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Fašiangy sa krátia, patria k nim aj karnevaly
Minulý týždeň vo štvrtok sa
v ZŠ s MŠ v Matejovciach konal
karneval masiek od výmyslu
sveta. Telocvičňa sa dopoludnia
premenila na obrovskú diskotéku a miesto plné hier.
„Karnevalu sa zúčastňujú všetci
žiaci našej školy. Začína prvý stupeň a po ňom sa vyblázni aj druhý
stupeň. Je to naše tradičné podujatie,“ povedal riaditeľ školy Peter
Husár. „Fašiangy si treba užívať.
V škole pripravujeme výzdobu
a o masky sa starajú rodičia. Vždy
začíname dvojhodinovou diskotékou a potom sa učíme zábavnou
formou v maskách. Najlepšiu masku nevyhodnocujeme. Každý si
ťahá „mačku vo vreci“ a teda nikto
dopredu nevie, čo si vyberie. Spravidla je to nejaká sladká odmena,“
dodala učiteľka Alena Kapolková.

Masky boli nápadité, ale zväčša
požičané, či kúpené v obchode.
„Vybrala som si kostým Kleopatry, lebo sa mi veľmi páčil a iný na
mňa ani nemali,“ priznala Stanka
Jacáková. „Vždy vyvádzam a mám
rád vtipy, preto som si vybral masku šaša,“ doplnil Dávid Mrenka.
„Som čarodejnica a viem čarovať.
Táto maska sa mi páči preto, lebo je
strašidelná,“ pridala sa Zuzka Bednarčíková.
Jediná vyslovene vyrobená maska bola zrejme len tá, do ktorej
sa obliekol Peter Beck (na foto
hore). Prišiel oblečený v škatuli,
ktorá znázorňovala známu stavebnicu Lego. „Vyrábal som masku
spoločne s mojím otcom prvýkrát
a veľmi sa z toho teším. Chceli sme
urobiť niečo vtipné, ale nakoniec
z toho vyšlo niečo úplne iné,“ dodal
s úsmevom P. Beck.
(mav)

V Matejovciach sa deti zabávali na tradičnom karnevale. Ťahali aj mačku vo vreci.		
FOTO - Marek Vaščura

Mesto zverejnilo dlžníkov na webe
Mesto Poprad opäť zverejnilo
na svojom webe www.poprad.sk
zoznam dlžníkov na daniach a
poplatku v zmysle zákona o správe daní. Ide o dlžníkov, u ktorých
mesto eviduje nedoplatky na dani
z nehnuteľností, dani za psa, dani
za užívanie verejného priestranstva, dani za ubytovanie, dani za
predajné automaty, dani za nevýherné hracie prístroje, nedoplatky na poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady evidované k 31. decembru minulého roka.
V zozname dlžníkov sú uvedené
fyzické osoby, ktorých nedoplatok

presiahol výšku 160 eur a právnické osoby, ktorých nedoplatok presiahol výšku 1 600 eur. „V zozname
dlžníkov bolo celkovo zverejnených
1 084 fyzických a právnických
osôb, u ktorých sú evidované nedoplatky v celkovej výške 555 843
eur. Na celkovej výške zverejnených nedoplatkov sa fyzické osoby
podieľajú čiastkou 468 095 eur,
čo predstavuje nárast oproti roku
2012 o 24 066 eur, právnické osoby sa podieľajú sumou 87 748 eur,
čo je pokles o 7 274 eur,“ uviedla
vedúca ekonomického odboru v
popradskej radnici Jitka Púčiková.
(Pokračovanie na str. 3)

Žiakov v popradských
školách pribúda

Sánkar Karol Stuchlák z Matejoviec (na foto vľavo v modrom) sa vrátil
domov po absolvovaní olympijskej premiéry v Soči. Nezaháľal a hneď
sa pripojil k tréningu spoločne so svojím trénerom,
s ktorým v skromných podmienkach vychovávajú
nové talenty. Viac sa dočítate v budúcom vydaní
novín Poprad.
FOTO – Marek Vaščura

Začiatkom februára sa vo
všetkých základných školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Poprad uskutočnili zápisy žiakov do prvých ročníkov.
Zo štatistík vyplýva, že počet
žiakov v Poprade stúpa.
Oproti minulému školskému
roku bolo do základných škôl
zapísaných o 52 detí viac. Kým
v šk. roku 2013/14 to bolo 474,
do šk. roka 2014/15 sa zapísalo
526 budúcich prvákov. Stúpol
aj počet odkladov nástupu do
prvého ročníka o osem detí, zo
43 na 51. Po odklade by malo
v budúcom školskom roku na-

stúpiť do prvého ročníka 49 detí,
čo je o dvanásť viac ako v tomto
školskom roku. Do prvého ročníka v celkovom účtovaní by
malo teda nastúpiť v šk. roku
2014/15 spolu 524 prvákov čo
je nárast o 56 detí oproti tomuto
školskému roku.
Pokles zaznamenalo oddelenie
školstva mládeže a športu MsÚ
v Poprade v štatistike odchodov
z 9. ročníka. V šk. roku 2014/15
ukončí základnú školu 449 žiakov, čo je o 51 detí menej. Počet
žiakov v základných školách by
tak mal príchodom prvákov narásť o 75 detí.
(ppv)
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MESTO Poprad v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie v znení neskorších predpisov informuje občanov
mesta Poprad o strategickom dokumente pre územnoplánovaciu dokumentáciu - navrhovanú
zmenu a doplnok ÚPN – SÚ
Poprad, lokalita: Areál bývalých
kasární Poprad – Stráže. Do podkladov dokumentu je možné nahliadnuť do 5. marca 2014.
MESTO Poprad oznamuje,
že sa začína proces zabezpečenia
zmeny a doplnku ÚPN – SÚ mesta
Poprad v k.ú. Spišská Sobota. Zmena sa týka využitia územia špecifikovaného podľa ÚPN ako plocha
občianska vybavenosť vrátane
zelene a technickej infraštruktúry.
Navrhovaná zmena chce využiť
územie na plochy polyfunkcie bývanie a občianska vybavenosť
(obchody, služby) vrátane zelene
a technickej infraštruktúry.
ŽIAKOM Prešovského a Košického kraja sa začínajú jarné
prázdniny v sobotu 1. marca a potrvajú do nedele 9. marca 2014.
PRIAZNICVI opery môžu
v popradskom kine Cinemax
vidieť priamy prenos z opery
Čarovná flauta z Mozartovho
salzburského festivalu v utorok 4.
marca 2014.
(ppš)

•

•

•

V obradnej sieni mesta Poprad prijal v sobotu 22.
februára viceprimátor Adrián Kromka oslávencov,
ktorí svoje životné jubileum oslavujú vo februári.
Ku krásnym 85 rokom zablahoželal Jozefovi Krajčovi, k 80 rokom Margaréte Bendovej, Elene Hudákovej, Jozefovi Oravcovi, Jánovi Zambovi a Ondre-

jovi Horníkovi, k 75 rokom Eve Frankovej, Helene
Roškovej a Kataríne Schírovej. K 70 rokom prijali
blahoželanie Anna Bielaková, Alžbeta Nadžadyová,
Viera Sakáčová, Anna Suranovská, Božena Ševcová,
Anna Urblíková, Albína Sendeková, Daniel Nemtušiak, Rudolf Pešta, Ján Vaško a Alexander Kupčo.

Udelených už bolo viac ako sto cien

V Poprade sa udeľuje Cena
mesta Poprad a Cena primátora mesta Poprad už od roku
1996. Do roku 2002 sa tieto
ocenenia odovzdávali každoročne, od toho roku sú v dvojročných intervaloch.
Cenu mesta Poprad v zmysle
Štatútu mesta Poprad, článku
25 môže udeliť osobnostiam
mestské zastupiteľstvo. Návrhy
na udelenie Ceny mesta Poprad môžu mestskému zastupiteľstvu predkladať poslan-

ci, primátor a občania mesta
a musia byť riadne odôvodnené. Písomné návrhy na udelenie tejto ceny je potrebné
doručiť na mestský úrad do
kancelárie poslancov a kontaktu s občanmi do konca mája
2014. Cenu primátora mesta
udeľuje primátor.
Od začiatku udeľovania cien
dostalo Cenu mesta Poprad
41, Cenu primátora mesta 63
občanov, kolektívov alebo inštitúcií. Udelené boli tiež dve

mimoriadne ceny a dve čestné
občianstva. Kým v začiatkoch
bolo udeľovaných viacero cien,
od roku 2004 bola Cena mesta
Poprad udeľovaná len jedna,
Cenu primátora dostali od toho
roku iba dvaja alebo traja občania či kolektívy. Mesto vedie
zoznam všetkých ocenených,
preto pri navrhovaní je vhodné
informovať sa v kancelárii poslancov, či už navrhnutý občan
alebo kolektív cenu v minulosti nedostali.
(pmm)
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Mesto zverejnilo dlžníkov na webe
(Dokončenie zo str. 1)
Daňových dlžníkov správca
dane eviduje predovšetkým na
poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady a to vo
výške 406 973 eur, čo predstavuje 73,2 % z celkovej sumy nedoplatkov. Týka sa to predovšetkým
tých dlžníkov, ktorí sú evidovaní v
meste Poprad bez presnej adresy a
ktorým je správca dane povinný
poplatok každoročne vyrubovať,
aj keď rozhodnutie nie je možné
doručiť a poplatok ostáva každoročne nezaplatený.
Nedoplatky na dani z nehnuteľností u právnických a fyzických
osôb predstavujú čiastku 118 236
eur, čo tvorí 21,2 % z celkovej
sumy zverejnených nedoplatkov.
Predovšetkým ide o staršie nedo-

platky, ktoré sú vymáhané v exekučnom konaní.
Ďalej sú to nedoplatky na dani
za psa vo výške 16 894 eur, na dani
za ubytovanie vo výške 9 063 eur a
nedoplatky za užívanie verejného
priestranstva vo výške 4 676 eur.
V porovnaní so zverejneným
zoznamom neplatičov za predchádzajúci rok, dochádza ku zvýšeniu počtu neplatičov celkovo
o 116 osôb, s čím súvisí aj nárast
zverejnených nedoplatkov celkom
o čiastku 16 792 eur. „Nárast sme
zaznamenali len u fyzických osôb
a konkrétne pri nedoplatkoch na
poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady,“ uzatvára
Jitka Púčiková. Mesto zverejňuje
zoznam dlžníkov už štvrtý rok.
Mesto Poprad vynaložilo v roku

2013 celkovo výdavky na vývoz
komunálneho odpadu vo výške 1 681 990 eur, pričom výber
poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady za rok
2013 predstavuje čiastku 1 493 435
eur. Rozdiel vo výške 188 555 eur
mesto uhrádzalo z iných vlastných zdrojov.
Dlžníci môžu svoje nedoplatky uhradiť bankovým prevodom, poštovým poukazom alebo
priamo do pokladne mestského
úradu v hotovosti alebo platobnou kartou. Pri platbách je dôležitý variabilný symbol, ktorý je
uvedený v zasielaných rozhodnutiach, alebo je možné zistiť
si ho u pracovníkov oddelenia
daní a poplatku na 2. poschodí
MsÚ v Poprade.
(mag)

•

Krátke správy

V SÚVISLOSTI s chrípkovým obdobím hodnotí Regionálny úrad verejného zdravotníctva
v Poprade situáciu v okrese Poprad ako primeranú tomuto ročnému obdobiu. Oddelenie epidemiológie zachytilo zvýšený výskyt
vírusu chrípky len v okolí obce
Ľubica a v okrese Levoča.
ROZLÚČKA s fašiangovým
obdobím a dopoludnie plné zábavy, pestrého programu, súťaží
a diskotéky pod vedením uja Ľuba
z Košíc, FS Vagonár a DFS Venček
sa uskutoční v nedeľu 2. marca od
10. hod. na ploche pred športovou
halou Aréna Poprad.
MESTO Poprad začína pracovať na novom skateparku. Viceprimátor Milan Baran sa minulý
týždeň stretol so skejtermi D.
Turcerom a M. Ogurčákom, aby
dohodli spoluprácu.
PRERUŠENIE
distribúcie
elektriny z dôvodu plánovaných
prác bude vo štvrtok 6. marca od
7. hod. do 15. hod. vo Veľkej na
Jarmočnej ul. 1-17, 19, 20, Družstevnej ul. 2-24 párne, 7. V piatok
7. marca bude od 7. hod. do 16.
hod. na celej Lúčnej ul., Lomnickej ul., Jahodnej ul. a Vodárenskej
93, 2478, 2323 a 3895.
VO štvrtok 20. februára sa vo
Veľkej Lomnici konal seminár
k rómskej problematike za účasti viacerých odborníkov z praxe.
Hlavnou témou seminára bola
zdravotná starostlivosť.
VÝJAZDOVÝ odber krvi NTS
Poprad sa uskutoční zajtra 27.
februára v Základnej škole s MŠ
vo Vikartovciach.
(ppš)

•
•

Spišská Sobota ožila maskami •
V týchto dňoch vrcholia
fašiangy - obdobie od Troch
kráľov až do polnoci pred škaredou - Popolcovou stredou.
Tá v tomto roku pripadne na
piateho marca. Hlavnou myšlienkou celých fašiangov bola a aj
je radosť z končiacej sa zimy a
oslava pomaly prichádzajúcej
jari. Fašiangové obdobie je teda
časom, v ktorom sa ľudia bavia
na rôznych zábavách, plesoch,
báloch, či karnevaloch. Nebolo
tomu inač ani ostatnú sobotu.
Prevažne deti z popradského
plaveckého klubu dojčiat a batoliat sa spolu so svojimi rodičmi prišli rozveseliť na karneval

do Kultúrneho domu v Spišskej
Sobote. Originálne a pestré
masky si zatancovali na rôzne
detské pesničky. Popoludnie detičkám spestrila aj známa rozprávková postavička Pipi Dlhá
Pančucha. Každá maska bola
odmenená. „Tohto roku to bol
už v poradí náš druhý karneval.
Minulého roku sa deti stretli na
karnevale na ľade na hasičskom
dvore, žiaľ tohto roku počasie
zime veľmi neprialo, tak sme
zvolili alternatívu v divadelnej
sále. Organizovať karneval pre
deti chceme každý rok“, uviedol
Miroslav Gordiak z Baby Clubu Hippo.
(šif)

•

Na karnevale boli rôzne masky. Najčastejšie však postavičky
z obľúbených rozprávok. Nechýbali teda ani princezné. Na fotografii princezná Evelína, Karolínka
a najmladšia 5-mesačná Paulínka.

Otvorili kanceláriu

Prešovský VÚC

má troch

podpredsedov
Na rokovaní Zastupiteľstva
Prešovského samosprávneho
kraja 18. februára v Prešove poslanci zvolili na návrh predsedu
PSK troch nových podpredsedov PSK. Každý z nich zastupuje jeden historický región
kraja – Spiš JUDr. Štefan Bieľak
(primátor Spišskej Belej), Šariš
MUDr. Radoslav Čuha (riaditeľ FNsP Prešov) a Zemplín
MUDr. Peter Obrimčák (primátor Stropkova). Každý z nich
bude túto funkciu vykonávať
na 40-percentný úväzok od 1.
marca 2014. Konkrétne kompetencie a právomoci budú
riešiť s predsedom PSK do tohto termínu.
(ftz)

•

Prvé zasadanie 40 okrskových volebných komisií, ktoré budú fungovať v meste Poprad k voľbe prezidenta SR v roku 2014, sa konalo minulú stredu na pôde Mestského úradu v Poprade. Celkovo je
do nich nominovaných 575 členov. Na zasadaní prítomní členovia zložili predpísaný sľub, prečítaním ich mien boli ustanovení do
komisií. Ďalej sa oboznámili s príslušnými právnymi normami
týkajúcimi sa najmä ochrany osobných údajov a zvolili si predsedov a podpredsedov. Prvé kolo voľby prezidenta SR bude v sobotu 15. marca 2014.		
FOTO – Marta Marová.

Za účasti poslankyne NR SR
Moniky Gibalovej otvorili poslanci Prešovského samosprávneho kraja za okres Poprad - Jozef Mezovský a Jozef Švagerko
(obaja za KDH) poslaneckú
kanceláriu. Nachádza sa v priestoroch OC KDH na Dostojevského ul. v Poprade (Výkrik).
Kancelária bude slúžiť občanom
regiónu pre lepšiu informovanosť a poradenstvo vo vzťahu
k VÚC Prešov. Bude otvorená
vždy vo štvrtok prvý párny týždeň v mesiaci od 14.30 do 16.
hod. s jedinou výnimkou, a to 30.
apríla 2014, pretože vo štvrtok 1.
mája je sviatok. Prvýkrát môžu
občania prísť do kancelárie už
6. marca. Pod VÚC patria také
oblasti, ako je prímestská autobusová doprava, cesty 2. a 3. triedy v kraji, stredné školy, domovy
sociálnych služieb, kultúrne ustanovizne a ďalšie.
(ppm)
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Lekár odpovedá
Primár gynekologicko-pôrodníckeho
oddelenia
Nemocnice Poprad MUDr. Vladimír Böhmer odpovedá na otázku:
Objavili mi myóm na maternici, ale operácia zatiaľ nie je
potrebná. Mám už po päťdesiatka a vraj sa časom scvrkne. Kedy
je vhodné radšej podstúpiť operačný zákrok?
- „Myómy sú častým nálezom
u žien vášho veku. Myómy ženy
bezprostredne v absolútnej väčšine prípadov neohrozujú. Väčšinou
sa prejavujú silnými krvácaniami
a bolesťami – záleží, akej sú veľkosti
a kde sú uložené. Myóm je možné
aj dlhodobo sledovať. Ak nerobí
ťažkosti a nerastie, nemusí sa hneď
operovať. Ak je myóm malý, sleduje
sa a u mnohých žien v menopauze
t.j. po ukončení menštruačného
cyklu, má tendenciu zmenšenia ako
uvádzate. V menopauze myóm totiž v dôsledku poklesu zásobovania
ženskými pohlavnými hormónmi,
znížením prekrvenia, stratí „dobré“
podmienky pre svoj prípadný rast
– takto to býva často. Ak pacientka nemá žiadne ťažkosti, môže sa
operačnému zákroku vyhnúť úplne.
Je vhodné ale pravidelne v rámci
preventívnych prehliadok myóm
sledovať. V takýchto prípadoch sa
postupuje vždy individuálne, aktuálne podľa situácie, kde sa zvažujú všetky objektívne okolnosti,
ako i názor pacientky. Situácia sa
väčšinou rozoberie v ambulancii
obvodného gynekológa. Ak je to potrebné, pacientka potom prichádza
k nám na gynekologicko-pôrodnícke oddelenie na konzultáciu, kde sa
dohodneme na celom postupe. Ak je
to potrebné, pacientka je objednaná na operáciu, ak nie, dohodne sa
sledovanie, čo realizuje zasa ošetrujúci gynekológ.“
(ppm)

•

Spotrebiteľ
pod ochranou

V Poprade pribudnú nové byty
Mesto Poprad poskytuje nájomné byty občanom vo viacerých kategóriách. Dopyt je
obrovský a preto sa radnica rozhodla pokračovať v budovaní
takýchto obytných domov.
„Máme spracovanú projektovú
dokumentáciu na výstavbu nájomného bytového domu v Matejovciach na Allendeho ulici.
Ide o šesťpodlažný dom, kde riešime tridsať bytových jednotiek.
Malo by tam byť 10 trojizbových
bytov, osemnásť dvojizbových
bytov a dva dvojizbové byty pre
imobilných. K realizácii budeme
môcť pristúpiť v závislosti od vyčlenených prostriedkov v mestskom rozpočte,“ uviedla vedúca
odboru výstavby MsÚ v Poprade
Kristína Horáková a pokračovala: „V tomto roku však nie sú
prostriedky vyčlenené. V rozpočte
na rok 2014 sú k dispozícii na
výstavbu sociálneho bývania na
Levočskej ulici. Ide o byty nižšieho
štandardu, kde v dvojpodlažnom
objekte s pavlačou by malo byť
tridsať bytových jednotiek, z toho
jeden byt pre imobilných občanov.
V týchto dňoch prebieha súťaž na
stavbu a predpokladaná doba realizácie je šesť mesiacov.“

Mesto Poprad momentálne
vlastní 458 nájomných bytov
rôznych kategórií. „Prvú tvorí 23
bytov, ktoré sú zo zákona určené
na predaj pre nájomníkov, ak o to
požiadajú. Druhou kategóriou sú
byty na dlhodobý prenájom, ktoré
boli postavené so štátnou dotáciou.
Ide o 94 bytov na Šoltésovej ulici,
na Ulici Ludvíka Svobodu a v rekonštruovanej nadstavbe v bloku
Spiš na sídlisku Západ. Potom sú
to novovybudované bytovky zo
Štátneho fondu rozvoja bývania.
Ide o 170 bytov na Rázusovej ulici a v Továrenskej štvrti v Matejovciach. Pre tieto byty schvaľuje
mestské zastupiteľstvo poradovník,
z ktorého sa postupne prideľujú nájomníkom. Naposledy bolo v poradovníku schválených 92 čakateľov,
z ktorých sme vo februári vybavili
už takmer 80 nájomníkov,“ povedal vedúci organizačného odboru
MsÚ v Poprade Emil Kostelničák, ktorý dodal: „Máme ešte byty
zvláštnej kategórie, ako je Dom
opatrovateľskej služby Xenón, kde
sú byty s opatrovateľskou službou.
Potom je to 20 nájomných bytov
na Levočskej ulici a byty v azylovom dome, kde sa uzatvárajú
zmluvy na jeden rok. V stálom

zozname uchádzačov o byt bolo
začiatkom februára zapísaných
827 záujemcov. Z tohto zoznamu
sa prideľujú byty, ak sa nejaký
uvoľní. Ide hlavne o poradovník,
z ktorého sa vyberajú nájomníci
bytov postavených zo Štátneho
fondu rozvoja bývania a teda v Továrenskej štvrti v Matejovciach a na
Rázusovej ulici.“
Pre zapísanie do zoznamu
platia určité pravidlá. „Kritériá
prideľovania bytov vychádzajú
zo zákona o sociálnom bývaní.
Príjem rodiny žiadateľa nesmie
prekročiť trojnásobok, respektíve
tri a pol násobok životného minima, podľa toho, či ide o úplnú
rodinu alebo partnerov žijúcich
s rodinou, prípadne o osamelé
matky s deťmi, či o žiadateľov,
ktorí vykonávajú práce v prospech
obce. Pred uzatvorením zmluvy
sa platí na účet mesta finančná
zábezpeka vo výške šesťmesačného nájmu, ktorá ostane na účte,
kým nájomca v byte býva. Keď
odchádza, zábezpeka sa mu vráti
v plnej výške. Čakacia doba je asi
roka a pol,“ informovala Daniela
Dluhošová z oddelenia správy
bytov a nebytových priestorov
MsÚ v Poprade.
(mav)

Vedúca odboru výstavby Kristína Horáková (na foto vľavo) má pred sebou projekt na výstavbu sociálneho bývania na Levočskej ulici. Na foto vpravo je vizualizácia nájomného bytového
domu na Allendeho ulici v Matejovciach.			
FOTO – Marek Vaščura

Pozor na podomových predajcov, úvery a poistky

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov S.O.S. Poprad v roku 2013
vymohla rôznymi zákonnými
postupmi v prospech spotrebiteľov spolu 22 300 €.
Projekt S.O.S. Poprad Spotrebiteľské poradenské centrum ADR
v Prešovskom kraji 2013 bol realizovaný v súlade so smernicou
Európskeho parlamentu a Rady
EÚ o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorú členské štáty majú uviesť do účinnosti
prostredníctvom zákonov, predpisov a opatrení, potrebných na
dosiahnutie súladu s touto smer-

nicou do 9. júla 2015.
„Obracajú sa na nás spotrebitelia z celého Slovenska. Z celkového
počtu 247 zaevidovaných spotrebiteľských podnetov bolo z regiónu
Prešovského samosprávneho kraja 175 podaní. Najviac, spolu 86
prípadov, sa týkalo oblasti podomového predaja a spotrebitelia sa
stále veľmi často dostávajú do sporov s poskytovateľmi finančných
služieb. Najčastejšie riešime vybavenie, resp. nevybavenie reklamácie a odstúpenia od zmluvy,“ vysvetľuje predseda S.O.S. Poprad
a akreditovaný mediátor Michal

Fáber. Hoci je väčšina prípadov
ukončená poradenstvom, S.O.S.
Poprad individuálne, v zastúpení
spotrebiteľov, podáva aj žaloby
na príslušných súdoch. V roku
2013 ich bolo celkovo jedenásť. V
šiestich prípadoch prvostupňové
súdy rozhodli v prospech spotrebiteľov, z toho jedno rozhodnutie
už nadobudlo právoplatnosť. 728
spotrebiteľov S.O.S. Poprad zastupovala v konaní voči alternatívnemu dodávateľovi energií.
Alternatívne riešenie sporov (z
anglického Alternative Dispute Resolution - ADR) ponúka jednodu-

ché, rýchle a lacné mimosúdne riešenia sporov medzi spotrebiteľmi a
obchodníkmi. Nie je však ešte rovnomerne rozvinuté v celej Európskej únii. Ani na Slovensku nie sú
spotrebitelia a obchodníci dostatočne informovaní o existujúcich
alternatívnych mechanizmoch a
len malé percento z nich vie, na
koho sa v prípade problémov obrátiť. V súlade s touto stratégiou
bude Spoločnosť ochrany spotrebiteľov S.O.S. Poprad aj naďalej
skvalitňovať, a postupne, v rámci
svojich projektových aktivít, rozširovať svoje služby.
(pvč)
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Dva popradské súbory získali sedem cien
Posledný februárový víkend
patril XXII. ročníku prehliadky neprofesionálneho divadla
okresov Poprad, Kežmarok a
Levoča Divadelná Šuňava.
Zorganizovali ho Podtatranské
osvetové stredisko v spolupráci s
obcou Šuňava. Podujatie sa tešilo
veľkej pozornosti a v miestnom
kultúrnom dome sa na každé z 29

súťažných predstavení zišlo veľa
divákov. Súťažilo 9 divadelných
súborov, z toho dva z Popradu.
Obom popradským divadelným
zoskupeniam sa darilo. DS Šťastlivec zo ZUŠ Poprad si odniesol dve
prvé ceny, a to v kategórii divadlo
mladých s postupom na krajskú
scénickú žatvu Levoča s predstavením Stretnutia v réžii M. Nováka a

D. Kubáňa (na foto
dole), kde obsadil
aj 3. miesto s postupom s alternatívnym predstavením
Domino v réžii Z.
Krupkovej.
Prvé
miesto získal DS
Šťastlivec takisto v
kategórii divadlo
mladých - miniatúra za Dib a Dob - 3 etudy 2 mníchov v réžii A. Lygu a M. Franka.
Bodoval tiež v kategórii miniatúry
s postupom na krajskú prehliadku Rozprávkový Stropkov, kde sa
umiestnil ako druhý so Sliepkou a
vajcom v réžii Z. Krupkovej.
DS Trma Vrma zo ZUŠ pri
Spojenej škole Letná z Popradu
zaujal v kategórii divadlo deti
a dospelí, v ktorej si vyslúžil 1.
miesto a postup na krajskú scénickú žatvu do Levoče s predstavením Popcorn. K tomu pridal
dve 2. miesta s postupom, a to v

kategórii detské divadlo s hrou
Bratia Levie srdce v réžii A. Váradyovej a takisto v jej réžii so
scénickým čítaním knihy Poprad
mám rád (na foto hore).
V kategórii miniatúry bolo
prvý DS „L“ zo ZUŠ Levoča s Ha
ha ha, v kategórii detské divadlo
DS Fri*kúl*in Levoča s hrou Holuby a v kategórii detských recitačných kolektívov zvíťazil DS
Gašparko z Lendaku a jeho Dve
balady. Cenu starostu obce Šuňava si odniesol DS Školáčik zo ZŠ
s MŠ Šuňava.
(mar)

Študenti Obchodnej akadémie v Nórsku
Študenti Obchodnej akadémie
Poprad sa v dňoch od 11. do 15.
februára v rámci programu celoživotného vzdelávania „Leo- Napísali
nardo da Vinci - Partnerstvá„
zúčastnili na stretnutí členov
študentských spoločností v nórskom meste Askim.
Do projektu s názvom „Partnerstvo pre silnejšiu Európu - mladí
podnikatelia vedú medzinárodné
študentské spoločnosti“, zameraného na podporu odborného vzdelávania, sú okrem popradskej
obchodnej akadémie zapojené
Mendelová stredná škola z českého
Nového Jičína, Stredná odborná
škola z nórskeho mesta Askim, ale
aj vzdelávacie inštitúcie zamerané
na odborné vzdelávanie z nemeckého Lipska a českého Nového Jičína.
Na druhom stretnutí členov
študentských spoločností a cvičných firiem sa študenti oboznámili

s obsahom činností jednotlivých
organizačných útvarov firmy a ich
výrobným programom. Pripravili
prezentáciu
ste nám zameranú na
SWOT analýzu a rozdiely v etikete
medzi jednotlivými zúčastnenými krajinami. Realizovali ďalšie
aktivity zamerané na rozvoj podnikateľských spôsobilostí, komunikačných schopností v anglickom
jazyku a nadviazali aj kontakty so
študentmi zapojených krajín. Hosťujúca škola pripravila aj zaujímavý
sprievodný program. Študenti mali
možnosť vidieť metropolu Nórska
– Oslo, pozreli si expozíciu v Nobelovom mierovom centre, polárne
múzeum Fram i historické pamiatky v centre mesta. Najbližšie stretnutie študentských spoločností
bude v septembri na domácej pôde
v Obchodnej akadémii Poprad.
Tatiana Hadbavná
Obchodná akadémia Poprad

V nedeľu 23. februára potešilo všetky popradské deti Divadlo Clipperton
z Banskej Bystrice, ktoré v divadelnej sále Domu kultúry uviedlo klasickú
rozprávku Princezná so zlatou hviezdou.
FOTO – Marek Vaščura

O Festival hier a zábavy bol v Poprade počas víkendu obrovský záujem.
V Aréne Poprad sa počas troch dní vybláznili malí i veľkí priaznivci spoločenských hier. Nechýbali detské atrakcie, súťaže a detský kútik.

Psy prilákali množstvo návštevníkov
Uplynulý víkend patrila Tatranská Lomnica rodinám s deťmi
aj severským plemenám psov na
jubilejnom už 5. ročníku podujatia Snežné psy. Až 13 tisíckam
prázdninujúcich detí s rodičmi
spríjemnil psí program lyžovačku
pod Lomnickým štítom.
Návštevnosť bola opäť o niečo
vyššia ako pred rokom. „Rozdali sme
viac ako päť tisíc cukríkov, detičky si
víkend u nás užili. Sobota nemala
najukážkovejšie počasie, napriek
tomu návštevnosť bola veľmi dobrá,
nedeľa bola čo sa počasia týka doslova ukážková, celkovo k nám počas
uplynulého víkendu prišlo o 20% viac
návštevníkov ako pred rokom“, povedala Lenka Maťašovská, výkonná
riaditeľka Oblastnej organizácie CR
Región Vysoké Tatry. Deti sa bavili
na bohatom programe, ktorý mode-

roval obľúbený Andrej Bičan. Mašéri so svojimi psami ani tento rok
nesklamali a predviedli sa nielen
v záprahoch. Zábavný sprievodný
program bol ešte pestrejší ako pred
rokom a nechýbali ani známe tváre
ako Martin Madej, Thomas Puskailer či Miro Jaroš.
(ppš)
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KULTÚRNY KALENDÁR NA MAREC
Podtatranské múzeum
Celý marec
KAMENNÝ HERBÁR
Výstava zapožičaná z Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi
ponúka možnosť spoznať rastlinstvo, ktoré rástlo na území
Slovenska pred 13 až 14 miliónmi rokov.
Celý marec
„OTEC HUSZ“
Výstava pri príležitosti 200. výročia narodenia Dávida Husza.
Celý marec
KNIEŽACIA HROBKA
Z POPRADU - KONZERVÁCIA 2008-2012

Podtatranská knižnica
VÝSTAVY
Odd. umenia v Spišskej Sobote
Celý marec
ROZPRÁVKOVO II
výstava žiakov ZUŠ na Štefánikovej ulici v Poprade
PODUJATIA
Streda 26. marca o 13.30 hod.
- A. Kuchár - beseda
* pobočka Juh 3
10., 13. a 14. marca - Slávnostný zápis prvákov do knižnice
* pobočka Juh 1.
20. a 25. marca - Slávnostný
zápis prvákov do knižnice.

Podtatranské
osvetové stredisko
Štvrtok 13. marca - Hviezdoslavov Kubín - Poprad, Kežmarok, Levoča
- okresné kolo v prednese poézie a prózy

Tatranská galéria

Celý marec
Peter Pollág - Chlapec z našej ulice
Výstava predstaví prierez tvorby (maľba, grafika,
ilustrácia, mozaika, vitráž) významného slovenského autora, pochádzajúceho z Popradu.
Od 25. marca
Zlomený narcis - Jan a Peter Mozerovci		
				
Výstava k 72. výročiu prvého transportu židovských žien a dievčat z Popradu.
Utorok 25. marec o 16. hod. - vernisáž výstavy

Utorok 25. marec o 15. hod. pri pamätnej tabuli
staničnej budovy v Poprade - Pietna spomienka
kladenia vencov k 72.výročiu prvého transportu
židovských žien a dievčat z Popradu.

Hviezdoslavova 12, Poprad
www.tatragaleria.sk

Celý marec
Anjeličkovo
Výstava detských a študentských prác
Anjel Vianoc 2013.
Odkryté hodnoty
Stála expozícia 115 diel z depozitu Tatranskej galérie v Poprade.
Ďalšie aktivity
Prednášky
Utorok 11. marec o 17. hod. - Téma - Podolínec Rímsko-katolícky Farský kostol Nanebovzatia panny Márie, prednášajúca Daniela Horváthová.
Kurz večernej kresby - každú stredu od 17. hod.
do 18.30 hod.

Sobota 22. marca - Z Tatranského prameňa - Kežmarok,
Svit - regionálne postupové
súťaže hudobného folklóru detí
Spievaj, že si spievaj, sólistov tanečníkov Šaffova ostroha a súťaž
tvorivých choreografií FS
Utorok 25. marca - Dni židovskej kultúry - pietna spomienka
na prvý transport židovských
žien a detí
Od 13. do 31. marca - Výtvarný salón - regionálna súťaž
neprofesionálnych výtvarníkov

Galéria
Scherfelov dom
Celý marec
...DO TICHA DOMOVA...
Výstava obrazov s tematikou
Tatier zo zbierky Jána Simkaniča.
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MESTO

POPRAD

v zmysle § 9a ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

zverejňuje zámer prenajať

PP-20

nehnuteľnosti v katastrálnom území Poprad - pozemok časť parc.
č. KN-E 338, pozemok časť parc. č. KN-E 2801, pozemok časť parc.
č. KN-C 3009/841, nehnuteľnosť v k. ú. Spišská Sobota - pozemok
časť parc. č. KN-C 1821/1 a nehnuteľnosť v k. ú. Veľká - pozemok
časť parc. č. KN-C 501, každý o výmere 3 m2 za účelom umiestnenia
reklamných panelov.
Výška nájmu je minimálne 330,- €/ks na účel osadenia billboardov a
panelov s prenájmom plôch na propagáciu a reklamu, pričom pri viacstranných paneloch sa za kus považuje jedna strana panelu.
(Minimálna výška nájmu je určená v súlade so Zásadami prenájmu
pozemkov vlastníctve Mesta Poprad, schválenými Uznesením MsZ č.
117/2012, zo dňa 6. 6. 2012)
Bližšie informácie o nehnuteľnostiach ako aj situačné nákresy v katastrálnych mapách sú uverejnené na stránke www.poprad.sk, alebo ich poskytne
MsÚ Poprad, oddelenie správy majetku, 3. poschodie, číslo dverí 313, telefónne číslo: 052/716 72 81, e-mail: ivana.jurisova@msupoprad.sk.
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 6. 3. 2014 o 12. hod.

MESTO

POPRAD

v zmysle § 9a ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosti

PP-21

v katastrálnom území Matejovce pozemok parc. č. KN-C 456 o výmere 129 m2, časť parc. č. KN-C 989/1 o výmere 58 m2, časť parc. č. KN-C
940 o výmere 57 m2, parc. č. KN-C 459 o výmere 67 m2 a časť parc. č.
KN-C 943/1 o výmere 100 m2.
Výška nájmu za pozemok je minimálne 0,33 €/m2/rok za pozemky situované pri rodinných domoch na účely zriadenia pridomovej záhradky.
(Minimálna výška nájmu je určená v súlade so Zásadami prenájmu
pozemkov vlastníctve Mesta Poprad, schválenými Uznesením MsZ č.
117/2012, zo dňa 6. 6. 2012)
Bližšie informácie o nehnuteľnosti ako aj situačný nákres v katastrálnej
mape sú uverejnené na stránke www.poprad.sk, alebo ich poskytne
MsÚ Poprad, oddelenie správy majetku, 3. poschodie, číslo dverí 313,
tel. č. 052/716 72 81, e-mail: ivana.jurisova@msupoprad.sk.
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 6. 3. 2014 o 12. hod.

DIVADELNÉ FAŠIANGY 2014
Divadlo COMMEDIA Poprad
2. marca o 18. hod. - Divadlo mladých Šuňava
M. Gavran - MUŽ MOJEJ ŽENY
9. marca o 18. hod. - Divadlo Commedia Poprad
V. Pankovčín, V. Benko - PASTIER (monodráma)
16. marca o 18. hod. - Divadlo Commedia Poprad
D. Dušek, F. Lipták, M. Šulík - ZABÍJAČKA
23. marca o 18. hod. - Divadlo mladých Šuňava
M. Kukučín - RYSAVÁ JALOVICA
30. marca o 18. hod. - Divadlo Commedia Poprad
M. Nikolič - KOVÁČI
6. apríla o 18. hod. - Divadlo Commedia Poprad
A. P. Čechov - KEĎ MUŽI PLAČÚ
13. apríla o 18. hod. - Divadlo Commedia Poprad
F. Švantner, V. Benko - MALKA

Predstavenia sa uskutočnia v Kultúrnom dome v Spišskej Sobote.
Informácie: tel. 0903 825 050, e-mail: vladob@mail.t-com.sk,
predajňa TESCOMA, Nám. sv. Egídia, Poprad, tel. 0904 658 812
Vstupné: 4 €
PP-10

Mesto Poprad prijme do pracovného pomeru zamestnanca
na obsadenie pracovnej pozície

odborný referent/ka investičnej činnosti

Miesto práce: Mestský úrad Poprad
Predpokladaný nástup: po ukončení výberového konania
Druh pracovného pomeru: plný úväzok na pracovnú zmluvu
Náplň práce: zabezpečovanie prípravy a realizácie investičnej výstavby
mesta Poprad
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa stavebná fakulta,
prax v príslušnom odbore výhodou,
odborná spôsobilosť na výkon stavebného dozoru výhodou,
znalosť právnych noriem v predmetnej oblasti,
bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť,
práca s počítačom - pokročilý,
vodičský preukaz sk. B.
Požadované doklady k prihláške na výberový pohovor:
písomná prihláška na výberový pohovor,
profesijný štrukturovaný životopis s uvedením telefonického kontaktu,
kópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre účely
výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Termín doručenia prihlášky s požadovanými dokladmi: 28. február
2014 do 15. hod.
Prihlášku do výberového konania doručte so spätnou adresou uchádzača
v zalepenej obálke (poštou alebo osobne) s označením „investičné“ na adresu:
Mestský úrad Poprad
odd. personálneho manažmentu a miezd
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. PP-19

Piatok 28. február o 18. hod. v divadelnej sále DK

KUPEC BENÁTSKY

Art Academy
Premiéra v podaní študentov Gymnázia na Kukučínovej ul. v Poprade
v spolupráci s Art Academy. Réžia: Tatiana Husárová. Vstupné: 3 €
Info a predpredaj: kníhkupectvo Christiania 052/7722 944

Súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž

O vstupenky na koncert

Desmodu a IMT Smile

Skupiny Desmod a IMT Smile
vyrážajú na spoločné slovensko-české turné. Prvý koncert na Slovensku sa uskutoční už v utorok
4. marca v Nitre a postupne sa
koncerty budú konať v Trenčíne,
Bratislave, Humennom, Poprade,
Martine, Ružomberku, Púchove
a Brezne. Pre fanúšikov pripravili
množstvo prekvapení.
Redakcia novín Poprad v spolupráci s organizujúcou agentúrou pripravila pre čitateľov súťaž
o vstupenky na koncert, ktorý
bude v Poprade v športovej hale
Aréna v sobotu 15. marca 2014.
V predchádzajúcom vydaní novín
bol uverejnený kupón č. 1, ktorý je
potrebné spolu s kupónom z tohto vydania novín Poprad zaslať

do redakcie (Podtatranská 149/7,
058 01 Poprad) na korešpondenčnom alebo podobnom lístku do 3.
marca 2014. Mená troch výhercov, ktorí získajú vstupenky, budú
uverejnené v novinách Poprad
v stredu 5. marca 2014.
Vstupenky na koncerty, ktoré
by sa mali začínať vždy o 18.
hod., si je možné kúpiť prostredníctvom predajnej siete
Ticketportal.
(ppš)

KU P Ó N

č.2

DESMOD
IMT Smile
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Bude Fórum slovenského stavebníctva

POVEDALI SLÁVNI

Kríza v stavebníctve zasiahla všetky oblasti slovenského stavebníctva. V dôsledku krízy a nedostatku zákaziek poklesli ceny v
stavebníctve na minimum. Keďže nezmyselná cenová vojna stále
pretrváva, Vydavateľstvo Eurostav sa rozhodlo pripraviť na 13.
marca 2014 v Bratislave 1. ročník konferencie pod názvom Fórum
slovenského stavebníctva: Hľadanie cesty z bludného kruhu.

Jedine dvoje rúk na svete si zaslúži, aby si ich bozkával: Ruky otcove, ktoré
na teba pracujú a ruky matkine, ktoré ťa vychovali. E. DE AMICIS

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 26. februára má meniny Viktor, zajtra 27. februára Alexander,
v piatok 28. februára Zlatica, v sobotu 1. marca Albín, v nedeľu 2.
marca Anežka, v pondelok 3. marca Bohumil, Bohumila a v utorok
4. marca Kazimír.

VITAJTE MEDZI NAMI
V Nemocnici Poprad sa narodili: 17. februára 2014 – Oliver Barilla,
Vikartovce.

MANŽELSTVO UZAVRELI
21. februára 2014 – Erika Tilická a Miroslav Mačák.

BLAHOŽELÁME JUBILANTOM
V dennom centre Limba oslavujú svoje narodeniny v 1. štvrťroku 2014
títo členovia: 80 rokov - Ján Zamba, 60 rokov Jozef Krajčo, ostatní jubilanti - Lýdia Barilová, Marta Devečková, Ružena Guthová, Marta
Hurdichová, Klára Jurkovská, František Kocúr, Mária Kocúrová, Zora
Kawaschová, Július Netík, Eduard Kučkovský, Vilma Jasenčáková, Jozef
Siska, Marianna Slovjaková, Katarína Schírová, Dušan Suranovský, Katarína Šoltýsová, Terézia Šurinová, Eva Vdovjaková, Vlasta Vyšňová, Katarína Řehořková, Mária Tothová, Mária Wikarská, Mária Tomajková.

NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI
V piatok 21. februára 2014
vo Veľkej s

Annou Arendáčovou,
64-ročnou

V piatok 21. februára 2014
vo Veľkej so

Štefanom Gordanom,
92-ročným

V piatok 21. februára 2014
vo Veľkom Slavkove s

Jozefom Babičom,
75-ročným

V sobotu 22. februára 2014
vo Veľkej s

Annou Gavalierovou,
75-ročnou

V sobotu 22. februára 2014
vo Veľkej s

Rudolfom Kroščenom,
77-ročným

V pondelok 24. februára 2014
vo Veľkej s

Róbertom Hudáčom,
44-ročným

POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym,
ktorí sa zúčastnili na poslednej rozlúčke s našou drahou tetou
MILENOU SKOKANOVOU z Popradu.
Nech odpočíva v pokoji.
Smútiaca rodina

SPOMIENKA
Nezomrel. Spí, má len sen, je krásny.
Sníva sa mu o tých, ktorých miloval
a ktorí milovali jeho.
V stredu 26. februára 2014 si pripomíname
štvrté výročie, čo nás navždy opustil náš milovaný
JÁN THEISZ z Popradu - Huncoviec.
Ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou manželka a deti s rodinami

Konferencia bude mať za cieľ
ponúknuť pohľady a východiská
na riešenie aktuálnej témy súčasného stavebníctva „cena verzus
kvalita“. Ceny v stavebníctve neustále klesajú, ceny za stavebné
materiály a stavebné práce dosiahli už cenové dno a mnoho
firiem si už uvedomuje, že je už
nevyhnutné tieto negatívne trendy v oblasti tvorby cien v stavebníctve zvrátiť a zmeniť.
Nosnou prednáškou bude vystúpenie experta na tvorbu cien
Petra Krištiaka zo spoločnosti
Pricewise, ktorý bude hovoriť
o tom, ako sa neustálymi zľavami a ponukou najnižšej ceny
môžu spoločnosti prepracovať až
k bankrotu a zároveň, ako súťaženie len o najnižšiu cenu kazí celý
stavebný trh. P. Krištiak ponúkne

tiež východiská a načrtne cesty a
možné scenáre ďalšieho vývoja
na stavebnom trhu.
Vystúpeniu P. Krištiaka bude
predchádzať prezentácia riaditeľa
odboru cenových štatistík zo Štatistického úradu SR Štefana Adamca, ktorý ponúkne analýzu vývoja
cien stavebných materiálov a prác
od roku 2008 do roku 2013.
Konferencia je určená generálnym riaditeľom a manažérom
firiem pôsobiacich na stavebnom
trhu, ale aj všetkým, ktorým súčasná situácia na stavebnom trhu nie
je ľahostajná a chcú sa inšpirovať,
ako v roku 2014 bojovať s krízou
a s nízkymi cenami v stavebníctve.
Viac informácií a prihlášku na
konferenciu nájdete na http://
www.vydavatelstvoeurostav.sk/sk/
konferencie-es/fss.
(ppp)

POHOTOVOSŤ V LEKÁRŇACH
Dnes 26. februára - Dr. Max
- ZOC Max, zajtra 27. februára - Altea, v piatok 28. februára - Limba, v sobotu 1. marca
- Lekáreň Nemocnice Poprad,
v nedeľu 2. marca - Dr. Max námestie, v pondelok 3. marca
- Lekáreň Nemocnice Poprad a
v utorok 4. marca - Styrax.

Dr. Max - ZOC Max: Dlhé
hony 1, Altea: Nám. sv. Egídia
25, č. t. 772 42 22, Limba: Podtatranská 2501, č. t. 772 26 57,
Lekáreň Nemocnice Poprad:
Banícka 28, Dr. Max - námestie: Námestie sv. Egídia 16/37,
Styrax: L. Svobodu 3782, č. t.
773 22 78.

HOROSKOP od stredy do stredy
Veľmi dobré
pracovné obdobie využite na získanie nových
kontaktov.
Dostanete
niekoľko pracovných ponúk a jedna sa ukáže
ako zvlášť výhodná.
Zdravotne sa
vám polepší,
ale vašu pomoc budú potrebovať
rodinní príslušníci.
Zvážte, či sa
pustíte
do
nejakej novej aktivity, keď ste ešte
neukončili starú.

Zvážte, či sa
vám
oplatí
momentálne meniť pracovnú pozíciu. Radšej ešte zostaňte na starom
mieste.
Nepremyslené
slová vás môžu
neskôr mrzieť. V tomto týždni si dávajte zvlášť pozor na jazyk.
Nejaká udalosť vás mimoriadne prekvapí – pravdepodobne pôjde o ľúbostnú záležitosť.
V nejakej záležitosti sa neunáhlite, ale zvážte všetky pre a proti.

Nepustite sa
strmhlav do
nejakého podnikania, lebo to môžete neskôr ľutovať.

Všetko okolo
vás pôjde ako
po masle. Akoby sa spojili všetky
kozmické sily, aby sa vám darilo.

Pokojné obdobie
vám
umožní nazbierať nové sily do jari
plnej zmien.

Všetko úspešne zvládnete,
ale bude to za cenu veľkých stresov.
Aspoň v rodine bude vládnuť pokoj.
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O olympiádu už mesto nemá záujem
Komisia výstavby pri Mestskom zastupiteľstve odporučila
zrušiť v územnom pláne vyhradenú lokalitu pre zimnú olympiádu a plochu navrhla zmeniť
na polyfunkciu.
Mesto Poprad už pravdepodobne rezignovalo na zámer
usporiadať niekedy v budúcnosti
zimné olympijské hry. V súvislosti so začatím obstarávania
nového územného plánu Prešovského samosprávneho kraja Komisia výstavby pri Mestskom zastupiteľstve v Poprade na svojom
zasadnutí ešte v januári navrhla
zrušiť vyhradenú lokalitu pre
zimné olympijské hry a funkčnú
plochu zmeniť na polyfunkciu.
„Mesto sa rozhodlo perspektívne
neblokovať jedno zo svojich potenciálnych rozvojových území
pre neistý výhľad možnosti or-

ganizácie zimných olympijských
hier. Prioritou je rozvoj mesta a
možností pre jeho obyvateľov,“
uvádza hovorca mesta Marián
Galajda.
„Je to veľká škoda, že práve
mesto, ktoré by mohlo byť centrom olympiády, sa postavilo k
tomu takto. Poprad ma obrovský
potenciál a olympijské hry by
danej destinácii priniesli veľké
plus,“ uviedla v reakcii na zámery mesta Poprad výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké
Tatry Lenka Maťašovská. Podľa
nej práve hory nám prinášajú
návštevníkov, financie a zimná
olympiáda by daný región posunula úplne niekde inde, ako sa
nachádza dnes.
Plocha určená v územnom
pláne Popradu pre zimné olym-

pijské hry sa nachádza západným smerom od sídliska Juh. Až
po schválení územného plánu
Prešovského
samosprávneho
kraja môže mesto Poprad pristúpiť k začatiu obstarania zmeny
a doplnku územného plánu v
lokalite dnes určenej na olympiádu. Územie vyčlenené pre
olympijskú dedinu je v územnom pláne Popradu minimálne
od jeho schválenia v roku 1998.
So zmenami v územnom pláne Popradu v lokalite určenej
ako územná rezerva pre olympijskú dedinu sa však začalo už
pred pár rokmi. Pri autobazári
pri ceste I/18 má už onedlho
vyrásť športové centrum s hokejovou a športovou halou. V
ďalšej časti je snaha o výstavbu obytnej štvrte s názvom
Nový Poprad.
(sita/red)

INZERCIA

čov, obkladačov na prácu v Ružomberku. Inf.: č. t. 0905 167 228,
0903 711 356.
21/14-R

0903 987 550.
38/14-R
Pizzeria Utopia prijme
dôchodcu - brigádnika na prácu v areály. Inf.: č. t. 052/773
22 22.		
39/14-R
Rodina žijúca v Nemecku
hľadá spoľahlivého muža od 25
do 45 rokov bez záväzkov na pomocné práce v kuchyni a na práce okolo domu v období od apríla
do októbra 2014. Znalosť nemčiny alebo francúzštiny alebo angličtiny aspoň na pasívnej úrovni.
Strava a ubytovanie zabezpečené
zdarma. Plat cca 1 000 € mesačne. Informácie: michel.olivier64@wanadoo.fr
40/14-R
Dám do prenájmu 1-izb.
byt v Poprade na Šoltésovej ul., cena 270 €. Inf.: č. t.
0918 694 121.
41/14-R
Dám do prenájmu 2-izb.
kompletne
prerobený
byt
s plastovými oknami v Poprade na sídl. Západ. Inf.: č. t.
0904 377 452.
42/14-R
Ponúkam na prenájom
obchodný priestor na prízemí 150 m2 v centre Liptovského Mikuláša. Inf.: č. t.
0903 512 427.
43/14-R

•
•

PREDAJ

Predám novú liaheň na 50 ks
vajec, cena 85 €. Inf.: www.liahen.
sk, č. t. 0907 181 800.
5/14-P
Predám lacno leštený smrekový tatranský obklad 3 €/1 m2,
zrubový profil, hranoly a dlážkovicu na podlahy. Inf.: č. t.
0908 234 866.
9/14-P
Predám záhradku v Gánovciach - Filiciach v osobnom
vlastníctve s prívodom elektriny a úžitkovej vody. Inf.: č. t.
0911 629 460.
18/14-P
Predám 2-izb. byt vo Svite v OV, 52,5 m2, s balkónom,
podlahy, plastové okná, nová
kuchynská linka, v dobrej lokalite. Inf.: č. t. 0907 496 054,
0908 971 353.
19/14-P
Predám chalupu - drevenicu
po rekonštrukcii, veľký pozemok.
Inf.: č. t. 0905 253 873. 20/14-P

•
•
•
•

KÚPA

Kúpim garáž v Poprade v lokalite Západ medzi domovom
dôchodcov a ZŠ Komenského.
Inf.: č. t. 0910 927 111. 3/14-K

•
•

RÔZNE

AUTO - spojky, rozvody, náhradné diely. Inf.: www.autowit.
sk, č. t. 0907 181 800.
11/14-R
NOVOROČNÁ
PÔŽIČKA bez potvrdenia o príjme.
Inf.: č. t. 0911 913 849, 0917
16/14-R
668 003.		
Prijmeme partie zatepľova-

•

•

Stavebno-obchodná
spoločnosť v Poprade príjme
ekonóma/-ku. Inf.: č. t. 0905
869 424.		
26/14-R

•

Zubná ambulancia v Poprade hľadá zdravotnú sestru. Inf.:
č. t. 0903 819 252.
27/14-R

•

Spoločnosť Beneholding, s.r.o.
ponúka na prenájom kancelárske priestory v polyfunkčnom
dome ABATON pri závodnom
klube v Poprade. Rozloha 33,57
m2, 2. poschodie + parkovacie
miesto. Výhodné ekonomické podmienky. Cena s energiami. Inf.: č. t. 0908 532 108,
0907 402 576.
32/14-R

•

Dám do prenájmu nezariadený 3-izb. byt, po kompletnej rekonštrukcii, 61 m2, s
balkónom, zateplená bytovka,
350 € vrátane energií. Inf.: č. t.
0911 870 704.
34/14-R
Hľadám osobnú asistentku pre imobilnú dospelú dcéru, práca zodpovedná, fyzický
náročnejšia. Inf.: maja2331@
azet.sk		
35/14-R
Opatrím dieťa. Inf.: č. t. 0904
860 951.		
36/14-R
Hľadám prácu ako grafička na dohodou alebo na živnosť popri zamestnaní. Inf.: č. t.
0915 808 658.
37/14-R
Hľadám opatrovateľku ku
dvom deťom (2 a 6 rokov) na cca
1 hodinu ráno cez pracovné dni
(poobliekať a odviesť do školy
a jaslí). Inf.: č. t. 0948 021 833,

•
•
•
•

•
•

•
•
•

Program kina

CINEMAX Poprad
Od 27. februára do 5. marca
Babovřesky 2 - o 16.10 hod. a o 18.30
hod., LEGO Príbeh 3D - o 13.30
hod. (hrá sa 1.3. až 5.3.), DETSKÉ
KINO – Chrobáčikovia: Údolie
stratených mravčekov - o 13.30 hod.
(hrá sa len cez víkend), LEGO Príbeh 2D - o 15.40 hod., Dědictví aneb
Kurvaseneříká - o 17.50 hod. (nehrá
sa 4.3.), Zimný príbeh - o 20.10 hod.
(nehrá sa 4.3.), ARTMAX OPERA
- Čarovná flauta - o 19. hod. (hrá
sa len 4.3.), Veľká oriešková lúpež
3D - o 16. hod. (nehrá sa 4.3.), Veľká
oriešková lúpež 2D - o 14. hod.
(hrá sa 1.3. až 5.3.), Všetky moje
deti - o 18. hod. (nehrá sa 4.3.),
Pamiatkari - o 17.30 hod. (hrá sa
4.3.), o 20.30 hod. (nehrá sa 4.3.),
DRSNÁ JAZDA - 300: Vzostup impéria - o 20.30 hod. (hrá sa len 4.3.)
Viac na www.cine-max.sk (ppš)

•

Horská služba

ZÁCHRANÁROV HZS z Vysokých Tatier požiadal 21. februára
o pomoc chatár z Chaty pri Zelenom plese, ktorý ošetril zraneného
slovenského skialpinistu a pomohol ho transportovať na Šalviou
prameň. Skialpinista si zranil koleno vo Veľkej Zmrzlej doline, no
podarilo sa mu dostať na chatu.
Záchranári HZS zasahovali na chate pri Zelenom plese aj 22. februára.
Počas skialipinistickej túry si slovenský horolezec poranil nohu. S
pomocou známych zišiel na chatu,
odkiaľ si zavolal pomoc. HZS zranených v oboch prípadoch dopravila k privolanej posádke RZP.
DVAJA maďarskí horolezci
požiadali o pomoc HZS v sobotu
22. februára. Predchádzajúci deň
vystúpili na Rysy z poľskej strany Tatier a plánovali sa vrátiť cez
slovenskú stranu. Nenašli však
chodník a zišli do západnej steny,
kde uviazli. Záchranári HZS vyšli
na vrchol Rysov, odkiaľ začali zostupovať po stopách horolezcov.
Po ich nájdení boli spustení za
pomoci lán do prístupného terénu.
Horolezci neboli zranení a neskôr
zišli v sprievode záchranárov na
Popradské pleso.
(hzs)

•

Najlepšia liečiteľka,

pani Lujza, sa nachádza vo vašom meste,
aby pomohla ľuďom, ktorí ju potrebujú.
Pomocou zázračných rastlín a svojej sily
vám môže pomôcť vyliečiť: impoteciu,
eplilepsiu, vzťahy v rodine. Prináša pokoj
do rodiny, duševný pokoj, ničí prekliatie
a spája zničené vzťahy. Volajte s dôverou
na t. č. 0907 206 850
od pondelka do nedele
od 9.00 hod. – 20.00 hod. PP-110
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Krátko zo športu

•

JÁNA Kováčika na piatkovej konferencii v Poprade opätovne zvolili delegáti SFZ za
prezidenta na ďalšie štvorročné
obdobie. Kováčik zastáva post
prvého muža slovenského futbalu od konca septembra 2010.
POPRADSKÝM futbalistom vrcholí príprava na jarnú
časť III. ligy Východ. V utorok
18. februára si FK Poprad poradil s Rožňavou výsledkom
2:1 po góloch Kubusa a Bolcára. V sobotu zdolali Popradčania na ihrisku v Spišskej Belej
družstvo Spišského Podhradia
rovnakým výsledkom, keď góly
strieľali Ondruš a Rezer. Včera, t. j. v utorok, nastúpili opäť
v Spišskej Belej proti Lipanom,
no zápas sa odohral až po uzávierke vydania novín Poprad.
Futbalisti spod Tatier majú
dohodnuté ešte dva prípravné
zápasy a to v sobotu 1. marca
o 14. hod. v NTC Poprad proti
Podbrezovej (2. liga) a v utorok proti Spišskej Novej Vsi, no
čas a miesto bude závisieť od
počasia a najmä kvality terénu.
BK ISKRA Svit zdolal
v sobotu 22. februára na svojej palubovke tím BC Prievidza 73:59. V 35. kole narazili
v pondelok v Leviciach na domácich patriotov, no zápas sa
uskutočnil už po uzávierke vydania novín Poprad. Najbližšie
sa Iskra predstaví doma v sobotu 1. marca o 18. hod. proti
EDYMAX SPU Nitra.
V NEDEĽU 16. februára
boli počas finálového turnaja
Slovenského pohára v basketbale mužov a žien v Bratislave
vyhlásené výsledky ankety SBA
o najlepších hráčov a trénerov
Slovenska za rok 2013. Najlepšou mládežníckou trénerkou
sa stala Michaela Drobná, ktorá v súčasnosti trénuje staršie
mini žiačky v Basketbalovej
akadémii mládeže Poprad.
PO PIATOM mieste v superkombinácii dosiahol na
práve skončených Zimných
olympijských hrách v Soči
Tatranec Adam Žampa ďalšie
skvelé umiestnenie. V sobotu
sa mu podarilo vyhrať druhé
kolo slalomu a celkovo tak
v súčte oboch kôl skončil na
peknom šiestom mieste. Stal
sa tak, po zlatej Nasti Kuzminovej, druhým najúspešnejším slovenský reprezentantom v Soči.
(ppv)

•

•

•

•

Popradčanky v play off proti Petržalke
Posledné víkendové kolo nadstavbovej časti 1. hokejovej ligy
žien rozhodlo o tom, že sa hokejistky HK Poprad stretnú v semifinále play off s Petržalkou. Tá
tesne zdolala Prešov a upevnila
sa tretiu priečku. Popradčanky
prehrali s lídrom zo Spišskej Novej Vsi až po samostatných ná-

jazdoch a ostali druhé.
Trénerovi popradských hokejistiek Milanovi Skokanovi je trochu
ľúto, že sa jeho zverenkyniam nepodarilo Spišiačky konečne zdolať,
ale ambície má aj tak najvyššie.
Verí, že ten správny čas príde vo
finále. „Sme kolektívom budúcnosti, chceme však získať majstrovský
titul,“ povedal.
Veľkou osobnosťou
v družstve Popradu
je kapitánka Anna
Džurňáková (na foto),
ktorá Spišskej Novej
Vsi strelila v sobotu
oba góly domácich. „Je
škoda, že sme Spišiačky
nezdolali už v riadnom

Shihan na Zvolen Cup-e

Začiatkom februára sa vo Zvolene konali otvorené Majstrovstvá Stredoslovenského zväzu karate seniorov, v rámci
ktorých sa uskutočnilo aj druhé kolo pohára Stredoslovenského zväzu karate žiakov, ako súčasť 24. ročníka Karate
Zvolen Cup-u.
Za Karate klub Shihan Poprad sa v majstrovskej súťaži predstavili Dana Lešová, ktorá v kategórií kumite žien do 55 kg
skončila tretia a Slavomír Gonda, ktorý medzi mužmi nad 84
kg kategóriu vyhral a v kategórií open skončil tretí. Obidvaja
si tak vybojovali miestenky na marcové Majstrovstvá republiky
seniorov do Žiliny.
V pohárovej súťaži sa ako prví predstavili pretekári v súbornom cvičení kata. Tu sa najlepšie darilo Hugovi Hybenovi, ktorý
medzi mladšími žiakmi vybojoval tretie miesto. V kategórií kumite medzi 5-7 ročnými dievčatami do 24 kg skončila Ema Zacharová bronzová a Veronika Jalowiczorová zlatá. Zlatú medailu
si vybojovala aj Barbora Glatzová v kategórií nad 24 kg. V kategórií starších žiakov do 35 kg si Igor Hauser vybojoval striebro
a Marko Jalowiczor bronz. Medzi mladšími dorastencami do 40
kg sa najlepšie darilo Filipovi Rejdovianovi, ktorý skončil tretí.
Medzi mladšími dorastenkami nad 50 kg si Petra Píchová vybojovala bronz. Tretie miesta vybojovali aj Katarína Kiktová medzi
kadetkami do 54 kg a Karolína Kollárová nad 54 kg.
(jgz)

hracom čase, ale aj tak sme si dokázali, že ich môžeme poraziť. Je to
dobrý štart do play off. Keď pôjdeme
všetky za jeden tím, tak zvíťazíme,“
dodala kapitánka.
Výsledok: 10. kolo v sobotu 22.
februára HK Poprad – HC Spišská
Nová Ves 2:3 po s. n. (1:0, 1:1, 0:1
– 0:0, 0:1) góly Popradu: 3. a 37.
Anna Džurňáková (P. Danková).
Program: 1. semifinále play off
v stredu 26. februára o 17. hod.
HC Petržalka 2010 - HK Poprad,
2. semifinále play off v sobotu 1.
marca o 17. hod. HK Poprad - HC
Petržalka 2010, prípadné 3. semifinále play off v nedeľu 2. marca
o 13.30 hod. HK Poprad - HC Petržalka 2010.
(mav)

HOKEJ
Slovenská hokejová extraliga mala
minulý týždeň na programe 50. kolo,
ktoré sa hralo netradične vo štvrtok.
Popradčania cestovali do Trenčína.
Štyri góly stačili na zisk dvoch bodov.
Výsledok: 50. kolo vo štvrtok 20.
februára Dukla Trenčín - HK Poprad
3:4 pp (1:0, 0:2, 2:1 - 0:1) góly Popradu: 21. Adam Lapšanský (Ľ. Vaic, A.
Kroták), 32. Matúš Paločko (S. Takáč, J.
Drábek), 50. Adam Lapšanský (Ľ. Vaic,
T. Sýkora), 62. Samuel Mlynarovič (A.
Kroták, Š. Fabian). Zápas 51. kola medzi Popradom a Piešťanmi sa odohral
v utorok 25. februára po uzávierke vydania novín Poprad.
Program: 52. kolo v piatok 28.
februára o 17. hod. HK 36 Skalica HK Poprad, 53. kolo v nedeľu 2. marca o 16.30 hod. HK Poprad – HKM
Zvolen, posledné 54. kolo v utorok 4.
marca o 17.30 hod. MsHK Žilina –
HK Poprad.		
(ppv)
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Kaufland
berie
stravné
lístky!

Platí len v obchodnom dome Kaufland Poprad.
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Slovenský zväz
tanečného športu

Tanečné centrum
Fortuna Poprad

mesto Poprad

Základná umelecká
škola Poprad

PROGRAM

10.00 - Juniori I, Do 21 rokov, Seniori
15.00 - Juniori II, Mládež, Dospelí, Formácie

1 9 . 0 0 - G a l av e č er

Vstupné: Galavečer - 10 €, Celodenné vrátane galavečera - 15 €

Nezamestnanosť

Príďte na predvádzaciu jazdu
k vášmu predajcovi SEAT,
AUTONOVA, s.r.o.
a získajte svoj LED darček!

poklesla
Podľa údajov Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny v Poprade miera nezamestnanosti v
Popradskom okrese ku koncu
januára 2014 poklesla oproti
predchádzajúcemu mesiacu o
0,39 perc. - na 13,51 perc. Celkový počet uchádzačov o prácu dosiahol 8319 osôb, z toho
bolo 3797 žien, dlhodobo, nad
dvanásť mesiacov, evidovaných nezamestnaných 4739,
ľudí vo veku 50 a viac rokov
bolo 1843. Počet osôb so zmenenou pracovnou schopnosťou dosiahol 263, mladistvých
bolo 116 a absolventov škôl bez
práce 501. V ponuke voľných
pracovných miest figurovalo
dvesto možností.
(ppm)

COOOL

DIZAJN
TECHNOLÓGIE

NAJLEPŠIA CENA

ENJOYNEERING

Bohatá výbava sa u nás spája s výhodnou cenou tak ako nikdy predtým. Získajte sebavedomý SEAT Ibiza s klimatizáciou a rádiom už od 8 990 ◊, dynamický nový SEAT Leon navyše s palubným počítačom a multimediálnym vybavením už od 11 890 ◊ alebo sa odvezte domov v crossoveri SEAT Altea
s klimatizáciou a s kvalitným SEAT Sound system 2.0 už od 12 990 ◊. Vyštartujte po modeloch SEAT s Coool výbavou navyše a užívajte si jazdu v novom aute.
SEAT – člen skupiny Volkswagen.
VYBERTE SI Z TROCH MOŽNOSTÍ ZNAČKOVÉHO FINANCOVANIA PROSTREDNÍCTVOM ÚVERU:

1/5

Financovanie
na pätiny

BEZ NAVÝŠENIA A BEZ POPLATKU
ZA SPRACOVANIE

1/3

Financovanie
na tretiny

BEZ POPLATKU ZA SPRACOVANIE

1/2

Financovanie
na polovicu

BEZ NAVÝŠENIA A BEZ POPLATKU
ZA SPRACOVANIE

AUTONOVA, s.r.o.
Priemyselný areál Východ 3406
058 01 Poprad
tel.: 52/7731549
e-mail: seat@autonova.sk
www.autonova.sk

Spotreba a emisie CO2 Ibiza: 4,2 – 5,9 l/100 km, 109 – 139 g/km. Spotreba a emisie CO2 Leon: 4,1 – 5,2 l/100 km, 108 – 137 g/km.
Spotreba a emisie CO2 Altea: 4,5 – 6,5 l/100 km, 119 – 155 g/km. Ilustračné foto.

130x90_coool koncept cena.indd 1
Spišsko-sobotskú kocku
vyhrali Veľčania

Minulú sobotu Rada Klubu Sobotčanov usporiadala nultý
ročník súťaže Spišsko-sobotská kocka v rodinno-spoločenskej
hre Človeče, nehnevaj sa. Súťažilo sa na piatich hracích stoloch
podľa sto rokov platných hracích pravidiel. Vo výbornej rodinnej
atmosfére, podporovanej domácimi pekárenskými dobrotami,
zaslúžene zvíťazili zástupcovia Klubu Veličanov. Poďakovanie za
vytvorenie príjemnej pohody patrí všetkým účastníkom, ktorí sa
už tešia na prvý ročník.				
(šim)
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