 
a návrh na vymenovanie riaditeľky 
rozpočtovej organizácie Centrum so-
ciálnych služieb v Poprade. V progra-
me je aj návrh na schválenie zámeru 
na odpredaj obchodného podielu 
mesta Poprad v obchodnej spoloč-
nosti Aquapark Poprad, návrh na 
zrušenie Rady pre priestorové pláno-
vanie mesta Poprad a zrušenie jej ro-
kovacieho poriadku, návrh na schvá-
lenie Zásad odmeňovania poslancov 
MsZ a členov komisií, ktorí nie sú 
poslancami, návrh na zmenu rozpoč-
tu, správa o činnosti Mestskej polície 
Poprad za IV. štvrťrok 2018, správa o 
výsledkoch kontrol, interpelácie po-
slancov a ďalšie. Podrobný program 
je na www.poprad.sk.  (ppm)

Program februárového zasadania amestského zastupiteľstva ...

tím s kandidátom na prezidenta 
SR Marianom Kotlebom, ktoré sa 
malo konať 21. februára v Poprade. 
Na základe podnetov obyvateľov sa 

mesto Poprad rozhodlo neprenají-
mať svoje priestory na predvoleb-
nú kampaň žiadnemu kandidáto-
vi na prezidenta SR.  (msp)

(Dokončenie zo str. 1)
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Týždeň s mestskou políciou

Dali ste 
nám vedieť Jubilejný ples Klubu Veličanov

Popradskí bilingvalisti už maturujú

Oprášili umenie našich babičiek
• MINULÝ týždeň v ponde-
lok napoludnie bola hliadka 
MsP Poprad privolaná na čer-
paciu stanicu na Moyzesovej 
ulici, kde došlo k poškodeniu 
sklenenej výplne reklamného 
pútača. Mestskí policajti zistili 
podozrivú  osobu a vec sa ďa-
lej rieši.• V  TeN istý deň krátko 
popoludní prijala mestská 
polícia nájdenú peňaženku s 
dokladmi totožnosti. O náleze 
hliadka informovala majiteľa 
a  ten si peňaženku aj s obsa-
hom osobne prevzal.• TaKISTO v pondelok po-
poludní prijala MsP oznam 
ohľadom osoby ležiacej v 
prevádzke potravín na Ulici 
F. Kráľa, ktorá vzbudzuje ve-
rejné pohoršenie. Bol to muž 
pod vplyvom alkoholu, ktorý 
sa nedokázal sám pohybovať. 
nebol zranený, preto si ho na 
mieste prevzali privolaní ro-
dinní príslušníci.• MINULÝ týždeň v  stredu 
popoludní bol na linke 159 
prijatý oznam ohľadom muža 
ležiaceho pred jednou z pre-
vádzok na Ústecko-orlickej 
ulici. Mal krvácajúce zranenie 
v oblasti hlavy. Hliadka mu 
poskytla predlekársku starost-
livosť a následne bol sanitkou 
prevezený do nemocnice.• VO ŠTVRTOK 14. februá-
ra v noci privolal občan hliad-
ku MsP Poprad na Štúrovu 
ulicu. Oznámil, že na zvonček 
im vyzváňa neznáma osoba. 
Mestskí policajti na mieste zis-
tili mladú ženu, ktorá sa sťažo-
vala na nevoľnosť a problémy 
s dýchaním. Hliadkou bola 
žene poskytnutá predlekárska 
starostlivosť a následne bola 
prevezená do nemocnice.• Na VaLeNTÍNa popo-
ludní preverili mestskí poli-
cajti aj oznam ohľadom ne-

známeho muža ležiaceho na 
chodníku na Uherovej ulici. 
Mužovi sa zhoršoval zdravot-
ný stav a  tak bol sanitkou za 
asistencie hliadky prevezený 
do nemosnice.• DO TReTICe prijali 
mestskí policajti oznam vo 
valentínsky večer a  to z čer-
pacej stanice, kde vodička 
vozidla po natankovaní odišla 
bez zaplatenia. Hliadka podo-
zrivú osobu vypátrala. Podľa 
jej vyjadrenia zrejme z roztr-
žitosti zabudla po natanko-
vaní zaplatiť. Škodu následne 
uhradila a  policajti ju riešili 
napomenutím.• V  PIaTOK 15. februára 
večer prijala mestská polícia 
oznam ohľadom konfliktu 
medzi susedmi v jednom z by-
tových domov na Rastislavo-
vej ulici. Hliadka po príchode 
zistila, že išlo o nedorozume-
nie, keďže muž pod vplyvom 
alkoholu si zmýlil poschodie 
a domáhal sa vstupu do bytu 
svojich susedov. Za prítom-
nosti hliadky mestskej polície 
sa podarilo incident vyriešiť.• V  SOBOTU 16. februára 
popoludní bola mestská po-
lícia požiadaná o  pomoc na 
Tajovského ulici, kde v jed-
nom z bytov dochádzalo k 
poškodzovaniu majetku zo 
strany ex-manžela. Po zákro-
ku hliadky bola na mieste vy-
konaná náprava.• V  NeDeĽU popoludní 
hliadka MsP počas hliadko-
vej činnosti zistila pred ná-
kupným centrom na námestí 
bezdomovca pod vplyvom 
alkoholu, ktorý tam vzbudzo-
val verejné pohoršenie. Keďže 
išlo o bezdomovca, ktorý ako 
väčšina bezdomovcov bol in-
solventný, hliadka nemala inú 
možnosť riešenia, len ho vy-
kázať z miesta.  (msp)

V druhú februárovú sobotu sa v priesto-
roch jedálne Tatravagónky Poprad usku-
točnil jubilejný 20. ročník reprezentačné-
ho plesu Klubu Veličanov.

Na plese sa zúčastnilo vyše 200 členov, pria-
teľov, sympatizantov, ale aj sponzorov klubu. 
Pri vynikajúcej hudbe sa všetci zabávali do 
skorých ranných hodín. V bohatom programe 
vystúpila skupina orientálnych tanečníc Ali-
mah Fusion a tiež bubenícka skupina Batida 
(na foto) so svojou brazílskou bubnovou show. 

Program pokračoval losovaním tomboly. 
Poďakovanie za venovanie hodnotných cien 
patrí našim štedrým sponzorom. Klub Veli-

čanov venoval okrem iných cien aj televízor. 
Výťažok z tomboly bude použitý na charita-
tívnu činnosť a časť prostriedkov na vydanie 
knižky o činnosti Klubu Veličanov pri príle-
žitosti 20. výročia jeho založenia.

Poďakovanie patrí vedeniu a zamestnan-
com zariadenia jedálne za veľmi chutné 
menu, nádhernú dekoráciu a vysoko profe-
sionálny prístup personálu. Všetkým zúčast-
neným ďakujeme za vytvorenie fantastickej 
plesovej atmosféry a už teraz sa tešíme na 21. 
ročník plesu Klubu Veličanov.

Milan Hámor,
predseda Klubu Veličanov

V  Podtatranskej knižni-
ci v  Spišskej Sobote bola 
v piatok podvečer vernisáž 
výstavy prác žiakov z  ate-
liérov anny Fedákovej, 
Veroniky Károlyiovej, Ru-
dolfa Rabatina a Ivety Brej-
čákovej pod názvom Z ba-
bičkinej truhlice. Vernisáž 
bola spojená s tanečnou 
prehliadkou odevov v  po-
daní žiakov tanečného od-
boru Lívie Baselidesovej.  

Tentokrát sa malí i  veľkí tvorcovia inšpi-
rovali obsahom, ktorý  našli v  truhliciach 
našich babičiek. Zamýšľali sa nad tým, koľko 
lásky dali naše predchodkyne do tkania, ši-
tia a vyšívania. Akú energiu mohol mať po-
tom takto zhotovený odev.  Hovorilo sa, že 
ochraňoval ich milých pred negatívnymi si-
lami. A.Fedáková uviedla: „Chceli sme oprá-
šiť to staré zabudnuté a už tak málo cenené. 
Ručnú prácu a  um človeka, srdce, ktoré dal 
do tvorenia. Žiaci sa inšpirovali našou sta-
rou kultúrou, využili ornamenty z  ľudových 
krojov, výšivky k maľbe a aplikácie na odevy 
súčasnej doby. Zároveň pri prehrabávaní sta-
rých truhlíc sme objavili nevyužité kúsky výši-
viek, háčkovaných prvkov, ručne tkané plátno 
z babičkiných rúk, ručne vyšívaný obraz, kto-
rý cez zimu vlastnoručne  vyšívala. Aj mod-

rotlač, ktorú niekedy sami vyrábali a  z  toho 
sme vytvorili nové.“

Tvorcovia si našli inšpiráciu zo starých ľu-
dových vzorov z rôznych oblastí Slovenska. 
Namaľovali aj obrazy, vyrobili šaty, blúzky, 
šperky, ktoré boli inšpirované ľudovými 
odevmi, vzormi. Niektorí zašli pre inšpiráciu 
až k Indiánom, k ich maskám a odevom.. Pri 
tvorbe vlastnoručne zhotovených odevov 
použili aj niektoré staré techniky napr. bati-
kovanie, ale novodobým spôsobom. 

„Myslím, že to musí byť úplne iný pocit, 
zhotoviť si vlastnoručne maľované šaty. Naši 
starí rodičia sa takto obliekali, sami si s  lás-
kou vyrábali svoje oblečenie. Ženy nosili 
sukne, a  nie ako teraz rifle. Týmto obleče-
ním sa podčiarkla krása, ale tá vnútorná,“ 
dodala A. Fedáková.   (kpa)

Kým väčšina končiacich 
stredoškolákov sa ešte len pri-
pravuje na písomné maturitné 
skúšky, piataci z  bilingválnej 
slovensko-nemeckej sekcie 
Gymnázia na Ulici Domini-
ka Tatarku v  Poprade už prešli 
časťou písomných skúšok. Po-
čas minulého týždňa - (v pon-
delok, stredu a  piatok) - totiž 
absolvovali nemecké maturitné 
písomky - z  dejepisu, geogra-
fie, matematiky a samozrejme 
z nemčiny. V marci ich, tak ako 
ostatných maturantov, čakajú 
ešte písomky zo slovenského ja-
zyka a literatúry.  (zsu)
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Venček je na folklórnej scéne
už tridsať rokov

Sociálny odbor Mestské-
ho úradu v Poprade spraco-
val štatistické údaje v tejto 
oblasti za rok 2018. Mesto 
Poprad poskytuje rôzne soci-
álne služby. Medzi najvyhľa-
dávanejšie patrí poskytovanie 
podpornej sociálnej služby 
v jedálni prostredníctvom 
centra sociálnych služieb, a 
to v jedálni na Komenského 
a Baníckej ul. Pripravujú v 
nich racionálnu, šetriacu a 
diabetickú  stravu pre 
občanov Popradu  s 
ťažkým zdravotným 
postihnutím alebo nepriaz-
nivým zdravotným stavom 
alebo osobám, ktoré dovŕšili 
dôchodkový vek, či nema-
jú zabezpečené nevyhnutné 
podmienky na uspokojova-
nie základných životných 
potrieb. 

Záujem o túto službu doka-
zuje aj skutočnosť, že v minu-
lom roku mesto poskytovalo 
stravovanie 417 klientom v je-
dálni na Komenského ul., 616 
na Baníckej ul. a 384 v Dome 
Slovenského Červeného kríža 
v Spišskej Sobote. Spolu šlo o 

1 417 stravníkov.
Ďalšou zo sociálnych slu-

žieb je opatrovateľská služba. 
Mesto ju poskytuje občanom, 
ktorí sú odkázaní na pomoc 
inej osoby pri úkonoch seba-
obsluhy, starostlivosti o svoju 
domácnosť a tiež pri sprevá-
dzaní na lekárske vyšetrenie 
a vybavenie úradných záleži-
tostí. 

Opatrovateľská služba sa 
poskytuje aj v Dome s opat-

rovateľskou službou (DOS) 
obyvateľom mesta Poprad, 
ktorí poberajú starobný alebo 
invalidný dôchodok tak, aby si 
mohli aspoň čiastočne zabez-
pečovať svoje životné potreby 
pri zachovaní vlastného súkro-
mia. V DOS sa nachádza 105 
bytových jednotiek, z toho 70 
jednoizbových a 35 garsóniek. 

Opatrovateľská služba bola 
v uplynulom roku poskyto-
vaná 233 prijímateľom pros-
tredníctvom 89 opatrovate-
liek, ktoré spolu poskytli 127 
251 hodín opatrovateľskej 

služby. Ďalším 25 prijímate-
ľom bolo poskytnutých spolu 
15 169 hodín opatrovateľskej 
služby prostredníctvom troch 
neverejných poskytovateľov 
opatrovateľskej služby, kto-
rým mesto Poprad poskytlo 
finančný príspevok na pre-
vádzku poskytovanej sociál-
nej služby.

Mesto Poprad tiež spravuje 
a riadi 9 denných centier, kto-
ré združujú približne 1 052 

seniorov, a to nielen v centre 
mesta, ale aj v jednotlivých 
mestských častiach ako DC 
Veľká, DC Stráže pod Tatra-
mi, DC Matejovce, DC Spiš-
ská Sobota, DC Xenón, DC 
pri zariadení pre seniorov, 
DC Limba, DC kresťanských 
seniorov, DC Juh a DC zdra-
votne postihnutých. 

V rámci sociálnych slu-
žieb poskytuje popradská 
samospráva tiež prepravnú 
službu motorovým vozid-
lom, a to občanom s ťažkým 
zdravotným postihnutím 

alebo s nepriaznivým zdra-
votným stavom s obmedze-
nou schopnosťou pohybu po 
rovine alebo po schodoch a 
obmedzenou schopnosťou 
orientácie. V roku 2018 bolo 
touto službou prepravených 
1 308 osôb. Pravidelne ju 
využívalo 176 klientov, kto-
rí absolvovali 9 971 km, čo 
predstavuje 2 427 jázd. 

V minulom roku spracovali 
pracovníci sociálneho odbo-

ru, oddelenia seniorov a ŤZP 
366 rozhodnutí o odkázanosti 
na sociálnu službu. 

Mesto Poprad zvyšuje kvali-
tu sociálnych služieb i posky-
tovaním ďalších možností ako 
je masážno-relaxačné cen-
trum pre seniorov v Poprade 
- Veľkej. Funguje prostred-
níctvom profesionálnej zdra-
votnej sestry 5 hodín denne 
od pondelka do piatka, v čase 
od 12. do 17. hod. Masáže sú 
pre všetkých seniorov mesta 
Poprad bezplatné. Celoročne 
využívalo tieto služby v prie-

mere 38 seniorov, ktorí absol-
vovali celkovo 1 042 masáží. 
Seniorom z DC hradí mesto 
každoročne aj liečebno-reha-
bilitačný pobyt v kúpeľoch, 
vlani to bolo v Bardejove pre 
46 osôb. Od 7. septembra do 
20. novembra 2018 dostali se-
niori i 250 poukazov na Well-
ness program do tunajšieho 
akvaparku. 

V zmysle zákona o sociál-
nych službách mesto vyhľa-

dáva občanov, kto-
rým treba poskytnúť 
sociálnu službu, a to 

najmä seniorov starších ako 
80 rokov, ktorí majú zníže-
nú schopnosť orientácie v 
zmenách v sociálnej oblasti. 
Poskytnutím komplexného 
sociálneho poradenstva po-
máha občanom a ich rodin-
ným príslušníkom vyrovnať sa 
so vzniknutou sociálnou situ-
áciou, nasmerovať ich na kon-
krétne inštitúcie, a tak nájsť 
vhodné riešenie sociálneho 
či iného životného problému. 
V roku 2018 bolo poskytnuté 
poradenstvo v 527 rodinách 
seniorov a ŤZP.  (soc)

Mesto poskytuje občanom rozmanité sociálne služby

Národný týždeň manželstva aj v Poprade

Detský fol-
klórny súbor 
(DFS) Venček z 
Popradu osla-
vuje svoje 30. 
n a r o d e n i n y 
slávnostným ga-
laprogramom. 
Súbor sa pred-
staví v nedeľu 
24. februára o 
15. hod. v Dome 
kultúry v Po-
prade s pásmom Rok na dedine. 
Diváci budú mať možnosť vidieť 
choreografie tancov z regiónov 
Spiš, Šariš a Zemplín v podaní 
vyše sto tanečníkov, spevákov a hu-
dobníkov DFS. Okrem toho súbor 
predstaví návštevníkom aj ľudové 
remeslá a zvyklosti ako jarné cho-
rovody, vynášanie Moreny, oblie-
vačka, koledovanie a pod.

DFS Venček zachováva ľudové tra-
dície z oblasti východného Sloven-
ska. Od začiatku svojho fungovania 
- od roku 1989 pracuje pri ZŠ na Jar-
nej ul. v Poprade. Vedúcimi súboru 
sú Mária Baranová (zakladateľka), 
Soňa Fördösová a Naďa Nevlazlová 
Luhová. 

Súbor sa pravidelne zúčastňuje 
na rôznych festivaloch, folklór-
nych slávnostiach a postupových 

prehliadkach, kde získal už nejed-
no významné ocenenie za nápa-
ditosť témy a zaujímavé spraco-
vanie detskej hry. Svoje doposiaľ 
najvýznamnejšie ocenenie získal v 
roku 2011 na celoštátnej súťažnej 
prehliadke DFS v Likavke, kde sa 
umiestnil v striebornom pásme. 
Počas leta často vystupuje na rôz-
nych folklórnych festivaloch či už 
doma alebo v zahraničí. Navštívil 
už veľa krajín ako Česko, Maďar-
sko, Poľsko, Rumunsko, Bulharsko, 
Srbsko, Taliansko, Litvu či Lotyš-
sko. DFS každoročne účinkujú aj 
na medzinárodnom festivale DFS 
Krojované bábiky, ďalej ho môžu 
diváci vidieť na Zamagurských fol-
klórnych slávnostiach v Červenom 
Kláštore, FS v Heľpe, vo Východnej 
a mnohých ďalších.  (ven)

Na Slovensku sa minulý týždeň  
už po deviatykrát konal Národný 
týždeň manželstva. Interaktívne 
workshopy boli určené manželom, 
partnerom, snúbencom aj všetkým 
ostatným, ktorých zaujíma téma 
partnerských vzťahov. Viedli ich 
odborníci z tejto oblasti. DUeT 
Tour ponúkol spoločensko - vzde-
lávací program, ktorý upriamil po-
zornosť na základné piliere a hod-
noty manželstva. Vytvoril priestor 
pre oddych, vzájomné obohatenie 
sa, posilnenie i obnovu partner-
ských vzťahov.

Popradský organizátor Igor Po-
gran uviedol: „Je dobré si položiť 
otázku - ako sa má vaše manžel-
stvo?  Zároveň povzbudzujeme ľudí, 
aby na svojom manželstve pracovali. 
Stojí to za to, pretože, keď aj tí dvaja 
na seba „narazia“, dokážu veci vyko-
munikovať, odpustiť si 
a usmerniť sa.“

Mottom tohtoroč-
nej kampane bola veta 
Hráme spolu. „Manže-
lia by mali tvoriť duet, 
niekedy to však vyzerá 
skôr na duel. S  mojou 
manželkou sme to do-
kázali, aj keď to ne-
bolo vždy jednoduché 
a často som škrípal zu-
bami,“ dodal I. Pogran. 

Jedným z  cieľov 

NTM bolo vyzdvihovať manželstvo 
ako úžasnú myšlienku a spoločne ho 
oslavovať ako vzácnu hodnotu pre 
jednotlivcov aj spoločnosť a podpo-
ru tých, ktorí v manželstve žijú, ale-
bo sa doň chystajú.  

Psychoterapeutka Denisa Zlevská 
(prednášajúca na foto) povedala: 
„Láska je niečo, čomu sa učíme, do 
čoho vyzrievame. Najdôležitejšie je, 
aby sme sa mali radi. To vyviera z kaž-
dodenných skutkov, z prejavov pozor-
nosti, zo spoločne stráveného času, aby 
sme jeden druhého viac poznávali, 
boli si blízko, boli oporou a súčasťou 
partnerovho života. Je to naša investí-
cia, aby sme mali kvalitné, zdravé 
a obohacujúce manželské vzťahy.“

Do kampane Národného týždňa 
manželstva je už zapojených takmer 
30 krajín sveta a  zúčastňuje sa na 
ňom 100 tisíc ľudí.   (kpa)
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Populárne matriky (1. časť)Rozhovor o  genealógii z  minulého 
čísla vyvolal záujem čitateľov o  ďal-
šie informácie, ktoré pre naše noviny 
spracovala Darina Javorská zo Ša Pre-
šov, pracovisko archív Poprad. 

V  posledných rokoch neustále rastie 
záujem o vytvorenie si vlastného rodo-
kmeňa. Pátranie po svojich predkoch je 
síce časovo  náročné, hlavne, ak  chýba-
jú základné vedomosti, ale popri nazretí 
do histórie vlastnej rodovej línie, sa člo-
vek často dozvie aj zaujímavé a prekva-
pivé informácie. Hlavný zdroj výskumu 
poskytujú cirkevné a  neskôr aj štátne 
matriky uložené v  štátnych archívoch 
a ich pracoviskách.     

Trocha z histórie...
Matriky pôvodne vznikli ako zák-

ladná forma evidencia obyvateľstva pre 
potreby cirkvi. Najväčší rozmach vo ve-
dení cirkevných matrík nastal za vlády 
Márie Terézie a Jozefa II., kedy sa rôz-
nymi nariadeniami upravovala forma, 
spôsob vedenia  a ochrany matrík. 

Prvým nariadením z tejto oblasti bolo 
nariadenie Márie Terézie z  roku 1769 
o  ochrane cirkevných matrík pokrs-
tených. Farári boli povinní dobre ich 
opatrovať a  nikomu nesmeli vydať ich 
originál. Jozef II. pochopil dôležitosť 
a  význam matrík ako evidencie oby-
vateľstva, nielen z  hľadiska osobného 
a  cirkevného, ale hlavne pre potreby 
verejnej správy, pre účely hospodárske, 

vojenské i  štatistické. Svojou vládou 
výrazne zasiahol do záležitostí cirkvi, 
ktorú sa snažil podriadiť záujmom 
štátu. Tolerančným patentom z  roku 
1781 okrem iného zaručil náboženskú 
slobodu protestantom - evanjelikom 
i  kalvínom - a  oficiálne uznanie pra-
voslávnych, čo malo za následok vznik 
nových fár, na ktorých sa viedli samo-
statné matriky. Vyhlásil rímskokatolícke 
matriky za právoplatné verejné knihy, 
nariadil, aby sa každý druh matrík vie-
dol v osobitnej knihe narodených, sobá-
šených a zomrelých podľa predpísaných 
rubrík (1784). V roku 1786 vydal tzv. 
manželský patent, ktorý zaväzoval kaž-
dého farára, pastora či popa, aby vlast-
nou rukou zapísal do matriky sobáše-
ných, všetky manželstvá uzavreté v jeho 
farnosti. Bolo potrebné zreteľne označiť 
mená manželov, prítomných svedkov, 
miesto sobáša a  oddávajúceho farára, 
aby tak uzavreté manželstvo malo aj 
formálnu platnosť. Za vlády Františka 
I. bolo vydané nariadenie (1827), podľa 
ktorého si všetky vierovyznania viedli 
matriky v  dvoch exemplároch, z  kto-
rých jeden z  každého druhu sa každý 
rok musel odovzdať do archívu prísluš-
nej municipálnej vrchnosti. 

V priebehu 19. storočia sa štátne zá-
ujmy dostávali čoraz viac do konfliktu 

s  cirkvou, ktorá sa bránila proti štát-
nym zásahom do matrík a  nárokovala 
si výlučné právo s  nimi disponovať. V 
roku 1893 sa vláde podarilo presadiť 
požiadavku zavedenia civilného sobá-
ša, vyhlásenia všeobecnej náboženskej 
slobody a  zriadenie civilných štátnych 
matrík.

Štátne matriky boli ustanovené na zá-
klade zákonného článku 33 z roku 1894 
o štátnych matrikách, ktorý nadobudol 
účinnosť 1. októbra 1895. V zmysle toh-
to zákona na hodnovernú evidenciu a 
preukázanie narodení, sobášov a úmr-
tí slúžili výlučne už iba štátne matriky. 
Boli zriadené štátne matričné obvody. 
Štátni matrikári, ktorých menoval mi-
nister vnútra, viedli matriky v úradnej 
reči  dvojmo a každých 10 rokov k nim  
vyhotovovali abecedné indexy. Vedenie 
matrík  bolo doplnené ustanoveniami o 
oznamovacej povinnosti občanov hlásiť 
v určenom čase narodenie, sobáš ale-
bo úmrtie a povinnosti farárov zasielať 
zápisnice o uzavretí manželstva na za-
vedenie do štátnych matrík. Úmrtie sa 
zaznačilo zároveň do rodnej matriky.

1. januára 1949 vstúpil vo vtedajšej 
Československej republike do platnos-
ti zákon č. 268/1949 Zb. o matrikách, 
ktorý bol prijatý v záujme zjednote-
nia a zjednodušenia matričnej agendy. 

Všetky cirkevné matriky vedené na 
Slovensku do roku 1895 boli vyhlásené 
za majetok štátu a v roku 1952 boli pre-
vzaté z farských úradov a odovzdané do 
vtedajších krajských archívov. Zoštát-
nením matrík cirkevné matriky stratili 
charakter úradných kníh a viedli sa už 
len pre vnútornú potrebu cirkvi. Cir-
kevným matrikám sa ponechala hod-
novernosť a dôkazná sila pre vydávanie 
a overovanie potvrdení iba z obdobia do 
uzákonenia štátnych matrík. 

Podľa súčasnej legislatívy  je matrika 
štátna evidencia o osobnom stave fy-
zických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli 
manželstvo alebo zomreli na území Slo-
venskej republiky a o štátnych občanoch 
Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, 
uzavreli manželstvo alebo zomreli v 
cudzine. Matriky zostávajú uložené na 
matričnom úrade 100 rokov od posled-
ného zápisu, potom sa odovzdávajú do 
pracoviska štátneho archívu.

Cirkevné matriky (do 1. októbra 
1895) sú uložené v bývalých oblastných, 
súčasných štátnych archívoch. Cirkev-
né matriky Spišskej župy sú uložené 
v Levoči v špecializovanom pracovisku 
Štátneho archívu v Prešove. Bádateľovi 
sa predkladajú nasnímané na mikrofil-
moch.

(Druhú časť o matrikách uverejníme  
v budúcom čísle).

Darina Javorská

Škola napĺňa posolstvo svojho nového patróna
Cirkevná spojená škola v 

Poprade vstúpila do tohto 
školského roka s novým ná-
zvom - Spojená škola (SŠ) 
sv. Jána Pavla II. Riaditeľka 
školy Katarína Krajňáko-
vá prezradila, že nápad dať 
škole meno nového patróna 
vznikol už pred niekoľkými 
rokmi, ešte za predchádzajú-
cej riaditeľky. Vtedy urobili 
prieskum verejnej mienky 
medzi žiakmi. Z niekoľkých 
osobností vyšiel ako víťazný 
sv. Ján Pavol II. hlavným 
dôvodom bolo, že profil toh-
to svätca výstižne vyjadruje 
smerovanie školy. Po tomto 
výnimočnom duchovnom 
velikánovi je pomenované aj 
Nábrežie Jána Pavla II. Na-
vyše Tatry, Slovensko a Slo-
váci mu boli blízki ako člo-
veku zo susedného Poľska.

„Svätý Ján Pavol II. bol mu-
žom jednoty, majstrom komu-
nikácie, symbolom pokoja a 
zmierenia. Bol známy svojím 
láskavým vzťahom k mládeži 
a bol aj iniciátorom svetových 
stretnutí mládeže. Záležalo 
mu na podstate vzdelania, čo 
výstižne vyjadril vo svojom 
citáte: „Veda má svoj zmysel, 
pokiaľ sa chápe ako cesta k 
pravde a pravda ako dobro 

človeka“, objasnila ria-
diteľka, ktorá verí, že 
posolstvo nového pat-
róna bude škola úspeš-
ne napĺňať.

V školskom vzdelá-
vacom procese nastú-
pili na cestu inovatív-
nosti a modernizácie 
najmä so zreteľom na 
čitateľskú, matematic-
kú, finančnú a príro-
dovednú gramotnosť. 
Zapojili sa do projek-
tov, ktoré sú založené na vzá-
jomnej spolupráci učiteľov 
okrem iného  sústredených do 
pedagogických klubov. Vede-
nie školy zastáva názor, že roz-
voj školy závisí od osobnosti 
každého učiteľa, jeho dobrej 
vôle, ochote byť tímovým hrá-
čom medzi školou, žiakom a 
rodičom. Oproti iným školám 
má SŠ aj duchovný rozmer 
spojený s výchovou. „Škola 
je výchovno-vzdelávacou in-
štitúciou, preto vedenie školy 
svoju pozornosť zameralo na 
kvalitu vzdelávania. Zmeny v 
školskom vzdelávacom progra-
me nastali zavedením väčšieho 
počtu voliteľných predmetov. 
Metódy vzdelávania sú viac 
zamerané na prepojenie s pra-
xou. Príkladom je zavedenie 

metódy CLIL, pri ktorej sa žia-
ci učia základný predmet v cu-
dzom jazyku. Obohatením pre 
žiakov sú aj hodiny anglickej 
konverzácie,“ uviedla riaditeľ-
ka (na foto v telocvični). 

SŠ sv. Jána Pavla II. pozostá-
va z troch zložiek - gymnázia, 
základnej školy a základnej 
umeleckej školy. Spolu školu 
navštevuje 455 žiakov. Sídli 
v takmer 28-ročnej budove, 
ktorá si už vyžaduje obnovu. 
Donedávna bola najväčším 
hendikepom chýbajúca te-
locvičňa. „Gymnazisti cvičili 
v prenajatej telocvični, žiaci 
základnej školy dlhé roky na 
chodbách SŠ. Priestory novej 
telocvične sa nachádzajú v bý-
valej kotolni, ktorú sme úplne 
zrenovovali. Do renovácie sme 

sa pustili na základe spoločné-
ho rozhodnutia s rodičmi. Fi-
nančné prostriedky sme získali 
zo zbierky rodičovského spolo-
čenstva, ale aj od amerických 
Slovákov, čo bolo základným 
fondom na realizáciu prác. Te-
šíme sa, že po 25 rokoch máme 
novú telocvičňu,“ povedala 
riaditeľka K. Krajňáková a 
doložila, že v tomto školskom 
roku ešte plánujú zatraktívniť 
budovu školy novou fasá-
dou, namaľovať strechu, ale 
aj obnoviť vybavenosť školy 
novou technikou a didaktic-
kými pomôckami pre žiakov. 
Tiež dúfajú, že sa im podarí 
v súvislosti s pripravovanou 
výstavbou bytov v lokalite Dl-
hých honov vyriešiť prístupo-
vú cestu ku škole.  (mar)

Podľa údajov Regionálneho 
úradu verejného zdravotníc-
tva so sídlom v Poprade ku 
koncu minulého týždňa cho-
robnosť na akútne respirač-
né ochorenia oproti týždňu 
predtým stúpla v Popradskom 
okrese o 7 perc. V číslach to 
predstavuje 3 321,2 chorých 
na stotisíc obyvateľov. Najvyš-
šia chorobnosť je vo vekovej 
kategórii 0 - 5 ročných. Pre vy-
sokú chorobnosť naďalej platí 
zákaz návštev v Nemocnici 
Poprad a v nemocničných za-
riadeniach vo V. Hágoch a D. 
Smokovci. Minulý týždeň boli 
pre akútne respiračné ochore-
nia zatvorené ZŠ v L. Tepličke, 
Jánovciach a D. Smokovci a 
MŠ v Gánovciach.  (ppm)

Opäť viac chorých

Mesto Poprad žiada obyva-
teľov, aby nevytvárali domče-
ky a kŕmidlá pre túlavé mačky 
v okolí bytových domov. Tým-
to spôsobom sa pri bytových 
domoch hromadia „mačince“. 
To spôsobuje nepríjemný zá-
pach pred vchodom a čoraz 
viac potulujúcich sa mačiek 
po sídliskách a s tým súvisiace 
znečistenie detských piesko-
vísk na ihriskách.  (jhl)

V SŠ sv. Jána Pavla II. skolaudovali novú telocvičňu v decembri. Do-
teraz museli žiaci cvičiť na chodbách alebo v prenajatých priestoroch.

Stop mačkám
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„Láska je jediná sila, schopná zmeniť nepriateľa na priateľa.“
Martin Luther King

POVeDALI SLÁVnI

Uprednostnili stratégiu revolučnej
pred evolučnou zmenou

SPOLOčenSkÁ krOnIkA

V piatok 15. februára 2019
vo Veľkej s

V piatok 15. februára 2019
v Novom Smokovci s

V pondelok 18. februára 2019
vo Veľkej s

V pondelok 18. februára 2019
vo Veľkej s

Ruženou Tužákovou,
85-ročnou

Dušanom Lackom,
76-ročným

Jankou Kissovou,
80-ročnou

Jaroslavom Komorom,
69-ročným

nAVŽDY Sme SA rOZLÚčILI

HOrOSkOP OD StreDY DO StreDY
Budete mať 
veľa práce, 

ale s tým prídu aj peniaze. Do-
žičte si nákup nejakej peknej 
veci.

Dostanete 
zaujímavú 

ponuku práce, ktorá vás bude veľ-
mi tešiť. Neváhajte a prijmite ju.

N e j a k á 
u d a l o s ť 

vám prinesie veľké ponaučenie 
do života. Budete si ju navždy 
pamätať.

Jedno vaše 
s p r á v n e 

rozhodnutie vyvolá reťazovú 
reakciu. Tešte sa z priaznivého 
obdobia.

Nedajte sa 
zaslepiť pe-

niazmi. To, čo sa zdá výhodné, 
bude mať nepríjemný háčik.

Bude sa 
vám dariť 

najmä pri zabezpečovaní rôz-
nych úradných záležitostí, ale 
aj pri rekonštrukciách nehnu-
teľností.

Množstvo 
práce vás 

neunavuje, ale prináša vám novú 
energiu. Čím viac povinností 
máte, tým sa cítite lepšie.

Nejaký váš 
nápad sa 

ujme a bude úspešný. Vyslúžite 
si pochvalu nadriadených.

V posled-
nom čase 

veľa vecí nestíhate. Urobte si 
poriadok v systéme svojej práce.

Váš zmysel 
pre pre-

cíznosť vás zachráni pred chy-
bou, ktorá by vám mohla spô-
sobiť veľa nepríjemností.

N á j d i t e 
si čas na 

rodinu, lebo vás momentálne 
potrebuje. Mladší rodinní prís-
lušníci potrebujú vašu radu.

D o b e h n e 
vás minu-

losť, na ktorú by ste najradšej 
zabudli. Je to však aj príležitosť 
niečo dávne uzavrieť.

V stredu 20. februára - Adus, vo štvrtok 21. 
februára - Zlatý had, v piatok 22. febru-
ára - Limba, v sobotu 23. februára - Dr. 
Max - OC Max, v nedeľu 24. februára 
- Limba, v pondelok 25. februára - Lim-
ba a v utorok 26. februára - Lekáreň na auto-
busovej stanici. adus: Mnoheľova ul. 2, Zlatý 

had: Novomeského 3918, Limba: Podtatran-
ská 5, Dr. Max - OC Max: Dlhé hony 1, 
Lekáreň na autobusovej stanici: Wol-
kerova 466. Lekárne s pohotovostnou 
službou sú otvorené od pondelka do 

piatka od 16. hod. do 22.30 hod., počas so-
bôt, nedieľ a sviatkov od 7. hod. do 22.30 hod.

POHOtOVOSť V LekÁrňAcH

Dnes 20. februára má meniny - Lívia a aladár, vo štvrtok 21. feb-
ruára - eleonóra, v piatok 22. februára - etela, v sobotu 23. febru-
ára - Roman, Romana, v nedeľu 24. februára - Matej, v pondelok 
25. februára - Frederik, Frederika a v utorok 26. februára - Viktor.

BLAHOŽeLÁme k menInÁm

V stredu 20. februára 2019
o 13. hod. v Tatranskej Lomnici s

Vo štvrtok 21. februára 2019
o 13. hod. vo Veľkej s

Michalom Strapáčom,
91-ročným

Ing. Ladislavom Šimkom,
84-ročným

nAVŽDY SA rOZLÚčIme

Program kina cInemAX Poprad
Od 21. februára do 27. februára

Minulý štvrtok na Kated-
re manažmentu Katolíckej 
univerzity v Poprade priví-
tali vzácneho hosťa, gene-
rálneho riaditeľa a predsedu 
predstavenstva spoločnosti 
Tatry Mountain Resorts Bo-
huša hlavatého, ktorý pri-
šiel medzi študentov, aby sa 
v zaujímavej prednáške Biz-
nis stratégia TMR v regióne 
strednej európy venoval 
téme strategického rozvo-
ja, perspektívam a trendom 
cestovného ruchu na Slo-
vensku i  v  regióne strednej 
európy.

150 študentov, s  pedagóg-
mi katedry,  s  maximálnou 
koncentráciou počúvalo živý 
príbeh spoločnosti TMR, 
od začiatku ich vstupu na 
trh cestovného ruchu v roku 
2005 a ako sa postupne rozví-
jali a napredovali. B. Hlavatý 
študentom vysvetlil straté-
giu revolučnej zmeny, ktorú 
uprednostnili pred postup-
nou, evolučnou zmenou. In-
špirovali sa príbehom jednej 
z najväčších amerických spo-
ločností Vail Resorts v tomto 
segmente, skĺbili inovatívne 
technológie a stali sa nositeľ-

mi trendov. Študentom tr-
pezlivo vysvetľoval princípy 
priameho marketingu ako sú-
časti integrovaného komuni-
kačného mixu, špecifiká pod-
nikania v cestovnom ruchu, 
zmenu jeho chápania u nás 
a okolitých krajinách a ďalšie 
aplikácie nástrojov využiteľ-
ných na konkrétnych príkla-
doch. Takéto zážitkové učenie 
je pre mladého človeka zro-
zumiteľnejšie a  užitočnejšie. 
Potvrdila to i bohatá diskusia.

Katolícka univerzita v  Ru-
žomberku, prostredníctvom 
Katedry manažmentu v  Po-
prade, je jedinou univerzi-
tou na Slovensku, ktorá má 
podpísané s  lídrom prevádz-
kovania horských stredísk 
a poskytovania služieb ces-

tovného ruchu v strednej a 
východnej Európe spoloč-
nosťou TMR memorandum 
o  vzájomnej spolupráci. Me-
morandum podpísané pred 
dvoma rokmi nie je formál-
nym dokumentom, ale je 
napĺňané konkrétnymi akti-
vitami - v podobe študentskej 
praxe, brigád¸ ale aj takýmito 
odbornými prednáškami, čo 
obe strany vítajú. 

Vzácnu návštevu využilo 
vedenie KU v  Ružomber-
ku prostredníctvom dekana 
Pedagogickej fakulty Pet-
ra Kršku i  vedenia Katedry 
manažmentu v  následnom 
rokovaní o ďalších možnos-
tiach vzájomnej spolupráce 
so spoločnosťou TMR.

Anna Diačiková

ako si vycvičiť draka 3 3D: 
o 13.10 hod. (hrá sa štvrtok až 
nedeľa), ako si vycvičiť draka 
3 2D: o  14. hod. (hrá sa štvr-
tok až nedeľa), o  15.40 hod., 
Ostrým nožom: o  18.10 hod. 
a  o  20.20 hod., Lego príbeh 2 
2D: o 15. hod. (hrá sa len 26.2.), 
o  16. hod. (hrá sa len 27.2.), 
a  o  16.20 hod. (nehrá sa 26.2. 
a  27.2.), Trhlina: o  18.40 hod. 
(nehrá sa 26.2. a 27.2.), Mrazi-
vá pomsta: o 18.20 hod. (hrá sa 
len 27.2.), o 21. hod. (nehrá sa 

27.2.), Babská jazda - Green 
Book: o  18. hod. (hrá sa len 
26.2.), artmax filmy - Kafar-
naum: o 20.50 hod. (hrá sa len 
27.2.), Detské kino - Návrat 
domov: o 13. hod. (hrá sa štvr-
tok až nedeľa), Nedotknuteľní: 
o 15.20 hod., Ženy v behu: o 18. 
hod. (nehrá sa 27.2.), alita: 
Bojový anjel 2D: o 20.10 hod. 
(nehrá sa 27.2.), artmax ope-
ra - ariadna na Naxe: o 19.30 
hod. (hrá sa len 27.2.). Viac 
na www.cine-max.sk.  (ppp)

Koncert CIGÁNSKYCH DIABLOV & DESMOD 2 na jed-
nom 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. Spomedzi tých, ktorí sa zapojili do sú-
ťaže v minulom vydaní NOVÍN POPRAD boli vyžrebovaní: 
D. Tomajková, Šrobárova ul., Poprad, S. Kandík, Štúrova ul., 
Poprad. Výhercom srdečne blahoželáme. Lístky na koncert si 
môžu prevziať v redakcii (Podtatranská 149/7, Poprad) v pra-
covné dni do 15. hod.    (ppš)

Vstupenky vyhrali

- týždenník občanov mesta. Vydáva Redak-
cia Poprad - noviny občanov. Šéfredaktorka: 

PhDr. Marta Marová. Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: Noviny PO-
PRAD, Podtatranská ul. 149/7, Poprad. Telefón 052/788 64 71. e-mail: 
noviny-poprad@pp.sknet.sk, sefredaktor@stonline.sk. Nevyžiadané 
príspevky nevraciame. Uzávierka vo štvrtok. Noviny vychádzajú každú 
stredu. Rozširuje Slov. pošta, Mediapress, objednávky na predplatné 
prijíma každá pošta a doručovateľ. IČO vydavateľa: 00 619 515. Tlač: 
Popradská tlačiareň, vydavateľstvo, s.r.o., Popradskej brigády 749/13, 
Poprad. ISSN 1339-2417. Evidenčné číslo 3142/09. Člen siete Media Box.
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• 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 leš-
tený Tatranský smrekový 
obklad - 3 €, perodrážku, 
zrubový profil - pologu-
ľatý, hranoly a  dlážkovicu 
na podlahy. Inf.: č. t. 0908 
234  866, www.drevozruby-
obklady.sk  2/19-P

• Výkup parožia. Inf. č. t. 
0904 834 937.  3/19-R

rôZne

PreDAj

Popradské lekárske dni s rekordným záujmom odbornej verejnosti 
Nemocnica Poprad zorganizovala 

v minulých dňoch po piatykrát od-
bornú lekársku konferenciu s  me-
dzinárodnou účasťou Popradské 
lekárske dni. Počas dvoch dní sa 
konferencie zúčastnilo spolu 767 
lekárov, sestier a medicínsko-tech-
nických pracovníkov zo Slovenska, 
Česka, Francúzska a Chorvátska. 

„Účasťou sme pokorili náš predchá-
dzajúci rekord a  tým potvrdili stú-
pajúcu prestíž podujatia, na čo som 
v mene celej nemocnice a jej zamest-
nancov hrdý a za čo im touto cestou 
vyslovujem poďakovanie. Nesmierne 
ma potešila skutočnosť, že medzi au-
tormi odborných prednášok, ale aj 
medzi ocenenými mladými lekármi, 
nechýbali lekári z našej nemocnice, čo 
je dôkazom konkurencieschopnosti a 
odbornosti personálu Nemocnice Po-
prad,” uviedol generálny riaditeľ Ne-
mocnice Poprad Peter Petruš. 

Účastníkov konferencie počas 
otvorenia pozdravil prezident SR An-
drej Kiska, pod ktorého záštitou sa 
podujatie konalo. Hlavným hosťom 
konferencie bol popredný francúzsky 

hepatológ profesor Vlad Ratziu,  sve-
tový líder v  manažmente pacientov 
s nealkoholovou chorobou pečene.  

„Hlavná téma konferencie Metabo-
lický syndróm a civilizačné choroby 
- kde sme a kam kráčame, vystihuje 
to, čo sa najviac podpísalo pod epi-
demiológiou ochorení v 21. storočí, 
ktorú zažívame. S mojimi kolegami z 
oddelenia vnútorného lekárstva s JIS 
metabolickou sme si dali za cieľ pred-
staviť v odbornom programe metabo-
lický syndróm z pohľadu kľúčových 

pododborov vnútorného lekárstva. Je 
pre nás cťou, že moje pozvanie ak-
tívne sa zúčastniť prijali medicínske 
osobnosti zo slovenskej, českej aj eu-
rópskej akademickej pôdy, s ktorými 
spolupracujeme v pregraduálnom aj 
postgraduálnom vzdelávaní, na ve-
deckých projektoch, ale nezriedka aj 
pri poskytovaní dennej starostlivosti 
o našich pacientov,“ uviedla primár-
ka oddelenia vnútorného lekárstva 
s  JIS-metabolickou Nemocnice Po-
prad Sylvia Dražilová, ktorá piaty 

ročník významného podujatia od-
borne viedla. 

Silným motívom v  prípade V. Po-
pradských lekárskych dní bolo spá-
janie rôznych odborov a odborníkov 
a trend vzájomnej medziodborovej 
spolupráce. Veľký záujem prejavili 
účastníci o  odborné workshopy, kde 
mohli nadobudnúť okrem teoretic-
kých aj praktické skúsenosti a  zna-
losti. Gastroenterologický workshop 
viedli lekári z  popradskej nemocnice 
Ján Mikloš a  Lucia Mihaličová, ktorí 
účastníkom ponúkli praktický ná-
cvik endoskopických techník akútnej 
hemostázy na modeloch. Workshop 
na tému Bežná detská obezita viedol 
český odborník Zlatko Marinov, ktorý 
prijal pozvanie primárky Pediatrické-
ho oddelenia s JIS Nemocnice Poprad 
Beáty Šoltýsovej, ktorá spoluorgani-
zovala podujatie. Pediatri takto chceli 
reagovať na slová svetových obezitoló-
gov, ktorí už teraz hovoria o epidémii, 
ktorá bude pre ďalšie generácie zna-
menať výrazné zhoršenie kvality živo-
ta a častejší výskyt zdravotných kom-
plikáciií aj vo vyššom veku.  (sga)

InZercIA • Prenajmeme kancelár-
ske priestory v  Poprade, 
Teplická 34, bývalá AB Sta-
vomontáže. Inf.: č. t. 0905 
563  836, e-mail: pabamke@
gmail.com                5/19-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

Chcete sa naučiť perfektne po nemecky?
Chcete získať okrem 

slovenského aj nemecké maturitné vysvedčenie
a štátnicové vysvedčenie o vykonaní jazykovej skúšky z 

nemeckého jazyka na úrovni C1 - C2?

PRÍĎTe  K NÁM!

Gymnázium na Ulici Dominika Tatarku v Poprade
otvára v školskom roku 2019/2020

1. ročník

BILINGVÁLNeJ  SLOVeNSKO-NeMeCKeJ  SeKCIe

Prihlášky prijímame do 28. 2. 2019.

Prijímacie skúšky sa budú konať 21. 3. 2019.
PP-26

Kultúrny program mesta Poprad
Piatok 22. február o 19. hod./divadelná sála 
Domu kultúry v Poprade
DeRMaCOL NO NaMe
aCOUSTIC TOUR
Príďte si naživo vychutnať posledný hit kape-
ly „Ži a nechaj žiť!“.
Vstupné: 25 € a 20 €/predpredaj.sk

Nedeľa 24. február o 10. hod./divadelná sála 
DK v Poprade
TVORIVÁ DIeLŇa
KaRNeVaLOVÉ MaSKY

Tvorivá dielňa pod vedením Marianny Holá-
kovej pre šikovné deti a pre ich rodičov. Nut-
né doniesť nožnice, pastelky, fixky.
Vstupné: 1 €

Nedeľa 24. február o 15. hod./divadelná sála 
DK v Poprade
ROK Na DeDINe
Slávnostný galaprogram pri príležitosti 30. vý-
ročia založenia DFS Venček z Popradu. Hosť 
programu: ľudová hudba Branislo zo ZUŠ 
Spišské Podhradie. Vstupné: dobrovoľné

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

21. a 22. februára o  19. hod. - 
ALITA: BOJOVÝ ANJEL 
USA, akčné sci-fi, 122 min., ti-
tulky, MP12                      
Vstupné: 5 €, Vstupné zľavnené 
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €

23. a 24. februára o 16.30 hod. - 
AKO SI VYCVIČIŤ DRAKA 3 

USA, animovaný/dobrodružný, 
104 min., dabing, MP                    
Vstupné: 5 €, Vstupné zľavnené 
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €

23. a 24. februára o  19. hod. - 
OSTRÝM NOŽOM 
SK, dráma, slovenská verzia, 
MP15                       
Vstupné: 5 €, Vstupné zľavnené 
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €

Kino tAtrAn 25. februára o 13.30 hod. - PO 
ČOM MUŽI TÚŽIA - PRE SE-
NIOROV + TOMBOLA 
CZ, komédia, 95 min., česká 
verzia, MP12. Vstupné: 3 €

25. februára o 19. hod. - STRIE-
DAVÁ STAROSTLIVOSŤ 
FR, dráma, 93 min., titulky, 
MP15, FK . Vstupné: 5 €, Vstup-
né FK, ŤZP: 3 €
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Prečo kandidujem na prezidenta Slovenskej republiky?
Slovenky, Slováci, 
máme pred sebou príležitosť na jedinečnú 

zmenu, samozrejme, k lepšiemu. Máme šancu 
ukázať, že nám nie je ľahostajné ďalšie smero-
vanie Slovenska. Je to šanca pre tých, ktorí mali 
pocit, že sa im nedostáva spravodlivosti, šanca 
pre všetkých nespokojných s aktuálnou situá-
ciou na Slovensku. Je to šanca pre nás všetkých 
vyslať jasný signál o tom, že osud Slovenska a 
našich ďalších generácií nám leží na srdci, že 
budeme brániť našu identitu, naše tradičné 
hodnoty, odkaz našich predkov.

Mnohí slovenskí politici, tiež kandidáti na 
hlavu štátu, tvrdia, že situácia vo svete, v Európe 
a na Slovensku je stabilná a niet sa čoho obávať. 
Ja tvrdím, že situácia je vážna 
a Slovensko práve teraz, viac 
ako kedykoľvek predtým, 
potrebuje prezidenta, ktorý 
skonsoliduje pomery, bude 
presadzovať dodržiavanie 
zákonov a  dohliadať, aby sa 
nepošliapavali zásady práv-
neho štátu. Pre Slovensko je 
nevyhnutný človek právne 
zorientovaný, ktorý rozumie 
paktom, deklaráciám a iným 
dokumentom, ktoré Sloven-
ská republika v medzinárod-
nom kontexte uzatvára.

Dnes ešte možno nevidíme 
a necítime v plnom rozsahu 
dôsledky zlých politických 
rozhodnutí posledných 
rokov, ktoré ovplyvňujú 
dianie celosvetové i domá-
ce. Ako muž ošľahaný ži-
votom a dlhoročný sudca 
jednoznačne viem, že ná-
sledky sa dostavia vždy, a 
niekedy v najnevhodnejšom 
čase. Toto je neodvratné.

V celom západnom svete sa zvádza tvrdý boj 
o tradičné, konzervatívne hodnoty. Kresťan-
ské zásady života sú postupne likvidované, vy-
tláčané a ustupujú liberálnemu mysleniu. Mo-
rálny rozklad prebieha na všetkých úrovniach. 
Na druhej strane sme svedkami prebiehajú-
cej islamizácie európy. Ak budeme iba pasív-
ne čakať a nič nezmeníme, kresťanstvo sa ča-
som stane v Európe náboženstvom minority. 
Rozhodol som sa kandidovať na pozíciu hlavy 
štátu Slovenskej republiky z presvedčenia, že 
súčasná situácia si vyžaduje človeka, pre kto-
rého sú vlasť a národ na prvom mieste, uve-
domuje si to v každom momente a podľa toho 
aj vždy koná.

Ako občiansky, národný, nestranícky kandi-
dát na prezidenta nemám za sebou žiadnych 
oligarchov, nie som nikomu ničím zaviazaný, 
iba svojim voličom. V  prezidentskom úrade 

chcem presadzovať tri priority: suverenitu Slo-
venska, ochranu tradícií a právny štát. Mojou 
prvoradou úlohou je urobiť poriadok v štáte.

Ako prezident budem striktne dodržiavať 
najvyššie postavený právny predpis platný 
v Slovenskej republike - Ústavu Slovenskej 
republiky a budem dohliadať na to, aby sa po 
nej nešliapalo. Slovenský prezident sa nesmie 
a nemôže riadiť nejakými pokynmi a odpo-
rúčaniami zo zahraničia, z ktorejkoľvek stra-
ny by takéto snahy prikázali. 

Spoločnosti sa podsúva teória o  obmedze-
ných právomociach prezidenta. Ja s týmto ne-
súhlasím. Prezident, okrem toho, že reprezen-
tuje Slovenskú republiku navonok i dovnútra, 

má ústavné oprávnenie, ale i  povinnosť, aby 
svojím rozhodovaním zabezpečoval riadny 
chod ústavných orgánov! 

Zasadím sa o zmeny v  sociálnej oblasti.  
Mnohí si myslia, že prezident nemá moc tvoriť 
ani ovplyvňovať legislatívu. Má však moc ne-
podpísať také programové vyhlásenie vlády, v 
ktorom nebudú zakotvené zmeny, na ktorých 
trvá. Jednoducho nie je možné, aby v štáte, kde 
sa vláda pýši silnou a  rastúcou ekonomikou, 
bolo 800 tisíc dôchodcov, ktorí majú dôcho-
dok nižší ako 500 eur. (Nehovoriac o tom, že 
počúvame, že na každého migranta, ktorý 
sem príde, by štát mohol a mal vynaložiť 800 
eur mesačne!)

Ak štát nezačne podporovať mladé rodiny 
- vyššími rodinnými príspevkami, podporou 
nájomného bývania a  podobne, zarábame si 
na veľký problém. A  naopak - ak štát teraz 

mladým rodinám pomôže a  umožní im mať 
viac detí, ktoré by oni veľmi radi mali, nebu-
deme musieť vôbec o verbovaní nejakých cu-
dzincov do nášho hospodárstva ani hovoriť. 
Toto všetko sa dá zakotviť do programového 
vyhlásenia vlády a ja ako prezident jednodu-
cho nepodpíšem také programové vyhláse-
nie, kde nebude jasne stanovené kedy a koľko. 

Budem podporovať naše kultúrne zvyky, 
naše tradície a náš krásny folklór všetkými 
prostriedkami, ktoré ako prezident môžem vy-
užívať. Sme ohrozovaní zo zahraničia prichá-
dzajúcou škodlivou genderovou ideológiou, 
často pretláčanou už notoricky známymi mi-
movládnymi organizáciami. Dôvodom týchto 

aktivít je snaha vykoreniť 
nás, prerušiť naše vnútorné 
spojenie s  naším najhlbším 
vnútrom, s  našou minulos-
ťou. Vykorenený človek je 
ľahko manipulovateľný,  stá-
va sa služobníkom, otrokom. 

Slovenky, Slováci,
v posledných rokoch som 

bol nútený naučiť sa odolávať 
útokom na moju osobu a celú 
rodinu. Môžem vás ubezpe-
čiť, že tieto ataky nevznikali 
preto, že by som konal ne-
čestne alebo nespravodlivo, 
ale vznikali a boli doslova 
organizované iba a len pre-
to, že som korupčné prak-
tiky a pošliapavanie práva 
vytýkal konkrétnym ústav-
ným činiteľom a dôsledne 
na ne upozorňoval. Ubezpe-
čujem vás, že tak, ako som 
hájil vlastnú česť, pravdu a 
dobré meno mojej rodiny, 
budem hájiť aj vaše - naše 
spoločné záujmy, záujmy Slo-

vákov a všetkých občanov Slovenskej republiky. 
Môžete si byť absolútne istí, že rovnako húžev-
nato, ako som bojoval za očistu v prípade mojej 
osoby a rodiny, budem bojovať aj za vás.

Aj preto jednou z  prvých vecí, ktoré ako 
hlava štátu urobím, je zriadenie právnej kan-
celárie pod záštitou prezidenta, ktorá bude 
poskytovať okamžitú právnu pomoc vo ve-
ciach svojvoľného porušovania povinností 
akéhokoľvek štátneho úradníka na úkor práv 
bežných občanov. 

Dôvera v štát sa dá obnoviť a všetky veci sa 
dajú naprávať. Na začiatok stačí zdravý rozum 
a rovný chrbát.    PP-20

JUDr. Štefan Harabin

Objednávateľ: Agentúra 858, Zeleninová 494, Bratislava, IČO: 36066338   Dodávateľ: Redakcia Poprad - noviny občanov, Podtatranská 149/7, Poprad, IČO: 00619515.
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Futbalisti FK 
Poprad sa celý 
týždeň poctivo 
pripravovali na 

jarnú časť II. ligy na sústre-
dení v  tureckom Beleku 
a  pred odchodom domov 
stihli odohrať oba plánova-
né zápasy proti ukrajinským 
druholigistom.

V  piatok 15. februára sa 
zverencom Mareka Petruša 
nepodarilo skórovať v zápase 
proti tímu Kolos Kovaljovka 

a prehrali gólom z 90. minúty 
0:1. V pondelok 18. februára 
prehrali aj s tímom Obolon 
Brovar Kyjev, a to 1:2, keď 
jediný gól Popradu strelil z 
pokutového kopu Stanislav 
Šesták.

Po návrate domov sa už 
popradskí Orli pripravujú 
len v  domácich podmien-
kach a  čaká ich generálka 
proti FK Košice, ktorá je na 
programe v sobotu 2. marca 
v NTC Poprad.  (ppv)

FK Poprad
Presne na Valentína opäť 

zavítal pod Tatry slávny 
futbalový klub Manchester 
United. Tréningový stan si 
v  Poprade na šesť dní roz-
ložili chlapci do 16 rokov 
a  bol to zážitok aj pre po-
pradské futbalové nádeje.

V  nedeľu 17. februára sa-
motní Červení diabli viedli 
tréning malých Orlíčat na 
ihrisku vo Veľkej (na foto) 
a  deň pred odletom v  pon-
delok 18. februára odohrali 
na umelej tráve NTC v  Tat-
ranskej Lomnici duel proti 
rovesníkom z  FK Poprad. 
Tímy tohto svetového veľko-
klubu sem chodia pravidelne 
už niekoľko rokov a  tunajšie 
podmienky vychválil aj hlav-
ný tréner Manchestru United 
U16 Hasney Aljofree. „Je tu 
naozaj nádherne. Prešli sme 
už množstvo úžasných miest, 
ale pri našom prvom tréningu 
pod Tatrami nám padla sán-
ka. Za nami sa rozprestierali 
prekrásne hory. Sme veľmi spo-

kojní s tým, ako je tu o nás po-
starané a chlapci si to užívajú.“

Hráči z  futbalovej akadé-
mie United si ochotne zatré-
novali s malými futbalovými 
nádejami FK Poprad, no ten-
tokrát boli oni v úlohe tréne-
rov, čo sa razom zmenilo na 
futbalovú zábavu. „Pre našich 
chlapcov a  dievčatá to bola 
veľká inšpirácia vidieť sku-
točných hráčov veľkého klubu. 
Videli sme, že to na tréningu 
išlo aj bez slov, pretože trénin-
gový program mladých Čer-
vených diablov každý hneď 

pochopil. Jednoducho, fungo-
val spoločný futbalový jazyk,“ 
povedal šéftréner prípraviek 
FK Poprad Marián Jarabin-
ský počas nedeľňajšieho špe-
ciálneho tréningu.

Futbalový sviatok si v pon-
delok užili aj chlapci z  FK 
Poprad kategórie U16, ktorí 
v  Tatranskej Lomnici stáli 
proti rovesníkom z Manches-
tru United priamo v  zápase. 
Hralo sa netradične 3 x 25 mi-
nút a z víťazstva 5:0 sa pote-
šili budúce hviezdy svetového 
futbalu z Anglicka.  (mav)

Červení diabli trénovali s orlíčatami

hokejisti hK 
Poprad odohrali 
minulý týždeň tri 
zápasy Tipsport 
Ligy a  vo všet-

kých boli úspešní. Zvyšný 
program základnej časti 
absolvujú Kamzíci už len 
na ihriskách súperov.

Špeciálnu príchuť mal pre 
popradského útočníka Rado-
míra Heizera (na foto vľavo) 
stredajší domáci duel proti 
Zvolenu, ktorý zverenci Ro-
mana Stantiena zvládli a vy-
hrali 3:2. R. Heizer si v ňom 
pripísal 500. štart v najvyššej 
slovenskej súťaži. „Potešilo 
ma to. Človek si však zároveň 
trochu uvedomí, že už nie je 
najmladší. Verím, že nejaké 
zápasy ešte odohrám a  snáď 
pridám aj nejaký úspech,“ 
uviedol popradský center. 
V tomto zápase sa na lavičku 
Popradu vrátil po štvorme-
sačnej pauze zavinenej zrane-
ním ďalší útočník Matúš Pa-
ločko (na foto vpravo), no do 
hry ešte nezasiahol. Pár strie-
daní odohral následne v pia-
tok v Detve, kde Popradčania 
zvíťazili 4:3 po samostatných 
nájazdoch, no plnú zápasovú 
záťaž absolvoval až v  nedeľu 
doma proti Miškovcu. Hrdi-
nom zápasu sa stal po tom, 

ako sedem minút pred kon-
com rozhodol gólom o výhre 
Kamzíkov 2:1. „Bol to môj 
prvý gól v  sezóne. Pre mňa 
boli tie štyri mesiace veľmi ná-
ročné. Som rád, že som koneč-
ne mohol pomôcť mužstvu aj 
strelecky. Verím, že pomalými 
krokmi budem na tom stále 
lepšie, pretože som sa na ľade 
ešte hľadal a miestami to bolo 
z mojej strany zlé,“ priznal M. 
Paločko.

Popradskí hokejisti odo-
hrajú v základnej časti už len 
dva zápasy a oba na ihriskách 
súperov. V nedeľu 24. febru-
ára pocestujú do Liptovského 
Mikuláša a v utorok 26. feb-
ruára do Banskej Bystrice.

Výsledky Tipsport Ligy: 
50. kolo v stredu 13. februára 

Poprad - Zvolen 3:2 (2:0, 0:2, 
1:0), góly Popradu: 3. Peter 
Kundrik (J. Buzzeo, Š. Fa-
bian), 5. Marek Zagrapan (S. 
Takáč), 58. Justin Buzzeo (M. 
Zagrapan, J. Abdul). 51. kolo 
v  piatok 15. februára Detva 
- Poprad 3:4sn (1:1, 1:1, 1:1 
- 0:0, 0:1), góly Popradu: 7. 
Patrik Svitana (S. Takáč), 32. 
Lukáš Paukovček (M. Belluš, 
M. Petran), 44. Dávid Bondra 
(A. Salija, J. Buzzeo), rozho-
dujúci sam. nájazd - Samuel 
Takáč. 52. kolo v nedeľu 17. 
februára Poprad - Miškovec 
2:1 (1:0, 0:1, 1:0), góly Popra-
du: 16. Kevin Miller (A. Sali-
ja, J. Buzzeo), 53. Matúš Pa-
ločko (S. Takáč, M. Petran). 

Program Tipsport Ligy: 
54. kolo v nedeľu 24. februára 

o  17. hod. L. Mikuláš - Po-
prad, dohrávka 22. kola v uto-
rok 26. februára o 17.30 hod. 
B. Bystrica - Poprad.  (mav)

Pre Heizera s Paločkom mali zápasy oslavnú príchuť

Z kuchyne hK Poprad
Juniori (Nadstavbová časť 
a): v  piatok 15. februára 
Poprad - Košice 7:3. Dorast: 
v sobotu 16. februára Poprad 
- Trenčín 4:3 a v nedeľu 17. 
februára Prešov - Poprad 
3:0. Kadeti (o majstra): 
v sobotu 16. februára Košice 
- Poprad 7:0 a  v  nedeľu 17. 
februára Poprad - Brezno 
5:1. St. žiaci 8.r. (Nadstavba 
1-5): v  sobotu 16. februára 
Poprad - Košice 6:4. St. žiaci 
7.r. (Nadstavba 1-5): v  so-
botu 16. februára Poprad 
- Košice 4:7. Ml. žiaci 6.r. 
(Nadstavba 1-5): v  sobotu 
16. februára Košice - Poprad 
6:5. Ml. žiaci 5.r (Nadstav-
ba 1-5): v  sobotu 16. feb-
ruára Košice - Poprad 2:2.

   Z  V  Vp Pp P Skóre  B

1. B. Bystrica 54 31 6 5 12 186:129 110

2. Zvolen 54 28 7 7 12 180:121 105

3. Košice 54 30 4 5 15 176:130 103

4. hK Poprad 55 27 9 3 16 161:140 102

5. Nitra 54 29 5 4 16 206:132 101

6. N. Zámky 55 25 6 5 19 141:124  92

7. Miškovec 54 22 6 7 19 141:140  85

8. Trenčín 54 22 7 4 21 140:129  84

9. Detva 54 16 3 8 27 143:185  62

10. Budapešť 54 16 3 7 28 151:189  61

11. L. Mikuláš 54 16 2 3 33 123:166  55

12. Žilina 54 10 7 5 32 141:206  49

13. SR 20 24 0 0 2 22 30:128  2

Tabuľka Tipsport Ligy

Predminulý víkend sa vo Zvo-
lene konala súťaž v  karate, 
na ktorej si karatisti z Central 
karate klubu Poprad v  konku-
rencii vyše 430 súťažiacich zo 
47 klubov zo Slovenska, Česka 
a Čiernej hory vybojovali 8 me-
dailí (3 zlaté, 2 strieborné a  3 
bronzové). Zo zlata sa tešila 
v  kategórii kata 6 - 7 ročných 
dievčat Sára Rigová, Tamara 
Mačuteková v  kategórii ku-
mite 6 - 7 ročných dievčat a tiež Ivana Kucová (na foto) v ka-
tegórii kumite seniorky do 50 kg.  FOTO - archív klubu
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Popradskí futsalisti doma vyhrali pohár
Popradský futsal sa v tej-

to sezóne vrátil na mapu 
slovenských futsalových 
súťaží a  to zásluhou tímu 
Lion Šatex Poprad. ako no-
váčik uhral v 2. lige na vý-
chode predposlednú štvrtú 
priečku, no a  v  sobotu 16. 
februára mal tú česť hostiť 
v aréne Poprad turnaj Slo-
venského pohára Východo-
regiónu.

V dlhodobej súťaži 2. ligy 
na východe sa popradskí 
futsalisti chceli po dlhšej 
pauze hlavne aklimatizo-
vať. Lion Šatex Poprad berie 
štvrté miesto ako dobrý od-
razový mostík. „Sme spokoj-
ní, vyššie sme ani nepozerali. 

Išlo nám len o  to, či niečo 
uhráme s Bardejovom a Ko-
šicami. Pred svojimi fanú-
šikmi sme odohrali kvalitné 
zápasy aj s  favoritmi,“ uvie-
dol kapitán tímu Lion Šatex 

Poprad Adrián Tropp. „Po-
prad si ako nováčik súťaže 
zastal svoje miesto. Ak bude 
mať možnosť viac trénovať a 
podporu mesta na využíva-
nie tejto krásnej arény, tak 

by futsal v Poprade mohol ísť 
opäť hore,“ dodal predseda 
Slovenského futsalu - Vý-
chodoregión Ján Kopec.

Liga bola vyhodnotená 
v  sobotu v  Aréne Poprad, 
kde sa odohral na záver se-
zóny turnaj Slovenského 
pohára 2.SFL - Východore-
gión. Ligový pohár dvíhali 
nad hlavu hráči FK Ekoprim 
Prešov, ktorí však do Popra-
du neprišli v  najsilnejšom 
zložení a tak skončili posled-
ní. Organizátorom turnaja 
urobila škrt cez rozpočet 
neúčasť dvoch stabilných 
členov ligy - Partizánu Bar-
dejov a NFL Košice a tak na-
miesto plánovaných šiestich 

mužstiev sa o  pohár pobili 
štyri v skupine každý s kaž-
dým. Celkovým víťazom sa 
napokon stal domáci tím 
Lion Šatex Poprad. „Podali 
sme zodpovedný výkon a  to 
nám prinieslo víťazstvo v po-
hári, čo sa stalo v Poprade po 
prvýkrát. Je to taká náplasť 
za celú sezónu a myslím si, že 
je to pekný výsledok,“ uzavrel 
A. Tropp.

Popradčania chcú v  lige 
ostať aj v  budúcej sezóne 
a  ako víťazi Slovenského 
pohára sa už teraz tešia na 
plánovaný Superpohár proti 
víťazovi 2. ligy, ktorý by sa 
mal odohrať v úvode nového 
ročníka.   (mav)

Minulý týždeň na Va-
lentína sa v  aréne Poprad 
uskutočnil Valentínsky 
turnaj v trojkovom basket-
bale, ktorý zorganizovala 
Basketbalová akadémia 
mládeže Poprad v  spolu-
práci s  mestom Poprad 
a  Popradským mládežníc-
kym parlamentom.

Turnaj bol určený pre 

žiakov a  žiačky základných 
a  stredných škôl rozdele-
ných do piatich kategórií. 
Okrem samotných výsled-
kov sa na palubovke Arény 
Poprad rozhodovalo v  du-
chu fair play aj o  kráľovi 
a  kráľovnej turnaja. „Hlav-
ným kritériom pri voľbe bolo 
správanie sa v  duchu fair 
play a  preto bolo dôležité 

popri hre sledovať aj hráčov 
a  hráčky súpera, ako sa na 
ihrisku správajú. Je to od-
kaz aj pre budúce generácie, 
aby pamätali, že súper je ich 
športový priateľ. Do voľby 

Ženská hokejová extraliga 
cez víkend uzavrela svoju 
kapitolu v  základnej čas-
ti a  na rade je semifinálová 
séria, v  ktorej opäť nebudú 

chýbať ani Popradské líšky. Tie v  sobotu 
16. februára v poslednom zápase dlhodo-
bej súťaže privítali Zvolenčanky, pričom 
už bolo prakticky jasné, že tieto dva tímy 
budú proti sebe bojovať aj o finále. Poprad 
z druhého a Zvolen z tretieho miesta.

Popradčanky sa pomalšie rozbiehali, ale 
mali od začiatku výrazne strelecky navrch. 
V  prevej tretine sa presadili iba raz a  to 
zásluhou Martiny Sta-
roňovej. V  druhej dvad-
saťminútovke to na seba 
zobrala Petronela Novot-
ná, ktorá dvoma gólmi 
prakticky rozhodla zápas. 
V  záverečnom dejstve už 
len kozmeticky upravila 
skóre Zvolenčanka Patrí-
cia Ágoštonová a  tak Po-
prad zdolal Zvolen 3:1. 
„Vedeli sme o tom, že Zvo-
len bude naším súperom 
aj v  play-off a  preto som 
nabádal naše dievčatá, 

aby k  zápasu pristúpili zodpovedne a  užili 
si ho. Chceli sme ukázať Zvolenu nátlakovú 
hru, aby bol v  psychickej nevýhode a  vedel, 
čo ho v semifinále čaká. Stále sa však trápi-
me s koncovkou, aj keď si dievčatá vytvárajú 
množstvo šancí. Veríme, že to v play-off bude 
padať častejšie,“ uviedol tréner Popradských 
líšok Ivan Bednár.

Už najbližšiu nedeľu 24. februára bude 
hrať Poprad so Zvolenom úvodný zápas se-
mifinálovej série hranej na dva víťazné zápa-
sy, a to pod Pustým hradom. V prvý marco-
vý víkend sa o  postupujúcom rozhodne na 
popradskom ľade.   (mav)

Valentínsky turnaj
v duchu fair play

Líšky mieria do semifinále

Z kuchyne BaM Poprad
Kadetky: v sobotu 16. februára YA Košice U17 - Poprad 
76:37 a  v  nedeľu 17. februára YA Košice U16 - Poprad 
69:38.
Žiačky: v  sobotu 16. februára YA Košice - Poprad 44:31 
a 44:28.
St. minižiačky: v sobotu 16. februára Poprad - CBK Ko-
šice 54:24 a 24:0.

Po p r a d s k ý m 
b asketb al ist-
kám dohrávka 
p r e l o ž e n é h o 
zápasu 3. kola 

nadstavby 5-8 proti Ban-
skej Bystrici nevyšla.

Minulý týždeň v  stredu 
prehrali zverenkyne Tatiany 
Gallovej s  Banskou Bystri-
cou o  štyri body 41:45, keď 
im súperky ušli bodovo naj-
mä v prvej štvrtine.

Popradčanky budú hrať 
dôležitý zápas tejto fázy 
v  nedeľu 24. februára, keď 
v Aréne Poprad o 18. hodine 
privítajú Nitru.

Výsledok: dohrávka 3. 
kola nadstavby 5-8 v stredu 

13. februára BaM Poprad 
- BK ŠKP 08 B. Bystrica 
41:45 (25:32), najviac bo-
dov BaMP: Ema Rodáková 
- 10.

Program: 5. kolo nad-
stavby 5-8 v  nedeľu 24. 
februára o  18. hod. BaM 
Poprad - BKM Junior UKF 
Nitra.   (ppv)

BAM Poprad

 Z  V  P B

1. Nitra 10 8 2 18

2. BaM Poprad 10 6 4 16

3. B. Bystrica 10 3 7 13

4. Slovan BA 10 3 7 13

Tabuľka nadstavby 5-8

sa zapojili všetci účastníci. 
Valentínsky turnaj je jeden 
z mála, kde sa zabúda na ri-
valitu a každý dopraje víťaz-
stvo tomu druhému,“ uvie-
dol Jozef Pavlík z  odboru 

školstva, mládeže a  športu 
MsÚ v Poprade.

Kráľom turnaja sa stal Boris 
Ščavnický a kráľovnou Emma 
Chmurová z  Gymnázia na 
Kukučínovej ulici.  (ppv)
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Revízor mal premiéru

PP-4

V divadelnej sále 
v  Strážach bola 
v  sobotu podvečer 
premiéra komédie 
Revízor v  podaní 
hercov ochotníc-
keho divadla Ozve-
na v  réžii Rudolfa 
Kubusa. Známa 
komédia s prvka-
mi satiry od N. V. 
Gogoľa kritizuje 
spoločenské pome-
ry v  19. storočí vo 
vtedajšom Rusku.

Revízor dodnes 
patrí k najobľúbe-
nejším položkám reperto-
áru činoherných divadiel. 
Groteskný pohľad na elitu 
zaostávajúcej spoločnosti, 
v ktorej namiesto autori-
ty vládne vulgárna moc a 
schopnosti nahrádza ohyb-
né lokajstvo. 

Príbeh provinčnej vrch-
nosti, vedomej si svojej ne-
kompetencie do takej miery, 
že sama seba k smrti vystraší 
domnelou prítomnosťou re-
vízora, je autorom geniálne 

skombinovaný s príbehom 
bystrého podvodníka, ktorý z 
ľaku hodnostárov dokáže veľa 
vyťažiť. Gogoľ tak vytvoril 
nesmrteľnú komédiu s geni-
álnou virtuozitou do seba za-
hľadených hráčov bez zásad. 

Repertoár divadla Ozvena 
tvoria väčšinou hry sloven-
ských autorov, ale celkovo 
majú radi klasiku. Napriek 
tomu, že je to komédia, v hre 
Revízor, ktorá je výborne 
napísaná a  spracovaná, je 

množstvo často sa striedajú-
cich emócií, ktoré môžu dať 
hercom zabrať.  

Režisér, a  v  hre postava 
mešťanostu, Rudolf Kubus 
uviedol: „Po Revízorovi za-
čneme rozmýšľať čo ďalej, ur-
čite vyberieme niečo klasické, 
aby sme zachovali náš smer 
a štýl - jednoduchý, ľudský, ľu-
dový. Nehráme sa na umelcov, 
sme obyčajní ľudia. Ale teraz 
si ideme vychutnávať hranie 
tohto diela.“  (kpa)

Majstrovstvá Slovenskej 
republiky v  latinskoameric-
kých tancoch sa uskutočnia 
už túto sobotu 23. februára 
2019 v aréne Poprad.

Hlavnými organizátormi sú 
Solus Dance Academy a Slo-
venský zväz tanečného športu 
v spolupráci s mestom Poprad 
a  ZUŠ na Štefánikovej ul. 
v Poprade. Záštitu nad podu-
jatím prevzal primátor Anton 
Danko. Súťažiť bude 150 ta-
nečných párov z  celého Slo-
venska v  kategóriách Juniori 
I, Juniori II., Mládež, Do 21 
rokov, Dospelí, Seniori I,  Se-
niori II a Seniori III. Začiatok 
súťaží je o 10. hod. Galavečer 
s najlepšími pármi z kategórií 
Junior II, Mládež a Dospelí sa 

začne o 19. hod. V sprievod-
nom programe sa predstavi 
James Evans & band, módna 
prehliadka Rebeca Justh, bu-
benícky sprievod žiaka ZUŠ 
na Štefánikovej ul. Mateja Štr-
báka. „Po roku sme opäť dosta-
li možnosť zorganizovať najat-
raktívnejší tanečný šampionát 
na Slovensku práve v  našom 
meste. Popradská Aréna po-
núka najlepší priestor v rámci 
Slovenska pre organizovanie 
takýchto tanečných súťaží. 
Domáci diváci stále vytvoria 
vynikajúcu atmosféru pre ta-
nečníkov, aby podávali naj-
lepšie výkony. Pevne verím, že 
takto to bude aj túto sobotu“, 
uviedol Jozef Solus zo Solus 
Dance Academy.  (ppš)

V sobotu sa bude v Poprade opäť tancovať

MaJSTROVSTVÁ SLOVeNSKa
V  LaTINSKOaMeRICKÝCh TaNCOCh

aRÉNa POPRaD
SOBOTa 23. FeBRUÁR 2019

Začiatok súťaží: 10.00 hod.
Galavečer: 19.00 hod.

PP-27


