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Spolupráca miest
Poprad a Svit

Do prvých ročníkov sa
zapísalo takmer päťsto detí

Jarné prázdniny sú pod Tatrami v plnom prúde a aj popradské deti hľadajú 
možnosti, ako ich stráviť. Basketbalová akadémia mládeže Poprad zorgani-
zovala dievčatám vo veku od 5 do 10 rokov Jarný športový tábor, ktorý trvá 
od pondelka až do piatka 27. februára. Okrem pohybových aktivít v telocvič-
ni ZŠ na Komenského ulici majú trénerky i  animátorky pripravený bohatý 
program. Zhruba 20 detí vybehlo v  prvý deň na palubovku a  po rôznych 
súťažiach a  pohybových hrách si užívali zábavu v  podobe kreslenia, tan-
covania, či premietania filmov.       FOTO - Marek Vaščura

Na spoločnom rokovaní sa minulý piatok stretli pri-
mátori miest Poprad a Svit, ako aj viceprimátori a pred-
nostovia oboch miest. Témou stretnutia bola vzájomná 
spolupráca najmä v oblasti športu, kultúry, cestovného 
ruchu, dopravy i vízie rozvoja regiónu. 

Popradský primátor Jozef Švagerko uviedol, čo bude 
prvým konkrétnym krokom: „Chystáme polmaratón Po-
prad-Svit-Poprad. Šport by mal spájať, a to bude aj cesta 
spolupráce v rámci našich miest.“ Podujatie je plánované 
na 1. septembra v rámci Dní sv. Egídia a v obidvoch mes-
tách pri tejto príležitosti pripravia aj sprievodné akcie. 
Mesto Poprad tiež pozvalo Svit na čoraz známejšie letné 
podujatia ako Viva Italia a Made in Slovakia. Mestá sa 
takisto spoločne mienia prezentovať v rámci cestovného 
ruchu a propagácie v Poľsku. 

Na spoločnom rokovaní padli i slová o medzimestskej 
hromadnej doprave, cyklochodníku medzi Popradom a Svi-
tom, ale aj možnom súmestí, ktoré však  popradský primátor 
momentálne nepokladá za prioritu. Primátor Svitu Miroslav 
Škvarek doplnil: „Súmestie má určitý význam z pohľadu celého 
podtatranského regiónu, možno aj časti Liptova a Spiša.“. 

Spolupráca obidvoch blízkych miest je prospešná pre 
ich obyvateľov. Veď veľké množstvo Popradčanov pracu-
je vo svitských firmách a naopak zase Sviťania v poprad-
ských, preto sú obe mestá úzko prepojené.  (ppp)

Do popradských škôl nastúpi 
v  septembri 498 prvákov. Taký 
je súhrn zápisov detí do prvých 
ročníkov základných škôl v zria-
ďovateľskej pôsobnosti mesta 
Poprad. Zápisy sa v  deviatich 
základných školách konali 
v prvý februárový týždeň.

Počet novozapísaných detí bol 
494, z  toho z  okolitých obcí ich 
bolo 106. V  školách narátali 58 
odkladov školskej dochádzky 
a  po odklade by malo do škol-
ských lavíc zasadnúť 62 prvákov. 
Predpokladaný počet detí, ktoré 
nastúpia do prvého ročníka je 
teda 498, pričom z deviateho roč-
níka odíde 506 žiakov.

V  Poprade sa na zápis dosta-
vilo aj 28 detí, ktoré nie sú v evi-
dencii obyvateľstva. Naopak, 

z  eviden-
cie obyva-
teľstva sa 
na zápis 

v  Poprade nedostavilo 90 detí, 
tie však môžu byť v  zahraničí, 
prípadne sa mohli prihlásiť do 
školy v inom meste.

V  školskom roku 2014/2015 
nastúpilo do prvého ročníka 527 
detí. „V  školskom roku 2014/15 
ukončí 9. ročník 506 žiakov a   v 
školskom roku 2015/16 nastúpi 
498 žiakov, čo predstavuje pokles 
o  8 žiakov. Do škôl teda nastúpi 
menej detí, ako z nich odíde. Z 
pohľadu dlhodobého vývoja ide o 
trend, ktorý bol narušený iba v mi-
nulom roku, kedy vďaka silnému 
populačnému ročníku nastúpilo 
do škôl o 75 žiakov viac ako tých, 
ktorí ukončili 9.ročník,“ uviedla 
Edita Pilárová, vedúca OŠMaŠ 
MsÚ v Poprade.

V školskom roku 2014/2015 
študuje na základných školách 
v zriaďovateľskej pôsobnosti po-
pradskej samosprávy 4364 žia-
kov.   (ppv)

Mesto opäť zverejnilo
zoznam daňových dlžníkov
Mesto Poprad zverejnilo na 

svojom webovom sídle opäť zo-
znam daňových dlžníkov podľa 
zákona č. 563/2009 Z. z. o sprá-
ve daní (daňový poriadok) a o 
zmene a doplnení niektorých 
zákonov v platnom znení.

Mesto ako správca dane zve-
rejnilo daňových dlžníkov, u 
ktorých eviduje nedoplatky na 
dani z nehnuteľností, dani za 
psa, dani za užívanie verejného 
priestranstva, dani za ubytova-
nie a nedoplatky na miestnom 
poplatku za komunálne odpa-
dy a drobné stavebné odpady 
evidované k 31.12.2014. V zo-
zname daňových dlžníkov sú 
uvedené fyzické osoby, vrátane 
fyzických osôb - podnikateľov 
u ktorých nedoplatok presiahol 
výšku 160 eur a právnické oso-
by, u ktorých nedoplatok pre-
siahol výšku 1 600 eur. 

„V zozname dlžníkov bolo 

celkovo zverejnených 1 151 
fyzických a právnických osôb, 
u ktorých sú evidované ne-
doplatky v celkovej výške 556 
723,93 eur. Na celkovej výške 
zverejnených nedoplatkov sa 
fyzické osoby podieľajú čiast-
kou 504 338,81 eur, čo predsta-
vuje nárast oproti roku 2013 o 
36 243,44 eur, právnické osoby 
sa podieľajú sumou 52 385,12 
eur, čo predstavuje oproti roku 
2013 pokles o 35 362,38 eur,“ 
uviedla Jitka Púčiková, vedúca 
ekonomického odboru MsÚ v 
Poprade. 

Zverejnených daňových dlž-
níkov správca dane eviduje pre-
dovšetkým na miestnom po-
platku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady a to vo 
výške 429 312,73 eur, čo pred-
stavuje 77,11% z celkovej sumy 
zverejnených nedoplatkov.

(Pokračovanie na str. 3)
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TECHNOLOGY TO ENJOY

LEON ST KOMBI
Spotreba a emisie CO

2
: 4,7 – 4,9 l/100 km, 122 – 129  g/km. Trieda energetickej efektivity: A

www.seat.sk

PP-7

AUTONOVA s.r.o., Priemyselný areál Východ 3406, 058 01 Poprad
Tel./fax: 052/773 04 71, e-mail: seat@autonova.sk, www.autonova.sk

COOOL 
NAJLEPŠIA CENA

DIZAJN
TECHNOLÓGIE

Spotreba a emisie CO
2
 Ibiza: 4,2 – 5,9 l/100 km, 109 – 139  g/km. Spotreba a emisie CO

2
 Leon: 4,1 – 5,2 l/100 km, 108 – 137 g/km. 

Spotreba a emisie CO
2
 Altea: 4,5 – 6,5 l/100 km, 119 – 155 g/km. Ilustračné foto.

BEZ NAVÝŠENIA A BEZ POPLATKU 
ZA SPRACOVANIE

Financovanie 
na polovicu1/2

BEZ NAVÝŠENIA A BEZ POPLATKU 
ZA SPRACOVANIE

Financovanie 
na pätiny

BEZ POPLATKU ZA SPRACOVANIE

Financovanie 
na tretiny1/3

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 ◊, dyna-
mický 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.

AUTONOVA, s.r.o. 
Priemyselný areál Východ 3406

058 01 Poprad 
tel.: 52/7731549

e-mail: seat@autonova.sk
www.autonova.sk

VYBERTE SI Z TROCH MOŽNOSTÍ ZNAČKOVÉHO FINANCOVANIA PROSTREDNÍCTVOM ÚVERU:

ENJOYNEERING

Príďte na predvádzaciu jazdu 
k vášmu predajcovi SEAT, 

AUTONOVA, s.r.o. 
a získajte svoj LED darček! 

1/5
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Na čele Združenia Euroregión Tatry je primátor Kežmarku

Čerpadlá a hrádza pre prípad povodní

Priame prenosy zo Zastupiteľstva PSK

• PRIMÁTOR Jozef Švager-
ko navštívi dnes 25. februára 
100-ročného Popradčana Jána 
Tomajka pri príležitosti jeho 
životného jubilea.

• OKRÚHLY stôl samosprá-
vy, pozvaných občanov a  zá-
stupcov firmy Schüle sa z  pô-
vodného termínu 26. februára 
presunul na 3. marec.

• POPRaDSKý primátor vče-
ra online odpovedal na otázky 
čitateľov regionálneho spravo-
dajského portálu Poprad24. 

• V  aKTUÁLNOM školskom 
roku navštevuje materské ško-
ly v  zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Poprad 1 442 detí.

• PODTaTRaNSKÉ múzeum 
v  Poprade zaznamenalo za rok 
2014 približne 14 tisíc návštevní-
kov vrátane účastníkov výchov-
no-vzdelávacích podujatí. 

• POPRaDSKý horolezec Pe-
ter Hámor, ktorý vystúpil už na 
dvanásť zo štrnástich osemtisíco-
viek sa momentálne pripravuje 
na zdolanie Manaslu (8163 m n. 
m.) - ôsmej najvyššej hory sveta.

• Na štrajku zamestnancov 
justície sa minulý týždeň vo 
štvrtok zúčastnili aj pracovníci 
Okresného súdu v Poprade. 

• PRERUŠENÁ distribúcia 
elektriny z dôvodu plánovaných 
prác na zariadení vysokého na-
pätia bude dnes 25. februára od 
8. do 12.30 hod. na odbernom 
mieste - Ulica Vodárenská 2176 
Veľká, ČOM 546623, Vodáren-
ská č.d. 87,90, 94 v úseku od 
97 po 132, Nešporova č.d. 50, 
1723, v úseku od 2526 po 2555, 
Jahodná č.d. 4, 6, 8, v úseku od 
10 po 24, 3396, 4408.

• SPOLOČNOSŤ Tatry 
mountain resorts, a.s. otvorila 
v nedeľu 15. februára v Zawo-
ji pod masívom Babia Gora v 
Poľsku, interaktívne centrum 
horských vrcholov, ktoré je 
zároveň múzeom a  miestom 
stretávania sa horolezcov. Do 
„centra hôr“ prijal pozvanie aj 
popredný slovenský alpinista, 
inštruktor a horolezec Peter 
Hámor, ktorý je jedným z am-
basádorov Centra Górskie Ko-
rona Ziemi.  

• KNIHU Krajina Rómov I. 
napísal rómsky autor Ladislav 
Čonka - Popala, rodák zo Spiš-
skej Teplice. V  polovici februá-
ra ju uviedli do života v  Spiš-
skej Novej Vsi.  (ppš)

Za účasti 51 delegátov sa 
uskutočnil v  utorok 17. feb-
ruára v Poprade XXI. kongres 
Združenia Euroregiónu Tatry. 
Úvod rokovania najvyššieho 
orgánu cezhraničného zväzku 
začal prijatím dvoch nových 
členov do združenia, ktorými 
sa stali obce Podbiel (okres 
Tvrdošín) a Ludrová (okres 
Ružomberok).

Správu o  činnosti združenia 
predniesol doterajší predseda 
Združenia Euroregiónu Tat-
ry Jozef Ďubjak. XXI. kongres 
Združenia Euroregión Tatry 
vyhodnotil aj výsledky kontroly 
hospodárenia a nakladania s fi-
nančnými prostriedkami za rok 
2014, schválil návrh rozpočtu 
združenia na rok 2015 a  plán 
činnosti Združenia Euroregión 
Tatry na rok 2015.

Na zasadnutí schválili nových 
členov Rady Združenia Eurore-

gión Tatry. Práve 
pre tento bod bol 
kongres zvolaný 
takto netradične 
už na začiatku 
ka lendárneho 
roka, pretože zo 
siedmich dote-
rajších členov 
rady ostal po ko-
munálnych voľ-
bách iba jeden. Novými členmi 
sa stali zástupcovia miest Trste-
ná, Ružomberok, Liptovský Mi-
kuláš, Poprad, Spišská Nová Ves, 
Stará Ľubovňa a  Kežmarok. Za 
predsedu Združenia Euroregió-
nu Tatry novozvolená rada zvo-
lila primátora mesta Kežmarok 
Jána Ferenčáka. Za podpredsedu 
primátora mesta Ružomberok 
Igora Čombora.

Na rokovaní vystúpili so svo-
jimi prejavmi i  vzácni hostia. 
Zo slovenskej strany to bola 

čestná členka združenia Oľga 
Marhulíková a  z  poľskej stra-
ny Bogusław Wakszmundzki 
a Antoni Nowak.

Na rokovaní združenia bola 
primátorom mesta Spišská 
Belá a  predsedom Zhromaž-
denia Európskeho zoskupenia 
územnej spolupráce Tatry s r.o. 
Štefanom Bieľakom poskytnutá 
informácia o úlohách tejto orga-
nizácie pre rok 2015, ktorá má 
právnu subjektivitu podľa práva 
Európskej únie.  (pah)

Prešovský samosprávny kraj urobil ďalší krok 
k lepšej informovanosti obyvateľov kraja o svojej 
činnosti. Rokovanie poslaneckého zboru Zastupi-
teľstva PSK, ktoré doteraz mohla verejnosť sledovať 
z televízneho záznamu v regionálnych televíziách, 
po novom sprostredkuje v priamom prenose. 

PSK v spolupráci s Tlačovou agentúrou SR roz-
behla pilotný projekt živého vysielania, ktoré bude 
prenášať spravodajská televízia Tablet TV. Verejnosť 
mohla na internete sledovať už prvé tohtoročné ro-
kovanie zastupiteľstva 10. februára, ktoré bolo prená-

šané aj na jeden z najsledovanejších spravodajských 
portálov Teraz.Sk. 

Prešovská regionálna samospráva považuje takýto 
spôsob sprístupnenia informácií za zvýšenie transpa-
rentnosti rozhodovania úradu i volených zástupcov. 
„Veríme, že sa zlepší komunikácia s občanom, čo nám 
môže priniesť i viac podnetov,“ uviedol predseda VÚC 
Peter Chudík a doplnil, že rokovanie zastupiteľstva 
budú môcť záujemcovia takto sledovať kdekoľvek pro-
stredníctvom internetu. Najbližšie rokovanie Zastupi-
teľstva PSK sa bude konať 21. apríla 2015.  (vft)

Mesto Poprad preverilo funkčnosť dvoch vod-
ných čerpadiel a stometrovej mobilnej proti-
povodňovej hrádze. Ide o súčasť preventívnych 
opatrení v prípade záplav, ktoré by mohol vyvolať 
rýchly odmäk. Topenie veľkého množstva snehu a 
ľadu býva na jar rizikovým faktorom a mohlo by 

spôsobiť povodne, ktorým chce mesto zabrániť a 
predísť. Vodné čerpadlá sú pripravené pre prípad 
potreby na odčerpanie vody zo suterénov a mo-
bilná protipovodňová hrádza v minulosti poslú-
žila na ochranu zimného štadióna pri stúpajúcej 
hladine rieky Poprad.   (pmg)
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V nemocnici sú nové výťahy

Zastúpenie poslancov v radách škôl

• VO štvrtok 26. februára o  17. 
hod. sa  v  Podtatranskej knižnici 
v Poprade na sídlisku Západ usku-
toční prednáška Moniky Pavelčí-
kovej na tému Romuald Hadbavný 
- preklad biblie a Červený Kláštor.  • V  MINULOM roku udelili 
členovia Lesnej stráže z radov za-
mestnancov Štátnych lesov TA-
NAPu pokuty za porušenie zákona 
o lesoch vo výške 2 110 eur. Výška 
sumy však ani zďaleka neodzrkad-
ľuje veľké množstvo priestupkov, 
ktoré členovia Lesnej stráže vo viac 
ako 900 prípadoch riešili dohovo-
rom na mieste.• EURÓPSKa komisia ofici-
álne schválila v  polovici februá-
ra program rozvoja vidieka pre 
Slovensko, podľa ktorého má 
SR k  dispozícii 2,1 miliárd eur 
na sedemročné obdobie. Európ-
ske prostriedky ponúkajú ďalšiu 
šancu posilniť slovenské poľno-
hospodárstvo, pritiahnuť doň 
mladých ľudí, podporiť lokálne 
potraviny i spracovateľský sektor. • UŽ tri roky Lidl pomáha tat-
ranským lesom opäť sa zazelenať. 
Doteraz vyčlenil prostriedky na 
výsadbu 300  000 stromčekov. 
V  predošlom ročníku vysadi-
li 100  000 sadeničiek. Rovnakú 
métu tentoraz zdolali už šesť týž-
dňov pred ukončením tohtoroč-
nej kampane, ktorá prebieha až 
do 31. marca a venuje jeden cent 
za každú predanú 1,5 l fľašu mi-
nerálnej vody na kúpu a  výsad-
bu mladých stromčekov. • V  NEDEĽU 22. februára v 
ranných hodinách požiadal čes-
ký horolezec záchranárov HZS o 
pomoc. Po páde pri lezení ľadov 
v okolí Chaty pri Zelenom plese 
pociťoval bolesti chrbta a trupu, 
ktoré mu znemožňovali samo-
statný pohyb. Záchranári mu na 
mieste poskytli neodkladnú zdra-
votnú starostlivosť a následne ho 
aj za pomoci snežného skútra 
transportovali na Bielu vodu, kde 
bol odovzdaný posádke RZP na 
prevoz do nemocnice.• NaDÁCIa Orange bude už 
po šiestykrát oceňovať mimo-
vládne organizácie. Finančne 
a morálne tak opäť podporí prá-
cu tých, ktorí sa systematicky a 
dlhodobo angažujú v  troch ob-
lastiach podpory Nadácie Oran-
ge - sociálna inklúzia, komunitný 
rozvoj a vzdelávanie. Po druhý-
krát bude udelená aj Cena pre 
osobnosť za občiansku angažo-
vanosť. Mimovládne organizácie 
sa môžu zapojiť do nominačného 
procesu do 18. marca. Viac infor-
mácií na www.nadaciaorange.sk 
alebo na facebookovom profile 
Nadácie Orange.  (ppš)

Na februárovom zasadaní 
Mestského zastupiteľstva v 
Poprade poslanci schválili za 
člena Rady Združenia Eurore-
gión Tatry za mesto Poprad  Jo-
zefa Švagerka, ktorého takisto 
schválili do predstavenstva Ob-
lastnej organizácie cestovného 
ruchu Región Vysoké Tatry. 
1. viceprimátora Igora Wzoša 
schválili ako zástupcu mesta 
Poprad do dozornej rady OO 
CR Región Vysoké Tatry. 

MsZ na februárovom zasadaní 
tiež schválilo rokovací poriadok 
Rady pre priestorové plánova-
nie mesta Poprad, ako aj zmenu 
názvu tohto poradného orgánu 
predtým komisie na radu. Za čle-
nov tejto rady schválilo inžinie-
rov architektov Martina Balogu, 
Tomáša Bujnu, Jána Derevjaníka, 
Dušana Genčanského, Branislava 

Ivana, Ľudovíta Vartovníka a Ing. 
Helenu Sarvašovú. 

MsZ delegovalo i zástupcov 
zriaďovateľa do rád škôl, do rady 
školského zariadenia a do obec-
nej školskej rady, keďže po ko-
munálnych voľbách v roku 2014 
došlo k zmenám v zložení poslan-
cov MsZ v Poprade. 
Delegovaní boli:
ZŠ s MŠ Dostojevského - Milan 
Baran, Bohumil Košický, Estera 
Bohunická, Peter Gápa,
ZŠ s MŠ Ul. F. Kráľa, Veľká - Vla-
dimír Lajčák, Adrián Kromka, Sla-
vomír Božoň, Beáta Sichrovská,
ZŠ s MŠ Francisciho - Vladimír 
Lajčák, Anna Schlosserová, Ru-
dolf Kubus, Peter Brenišin,
ZŠ s MŠ Jarná ul. - Štefan Pčola, 
Milan Baran, Ondrej Kavka, Bo-
humil Košický,
ZŠ s MŠ Komenského - Anna 

Schlosserová, Alena Madzinová, 
Michal Rusnák, Igor Wzoš,
ZŠ s MŠ Koperníkova ul, Matejov-
ce - Beáta Sichrovská, Ondrej Kav-
ka, Rudolf Kubus, Michal Rusnák,
ZŠ s MŠ Tajovského - Anna On-
drušeková, Peter Gápa, Bohumil 
Košický, Milan Baran,
ZŠ s MŠ Vagonárska ul., Spišská 
Sobota - Adrián Kromka, Peter 
Gápa, Slavomír Božoň, Beáta 
Sichrovská,
Spojená škola Letná - Estera Bo-
hunická, Alena Madzinová, Igor 
Wzoš, Peter Brenišin,
ZUŠ Štefánikova ul. - Rudolf Ku-
bus, Anna Ondrušeková, Anna 
Schlosserová, Ondrej Kavka,
Centrum voľného času, Ul. mlá-
deže - Štefan Pčola, Anna Ondru-
šeková,
Obecná školská rada - Alena Ma-
dzinová, Vladimír Lajčák.  (ppm)

Nemocnica Poprad odovzdala minulý týždeň 
do užívania novú prístavbu s únikovým schodis-
kom a dvomi výťahmi pre mobilných a imobilných 
pacientov. Prístavba, ktorá sa nachádza vľavo od 
hlavnej vrátnice, bude slúžiť nielen klientom a pa-
cientom, ale aj personálu nemocnice.

Vďaka tejto investícii sa prioritne podarilo za-
bezpečiť prístup pre imobilných pacientov na tretie 
poschodie polikliniky. Výťahom je tak prepojená 
ambulantná časť nemocnice od 1. až po 3. poscho-
die. Vďaka novým výťahom sa v tejto časti nemoc-
nice môže bez problémov pohybovať personál s 
pacientom na lôžku. 

Nové výťahy vychádzajú až na 10. poschodie, na 
ktoré bol doteraz prístup len cez schodisko v lôžko-
vej časti nemocnice. Dostupnosť výťahom je predpo-
kladom pre ďalšie zámery nemocnice, a to zrekon-
štruovať 10. poschodie, na ktorom by malo vzniknúť 
nové gynekologicko-pôrodnícke oddelenie a odde-

lenie patologických novorodencov. V strednodobom 
horizonte sa výstavbou nových výťahov a schodiska 
približuje manažment nemocnice k zámeru oddeliť 
ambulantnú a lôžkovú časť nemocnice.

Výstavba trvala od novembra 2013 do decembra 
2014. Každý z výťahov má kapacitu 21 osôb a vďaka 
svojim rozmerom umožňuje aj prepravu lôžok.  (sga)

Nedoplatky vo výške 100 
955,40  eur sa  týkajú daňových 
dlžníkov, ktorí sú evidovaní na 
meste Poprad, bez presnej ad-
resy trvalého bydliska a ktorým 
správca dane podľa zákona č. 
582/2004 Z. z. o miestnych da-
niach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení ne-
skorších predpisov je povinný 
poplatok každoročne vyrubo-
vať, aj keď rozhodnutie nie je 
možné doručiť a poplatok ostá-
va každoročne nezaplatený. 

Nárast zverejnených nedoplat-
kov na miestom poplatku za ko-
munálne odpady a drobné sta-
vebné odpady oproti roku 2013 

predstavuje čiastku 22 339,51 
eur. Mesto Poprad vynaložilo v 
roku 2014 celkovo výdavky na 
vývoz komunálneho odpadu vo 
výške 1 700 279,06 eur, pričom 
výber poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné od-
pady za rok 2014 predstavoval 
čiastku 1 496 117,20 eur. Rozdiel 
vo výške 204 161,86 eur uhrá-
dzalo mesto z iných vlastných 
zdrojov, teda neprenášalo na 
svojich obyvateľov všetky ná-
klady na zabezpečenie činnosti 
nakladania s komunálnymi od-
padmi a drobnými stavebnými 
odpadmi aj napriek skutočnosti, 
že mu to zákon umožňuje.

Zverejnené nedoplatky na dani 
z nehnuteľností  u právnických 

osôb a fyzických osôb sú celkovo 
vo výške 97 506,74 eur, čo pred-
stavuje 17,51%  podiel z celkovej 
sumy zverejnených nedoplatkov. 
Ide najmä o staršie nedoplatky, 
ktoré sú vo veľkej miere vymáha-
né v exekučnom konaní. 

Ďalej sú to nedoplatky na dani 
za psa vo výške 12 730,77 eur, na 
dani za ubytovanie vo výš-
ke 5 861,28 eur a nedoplatky 
na dani za užívanie verejného 
priestranstva vo výške 7 273,88 eur.

V porovnaní so zverejneným 
zoznamom daňových dlžníkov 
za predchádzajúci rok dochá-
dza k zvýšeniu ich počtu cel-
kovo o 67 osôb, pričom nárast 
bol zaznamenaný len u fyzic-
kých osôb.  (mag).

(Dokončenie zo str. 1)
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Premosťujúce prístupové lávky potrebujú opravuPád z vyhliadky
Poslanci sa na februárovom mestskom zastu-

piteľstve zoznámili s informatívnou správou o 
probléme prístupových lávok k polyfunkčným 
bytovým domom na Námestí sv. Egídia v Po-
prade. Podrobne analyzovala situáciu, načrtla  
terajší stav a budúce možné riešenie.

Vlastníci bytov pri uzatváraní zmlúv o prevode 
vlastníctva bytov neboli upozornení, že prístupo-
vé lávky sú spoločné časti domu, a že sa prevá-
dzajú do spoluvlastníctva všetkých vlastníkov v 
jednotlivých domoch a neboli ani presne určené 
a popísané v zmluve tak, ako to ukladá legislatíva. 
Vlastníci sa preto ani nedomáhali opráv a údržby 
ešte pred uzatvorením kúpnych zmlúv a ani po 
prevode sa o tento majetok nestarali, čím došlo k 
jeho schátraniu.

V súčasnosti dochádza k ohrozovaniu živo-

ta, zdravia a majetku osôb pohybujúcich sa pod 
premosteniami po miestnej komunikácii, ktorá je 
vo vlastníctve mesta, takisto ako aj oporný múr, s 
ktorým sú premostenia priamo previazané. Mesto 
dalo vypracovať znalecký posudok - statické po-
súdenie vstupov k bloku Centrum na Námestí 
sv. Egídia, prístupových chodníkov a oporného 
múra po celej dĺžke obytného domu s odborným 
posúdením skutočného stavu premostení a opor-
ného múra i s odporúčaním na možné úpravy 
smerujúce k odvráteniu hroziacej škody. Budú 
vyčíslené náklady na opravu a údržbu premostení 
a oporného múra a rokovania o miere spoluúčas-
ti mesta Poprad a vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov dotknutých bytových polyfunkčných 
domov, prípadne rokovania s ďalšími potencio-
nálnymi investormi v danej lokalite.  (ppm)

K  ťažkému úrazu v  Tatrách 
letela 17. februára okolo polud-
nia posádka Vrtuľníkovej zá-
chrannej zdravotnej služby aTE 
z Popradu. 22-ročný lyžiar spa-
dol z vyhliadky na Lomnickom 
sedle do Malej Studenej doliny, 
po približne 500-metrovom 
páde ostal v bezvedomí.

Zraneného v  náročnom teré-
ne dosiahli pomocou techniky 
palubného navijaka. Mal vážne 
poranenie hlavy a  chrbtice. Po 
neodkladnom ošetrení ho v  kri-
tickom stave previezli do po-
pradskej nemocnice, kde neskôr 
zraneniam podľahol.  (zut)

Kontajnery na obnosené šatstvo
Na februárovom rokovaní mestského za-

stupiteľstva poslankyňa Estera Bohunická 
vystúpila s interpeláciou, ktorá sa týkala 
zriadenia zberných kontajnerov na obnose-
né šatstvo. Uviedla: „Obnosené šatstvo sa v 
súčasnosti odkladá ku kontajnerom, resp. do 
nich a málokedy sa dostane skutočne k tým, 
ktorí ho potrebujú. Vo viacerých mestách ta-
kéto zberné miesta fungujú. Zisťovala som 
aj záujem o takéto šatstvo. Vedia ho rozdať 
v Červenom kríži, v zariadeniach pre bezdo-
movcov a v sociálnych ubytovniach, tiež na 
centrálnom príjme v nemocnici, kde tých ľudí 
osprchujú, ale nemajú do čoho prezliecť. Zria-
dením takýchto kontajnerov by tiež ubudlo 
niečo z ostatného komunálneho odpadu. Ta-

kéto kontajnery by nemuseli byť pri každom 
mieste s kontajnermi na komunálny odpad. 
Stačilo by niekoľko rovnomerne rozmiestne-
ných po celom meste.“

Poslankyňa tiež interpelovala zriadenie 
jednosmerných ulíc na sídlisku Juh II, kde 
by sa jednosmerným okruhom od odboč-
ky oproti Lidlu, cez Bajkalskú a Pavlovovu 
ulicu zjednodušila doprava cez úzke ulice s 
parkujúcimi autami. Dodala: „Potreba jed-
nosmeriek v tomto okruhu sa ukázala najmä 
teraz, keď napadaný sneh ešte zužuje obe 
ulice. Riešenie tohto problému okrem niekoľ-
kých dopravných značiek, nevyžaduje nijaké 
ďalšie náklady.“ 

Za bezpečný vstup
S interpeláciou vystúpila aj poslankyňa 

Anna Schlosserová: „Na základe požiada-

viek Rady školy - ZUŠ a riaditeľky žiadam o 
riešenie vstupu do objektu ZUŠ. Buď kame-
rovým systémom alebo zmenou umiestnenia 
vrátnice, nakoľko je častým a už opakujúcim 
sa javom, že na WC sa nachádzajú ľudia bez 
domova, ktorí si vykonávajú v týchto priesto-
roch osobnú hygienu. Vstup do budovy je z 
bočnej strany, kde nie je možnosť kontroly 
vrátnikom. Žiadam o zabezpečenie vstupu do 
budovy ZUŠ tak, aby bola ochránená bezpeč-
nosť detí pohybujúcich sa v čase vyučovania v 
týchto priestoroch.“ Poslankyňa tiež interpe-
lovala náčelníka Mestskej polície v Poprade 
a požiadala o spracovanie prehľadu riešenia 
priestupkov týkajúcich sa chovu psov - po-
kuty za voľne pustených psov, známky, ne-
prihlásených psov... Takisto sa zaujímala o 
riešenie a počet priestupkov ohľadom poží-
vania alkoholických nápojov na verejných 
priestranstvách za rok 2014.  (ppm)

Z interpelácií

Predával traktor, ktorý nemal
Vyšetrovateľ OR PZ v Poprade 

začal trestné stíhanie z  prečinu 
podvodu. Na základe získaných 
dôkazov vzniesol obvinenie voči 
19-ročnému Jozefovi, pochádza-
júcemu z Lysej pod Makytou.

Jozef na internete zverejnil in-
zerát, v  ktorom uvádza, že pre-
dáva traktor zn. Zetor za 10 tisíc 
eur. K  inzerátu boli poskytnuté 
aj fotografie tohto pracovného 
stroja a telefónne číslo predávajú-
ceho. Makyťan tak urobil napriek 
tomu, že nedisponoval žiadnym 
traktorom. Na tento inzerát rea-
goval muž z obce Poľanovce, kto-
rý na účet Jozefa zaslal 5 tisíc eur 
s tým, že Jozef zabezpečí prevoz a 
odovzdanie traktora. Zvyšná časť 
predajnej sumy sa mala vyplatiť 
po prevzatí tovaru.

Napriek opakovaným telefoná-
tom sa kupujúcemu už s  predá-
vajúcim nepodarilo spojiť, teda 
k  odovzdaniu tovaru nedošlo. 
Jozefovi v  prípade preukázania 

viny hrozí trest odňatia slobody 
na jeden až päť rokov.

Polícia pokračuje
vo vyšetrovaní vraždy

V súvislosti s prípadom ob-
zvlášť závažného zločinu vraždy, 
ku ktorému došlo 29. januára 
2015 na benzínovom čerpadle pri 
Veľkej Lomnici, zverejnil Policaj-
ný zbor SR niektoré informácie z 
priebehu vyšetrovania.

Polícia zaistila viacero druhov 
stôp, sústredila väčšie množstvo 
informácií od viacerých zdrojov 
a vypracovala viacero krimina-
listických verzií. V rámci nich 
disponoval PZ údajmi o nelegál-
nej držbe zbrane a streliva, dru-
hovo zodpovedajúcom stopám 
zaisteným na mieste činu. Polícia 
vykonala domové prehliadky a 
prehliadky iných priestorov na 
viacerých miestach okresov 
Poprad a Kežmarok. V rámci 
týchto úkonov a na základe vy-
konaných operatívnych previe-
rok došlo k zadržaniu podozrivej 
osoby, ktorá sa už v minulosti do-

púšťala páchania aj násilnej trest-
nej činnosti. Pri prehliadkach 18. 
februára bolo zaistených niekoľko 
nelegálne držaných zbraní a väč-
šie množstvo nelegálne držaného 
streliva. Jedna zo zaistených zbra-
ní a streliva druhovo zodpovedá 
tým, ktoré boli použité pri vražde 
vo V. Lomnici. Budú podrobené 
kriminalisticko expertíznemu 
skúmaniu. Súvis zadržanej podo-
zrivej osoby so spáchaným skut-
kom sa doposiaľ nepotvrdil a pre-
to bola 19. februára zo zadržania 
prepustená. 

Lúpežníka vypátrali
Večer 5. februára tohto roku 

došlo na Podtatranskej ulici v Po-
prade k lúpeži. Vtedy ešte nezná-
my páchateľ na chodníku pred 
jedným z bytových domov na 
slabo osvetlenom mieste lúpežne 
prepadol 78 ročného Jána. Útoč-
ník k nemu nečakane priskočil 
spoza kríkov, keď kráčal po chod-
níku a škrtil ho. Vzal mu peňa-
ženku s dokladmi a 245 eurami. 
Popradčanovi spôsobil viaceré 

zranenia. Na základe vynikajú-
cej práce policajtov v Poprade 
bol muž podozrivý zo spáchania 
tohto skutku vypátraný a 18. feb-
ruára zadržaný a umiestnený do 
cely policajného zaistenia. Ide o 
42 ročného muža zo Spišskej No-
vej Vsi. Obvinenému hrozí trest 
odňatia slobody na 7 až 12 rokov. 

Tragická nehoda
Medzi Popradom a Svitom 

došlo 22. februára o 20.57 hod. 
k smrteľnej dopravnej nehode. 
Vodič, 44 ročný Kežmarčan šiel 
na VW Passate v smere od Svitu 
do Popradu. Narazil do 54 roč-
ného Popradčana, ktorý išiel peši 
smerom od Popradu do Svitu v 
jazdnom pruhu vozidla. Chodec 
utrpel ťažké zranenia, ktorým na 
mieste podľahol. Dychová skúška 
na alkohol bola u vodiča nega-
tívna, u nebohého chodca bude 
alkohol zhisťovaný pri pitve. Na 
vozidle vznikla škoda 2500 eur. 
Príčina a miera zavinenia do-
pravnej nehody je v štádiu vy-
šetrovania.  (krp) 

Policajné správy
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Keď nemôže prísť senior na ples ...

Vsadili na vlastnú hudobnú tvorbu

Vo štvrtok 12. feb-
ruára sa mi pošťastilo 
v popradskom Dome kultúry zhliadnuť študentské divadelné pred-
stavenie Peter a Lucia a bol som nadšený. 

Peter a Lucia - príbeh lásky na pozadí prvej svetovej vojny. Moja 
pamätnícka generácia hltala slávny román Romaina Rollanda 
ešte bez označenia bestseller. O to väčšie bolo prekvapenie, že po 
tejto predlohe siahla dnešná mladá generácia sústredená okolo 
mladej profesorky Tatiany Husárovej zo Strednej zdravotníckej 
školy v Poprade.

Skvelá adaptácia, réžia, kasting, kostýmy, výkony, scéna, hudba, dobové 
ilustrácie a svetelné  efekty. Jednoduchá, symbolizujúca scéna predznačo-
vala dramatický dej. Horiace sviece, zopár schodíkov a veľké plátno efekt-
ne a efektívne prispievali k obom hlavným udalostiam deja. Výborným 
nápadom bola prítomnosť autora románu, ktorý bol vodiacim prvkom 
a od písacieho stroja pomáhal najmä tým, ktorí dej nepoznali. Hlavní 

predstavitelia prirodze-
ne a precítene podávali 

vývoj ich vzťahu. Pantomimický obraz komparzu o masovej hrôze vojny 
bol veľmi pôsobivý. Takým sa dá nazvať tiež pohybová ilustrácia dievčiny 
v bielom, ktorá umiestňovala dej do miesta vzniku skvelým prejavom vo 
francúzštine. Monumentálne dobové obrazy Paríža a autentické zábery z 
bojov v prvej svetovej vojne boli totálnym vtiahnutím divákov do príbe-
hu. Nehovoriac o sprievodných zvukových a svetelných efektoch, ktoré 
zatajovali dych. Do vyvrcholenia - teda smrti v chráme, bolo ťažké brániť 
sa slzám.

Až s odstupom sa dalo oceniť myšlienku záverečného obrazu, kedy 
všetci protagonisti „ožili“ a symbolicky, manifestačne vyjadrili autoro-
ve slová o nezmyselnosti vojny. Potlesk divákov bol ocenením výkonov, 
ale isto aj obsahu. Toto predstavenie nie je o tom, že ho treba vidieť, ale 
zažiť. Vďaka za tento skvelý kultúrny počin, milí mladí pokračovatelia 
tradície študentského divadla v Poprade.       Július Jakubek z Košíc

Predstavenie, z ktorého sa tajil dych

Príznačný názov dali or-
ganizátori nultému ročníku 
malého hudobného festivalu 
Komín fest, ktorý sa konal 
minulý piatok v artklube Tat-
ranskej galérie v Poprade. K 
názvu ich inšpiroval práve ko-
mín, ktorý je dominantou TG. 

Števo Šanta (na malej foto) 
z popradskej skupiny Ostrov 
povedal: „Základnou myšlien-
kou bolo predstaviť popradské 
kapely, ktoré sa venujú vlastnej 
tvorbe, tvorbe v slovenčine a sú 
aj žánrovo príbuzné. Pohybujú sa 
niekde okolo folku či indie rocku. 
Pre koncert sme si zvolili priestor 

Artklubu galérie - páči sa nám, 
ako je prerobený a je vhodný pre 
takýto druh festivalu.“ Na prípra-
ve sa podieľali spolu s Rasťom 
Daleckým (na foto vľavo), ktorý 
si zaspieval v rámci zoskupenia 
Rasdalman. Pridal sa k pôvod-
nému zámeru koncertu jednej 
kapely, ku ktorému prizvali ešte 
The Kowal Chicks a pesničkárku 
Valériu Endreszovú. 

Návštevníci sa mohli po-
noriť do hudby v zvláštnej at-
mosfére hudobného klubu. Š. 
Šanta podotkol, že tak ako si 
niektorí štyridsiatnici chodia 
zahrať futbal alebo squash, tak 

si zase on a ďalší muzikanti 
idú zahrať. Muzike väčšinou 
„prepadli“ ako tínedžeri a stá-
le a znova sa k nej vracajú po 
špirále rokov. Resp. hudba ich 
nikdy neopustila. To asi ani 
nejde - je to celoživotná stigma. 
Známy folkový pesničkár tiež 
prezradil, že s kapelou Ostrov 
ešte vystúpia vo Svite a potom 
sa chystajú do štúdia robiť CD. 
Nejaké materiály už majú pred-
točené a pôjdu dať dokopy nový 
album. CD bude Šantove tretie 
autorské, pod značkou Ostrov 
druhé a v súčasnej zostave tejto 
skupiny prvé.  (mar)

Piatok 27. február o 17. hod./ 
DK Poprad - Klub Zóna
DONSKÍ KOZÁCI
Piesne v podaní sólistov Don-
ského kozáckeho chóru. Piesne 
veselé, roztopašné, zádumčivé, 
ale hlavne svojské a typické pre 
kozácku dušu.
Info a predpredaj: MIK 
052/7721 700, DK O52/7722 
255       Vstupné: 6 a 3 €

Február - 15. marec/ foyer/ 
DK Poprad
MIZNÚCE SOCHY
Výstava prác žiakov Spojenej 
školy - elokovaného pracovis-
ka ZUŠ na Komenského ulici 
v Poprade, ktorí pracovali na 
projekte Miznúce sochy. Pro-
jekt bol zameraný na úlohu 
sôch vo verejnom priestore. 

Nedeľa 1. marec o 10. hod./
DK Poprad - divadelná sála
aKO ONDRO PEKLO
PREKaBÁTIL
Divadlo Actores Rožňava
Vstupné 1,50 €

Utorok 3. marec o 19. hod./ 
DK Poprad - divadelná sála
MIROSLaV DONUTIL
Info a predpredaj: MIK 052/7721 
700, DK O52/7722 255

Plesová sezóna ponúkla 
mnoho zážitkov - spoločenské 
vyžitie, stretnutie s milými ľuď-
mi, tanec, hudbu i dobré jedlo. 
Klienti spolu so zamestnanca-
mi Senires n.o., ktoré poskytu-
je v Poprade vo Veľkej sociálne 
služby ľuďom odkázaným na 
pomoc druhých,  mali takúto 
možnosť. Na základe dobrej 
myšlienky „Spájame sily“ ob-
čianske združenie Popoluška 
umožnilo klientom, zamestnan-
com a   rodinným príslušníkom 
zažiť spolu plesovú atmosféru. 

Súčasťou každej prípravy a sa-
motnej účasti na plese je úprava 
zovňajšku - make-upu, ktorý 
zabezpečili seniorkám kozme-
tické poradkyne z  tímu sales di-
rektorky Mary Kay M. Volkovej 
z  Popradu. Účesy a  slávnostné 
oblečenie mali na starosti za-
mestnanci Senires n.o. Do tanca 
a spevu hrala skupina Jozefa Hri-
ca z Levoče, ktorá roztancovala aj 
imobilných klientov.

V programe vystúpil folkloris-
ta, ktorý viedol v rokoch 1970- 90 
FS Goral Ždiar - Štefan Pitoňák 

- Grohoľ. Vystúpe-
nie spestril bájkami 
o  Ždiari, s  ktorými 
bol úspešný  v  mi-
nulom roku 2014 
na Sabalových ba-
jaňach v  Tatranskej 
Bukovine v  Poľsku, 
kde získal 2. miesto. 
Čerešničkou na tor-
te bol aj zahraničný hosť v  po-
dobe Ally Pugačevovej (Márie 
Zbojanovej - riaditeľky Senire-
su), ktorej pieseň Milijony alych 
ros pobavila všetkých prítom-

ných.  Váženým hosťom bol aj 
viceprimátor mesta Poprad Pavol 
Gašper s  manželkou, ktorý vy-
tancoval všetky seniorky, vrátane 
opatrovateliek.  (mzb)
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Mladí recitátori
opäť predvádzali svoje umenie

Snehové jamy už naplnili snehom
Množstvo snehu, ktoré začiat-

kom februára napadlo, využíva-
jú v súčasnosti lesníci na to, aby 
ním naplnili snehové jamy. V 
nich na jar, keď sa sneh na zá-
honoch v Stredisku genofondu 
drevín  Rakúske lúky (približne 
800 m n. m.) začne roztápať, na 
čas uskladnia sadenice stromče-
kov pestovaných v lesných škôl-
kach určené na výsadbu v  ka-
lamitnom území Tatranského 
národného parku.

Sadeniciam tak predĺžia ich 
vegetačný pokoj dovtedy, kým sa 
sneh neroztopí a pôda nerozmrz-
ne aj vo vyšších nadmorských 
výškach, v ktorých sa majú vysá-
dzať (nad 1 200 m n. m.). „Práve 

na to využívame už spomínané 
snehové jamy,“ dozvedáme sa od 
Ivana Šoltýsa z odboru starost-
livosti o lesy Štátnych lesov TA-
NAPu. „Sú to zariadenia, ktoré 
sú vybudované z betónových stien 
alebo ako zrubová stavba, zapus-
tené do zeme. Dôležité je, aby boli 
vybudované na miestach, ktoré 
okolité prostredie udržiava v chla-
de čo najdlhšie a sneh sa v nich od-
tápal čo najmenej. Teda v  dolin-
kách, tienené hustým porastom. 
Je dobre, ak sú dvere orientované 
na sever. Pretože dvere sú najslab-
ším miestom z  pohľadu výmeny 
tepla medzi vonkajším prostredím 
a vnútrom snehovej jamy.“ 

Sneh v  snehových jamách sa 

prikrýva vrstvou 
pilín tak, aby 
sadeničky, keď 
sa budú ukladať 
do jám, neležali 
priamo na snehu, 
ale aby si vlhkosť 
dokázali potiah-
nuť z  pilín, ktoré 
nasajú vodu zo 
snehu. „V  minulosti sme použí-
vali aj ľad, ktorý sme rezali na 
jazierku v  Tatranskej Lomnici,“ 
konštatuje I. Šoltýs.  

V  tomto roku obnovia Štátne 
lesy TANAPu v  nimi spravova-
nom území Tatranského národ-
ného parku približne stošesťde-
siat hektárov kalamitných plôch. 

Potrebovať na to budú približne 
330 tisíc sadeníc stromčekov. 
V  drevinovom zložení bude, 
vzhľadom na vyššiu nadmorskú 
výšku, v  ktorej sa obnovované 
územia nachádzajú, prevládať 
smrek, smrekovec, jedľa a boro-
vica, z listnatých buk, javor, jara-
bina, jelša či osika.  (lbu)

Cez víkend sa v Tatranskej Lomnici zvýšila koncentrácia psov. Uskutočnil 
sa tam už šiesty ročník netradičného zimného podujatia s názvom Snež-
né psy. Napriek sobotňajšiemu veternému počasiu si prišlo pozrieť počas 
víkendu rýchlu jazdu mašérov a ich psov viac ako 15 000 divákov. Zaují-
mavý sprievodný program s množstvom hier pre deti dotváral svojím hu-
morom známy moderátor Andrej Bičan. Záujemcovia si mohli zdarma 
vyskúšať aj samotnú jazdu so psím záprahom.     FOTO - Silvia Šifrová

V popradskej športovej hale aréna sa túto sobotu 28. februára 
predstaví na Majstrovstvách Slovenskej republiky v štandardných 
tancoch to najlepšie, čo súčasná slovenská tanečná scéna ponúka.

Vyhlasovateľom majstrovstiev je Slovenský zväz tanečného športu, 
usporiadateľom je pod záštitou primátora mesta Poprad Jozefa Šva-
gerka Tanečné centrum Fortuna Poprad v spolupráci s mestom a ZUŠ 
Letná Poprad. „Tanečníci sa na MSR budú uchádzať o tituly v siedmich 
kategóriách - Juniori 1, Juniori 2, Mládež, Do 21 rokov, Dospelí, Seniori 
a Formácie. Tí najúspešnejší budú nominovaní na majstrovstvá Európy 
a majstrovstvá sveta“, uviedol Peter Pastorek, prezident usporiadateľ-
ského TC Fortuna.

Súťažiť sa začne o 10. hod. a celodenné zápolenia vyvrcholia galaveče-
rom od 19. hod. Okrem tanečných párov, ktoré budú vo finále bojovať 
o majstrovský titul, sa o dobrú atmosféru počas galaprogramu posta-
rajú aj zaujímaví taneční hostia z iných tanečných žánrov. „Na predko-
lách i galaprograme radi privítame všetkých fanúšikov tanečného športu, 
ktorí prídu povzbudiť domáce tanečné páry“, dodal P. Pastorek.  (tcf)

Najlepší tanečníci v Aréne

Recitačná súťaž Hviezdoslavov Ku-
bín má dlhoročnú tradíciu a pod Tat-
rami je o ňu veľký záujem. V stredu 18. 
februára a  vo štvrtok 19. februára sa 
v  priestoroch Podtatranskej knižnice 
v  Poprade konali obvodné kolá s  po-
stupom na okresné kolo.

V  stredu súťažilo 83 recitátorov pod 
hlavičkou Školského úradu Poprad 
v prednášaní poézie a prózy. O deň ne-
skôr sa o  postupové miesta na okresné 
kolo popasovalo 72 recitátorov pod pat-
ronátom Školského úradu Veľký Slavkov. 
„Oproti minulému roku máme asi o 15 re-
citátorov viac. Z obvodného kola postupu-
jú na okresné kolo maximálne najlepší piati z kaž-
dej kategórie, bez udelenia poradia,“ vysvetľovala 
Danka Rožárová z  Podtatranského osvetového 
strediska v Poprade, ktoré je organizátorom tejto 
súťaže pod Tatrami.

O  recitačné súťaže je v  Poprade veľký záujem 
a  deti sa snažia zo seba vydať maximum. „Reci-
tujem prvý rok a  som rada, že svojím prednesom 

môžem potešiť aj iných ľudí. Trému som trochu 
mala, ale postupom času sa vytratila,“ povedala 
Ester Vyhnalová. „Zúčastňujem sa takýchto súťaží 
často, pretože ma to baví. Mám za sebou aj nejaké 
malé úspechy,“ dodal Samuel Brozák.

Okresné kolo sa uskutoční 12. marca opäť 
v Podtatranskej knižnici v Poprade, krajské kolo je 
naplánované na apríl v Starej Ľubovni.  (mav)

Program kina
CIneMAX Poprad

Od 26. februára do 4. marca

Predpremiéra - asterix: Sídlo 
bohov 3D - o  14. hod. (hrá sa 
1.3.), Jupiter na vzostupe 2D 
- o  13.20 hod. (nehrá sa 1.3.)., 
Focus - o  16. hod., o 18.20 
hod. a  o 20.40 hod., Detské 
kino - Paddington - o  13.50 
hod. (hrá sa len cez víkend), 
Spongebob vo filme: Hubka 
na suchu 2D - o 16. hod., Teória 
všetkého - o 18.10 hod., Päťde-
siat odtieňov sivej - o 18. hod., 
o  20.50 hod. (nehrá sa 3.3.), 
aRTMaX Filmy - Divoké his-
torky - o 20.50 hod. (hrá sa len 
3.3.), Cililing a  Zver-Nezver 
2D - o 14.30 hod. (hrá sa len cez 
víkend), Cililing a Zver-Nezver 
3D - o  16.20 hod., americký 
ostreľovač - o 20.30 hod. Viac na 
www.cine-max.sk  (ppš)
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Aj v Poprade hľadali
najkrajšiu stredoškoláčku

MAnŽeLStVO uZAVreLI
14. februára 2015 - Katarína Povazsayová a Ygnacio Areco Gimenez, 
Jana Mihalíková a Pavol Kopaničák, Petra Machová a Martin Kvasni-
ca, Ivana Krupová a Dušan Daňo.

SPOLOčenSká krOnIkA

POVeDALI SLáVnI

nAVŽDY SMe SA rOZLÚčILI

Ľudia by občas potrebovali „deň voľna od života“.     ST. J. LEC

V piatok 20. februára 2015
vo Veľkej s

V piatok 20. februára 2015
v Matejovciach s

V sobotu 21. februára 2015
vo Veľkej s

V pondelok 23. februára 2015
vo Veľkej so

V pondelok 23. februára 2015
vo Veľkej s

V utorok 24. februára 2015
vo Veľkej s

Júliusom Kotočom,
21-ročným

Ondrejom Dutkom,
81-ročným

Jozefom Labanom,
61-ročným

Štefanom Saskom,
64-ročným

alojzom Svitanom,
76-ročným

Máriou Ferenčákovou,
84-ročnou

BLAHOŽeLáMe k MenInáM
Dnes 25. februára má meniny - Frederik, Frederika, zajtra 26. 
februára - Viktor, v piatok 27. februára - alexander, v sobotu 28. 
februára - Zlatica, v nedeľu 1. marca - albín, v pondelok 2. marca - 
anežka a v utorok 3. marca - Bohumil, Bohumila.

HOrOSkOP OD StreDY DO StreDY
Veľmi pek-
né obdobie 

potrvá celú jar. Poteší vás najmä 
prílev nečakaných financií.

Získate pe-
niaze z neja-

kého bočného príjmu. Potrebujete 
ich, aby ste získali určitú rezervu.

Nejaké roz-
hodnutie ne-

bude také ľahké, ako sa vám zo 
začiatku zdalo. Budete musieť brať 
ohľad aj na iných.

Niektoré pra-
covné záleži-

tosti sa vyriešia akoby zázrakom. 
Budete sa preto cítiť spokojní a 
pozitívne naladení.

Radi dávate 
na obdiv svo-

je schopnosti alebo finančné záze-
mie. Niekedy to však môže byť na 
vašu škodu.

Zistíte, že 
ľudia, ktorí 

vám na všetko prikyvujú, sú faloš-
ní a naopak, ktorí vám aj protire-
čia, myslia to pre dobro veci.

Starajte sa o 
svoje zdra-

vie. Doľahne na vás jarná únava, 
preto potrebujete svojmu telu do-
dať veľa vitamínov.

Mali by ste 
riešiť vlastné 

problémy a nestarať sa do staros-
tí iných ľudí. Jedine vtedy, ak vás 
sami o pomoc požiadajú.

Nadriadení 
vás s uzna-

ním pochvália a dostane sa vám aj 
finančného ohodnotenia.

Porozmýšľaj-
te, či sa vám 

oplatí zostávať v situácii, ktorá 
vám je nepríjemná. Máte vhodný 
čas začať niečo nové.

Pokojné ob-
dobie vás 

neuspokojuje. Momentálne ste 
náchylní na zmeny a potrebujete 
viac vzruchu.

Tentoraz bu-
dete mať čas 

aj na oddych. Konečne budete po-
ciťovať prílev novej energie.

POHOtOVOSť V LekárňACH
Dnes 25. februára - Limba, 

zajtra 26. februára - Sunphar-
ma-Kaufland, v piatok 27. 
februára - Tília, v sobotu 28. 
februára - Styrax, v nedeľu 1. 
marca - Včela, v pondelok 2. 
marca - Diecézna lekáreň Sv. Lu-
káša a v utorok 3. marec - Adus.

Limba: Podtatranská 5, č. t. 772 
26 57, Sunpharma-Kaufland: 
Moyzesova ul. 3, Tília: Banícka 

28, Styrax: L. Svobodu 3782, č. t. 
773 22 78, Včela: Tatranské nám. 

1, č. t. 772 36 67, Diecézna 
lekáreň sv. Lukáša: Alžbetina 
32, č. t. 772 23 07, adus: Mno-
heľova 2, č. t. 428 31 34.

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

nAVŽDY SA rOZLÚčIMe

V stredu 25. februára 2015
o 12.30 hod. vo Veľkej so

V stredu 25. februára 2015
o 14. hod. vo Veľkej s

Soňou Simkaničovou,
63-ročnou

Viktóriou Purdešovou,
89-ročnou

Kastingom v  Poprade od-
štartoval siedmy ročník súťa-
že krásy Miss stredných škôl. 
Z  rekordného počtu takmer 
tridsať dievčat zo Spiša poro-
ta vybrala do semifinále päť 
kandidátok, medzi nimi aj dve 
Popradčanky.

Nový ročník prichádza s  nie-
koľkými novinkami. Súťaž bude 
po novom fungovať ako občian-
ske združenie. Z  programu vy-
padla voľná disciplína, namiesto 
nej budú dievčatá formou päť-
minútových spotov prezentovať 
svoj kraj, z ktorého pochádzajú. 
Dievčatá čaká v rámci štvorme-
sačného sústredenia aj kurz va-
renia s talianskym šéfkuchárom. 

Nemení sa podmienka, že do 
súťaže sa dostanú len nefajčiarky.

Do semifinále, ktoré sa usku-
toční 28. februára v  Košiciach 
postúpi štyridsať dievčat z celé-
ho Slovenska. Porota zúži výber 
na pätnásť a následne rozhodne 
o finálovej desiatke.

Sústredenia absolvujú fina-
listky v Chorvátsku, na Sloven-
sku a  pravdepodobne aj v  Ta-
liansku a Francúzsku. Finále je 
na programe 21. júna v Prešove.

Z  popradského kastingu 
postúpilo do semifinále päť 
dievčat, medzi nimi aj dve do-
máce stredoškoláčky: 18-ročná 
Romana Macková a  17-ročná 
Bianka Ondrušová.  (ppv)

Nezomrel. Spí, má len sen, je krásny.
Sníva sa mu o tých, ktorých miloval a ktorí milovali jeho.

Vo štvrtok 26. februára 2015 bude piate 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

SPOMIenkA

BLAHOŽeLáMe JuBILAntOM
V Dennom centre Limba oslavujú narodeniny v 1. štvrťroku títo čle-
novia: 80 rokov - Katarína Šoltýsová, 75 rokov - Anna Kupčová, 70 
rokov - Žofia Bednárová a František Kocúr. Ostatní jubilanti - Helena 
Blašková, Marta Devečková, Lýdia Barilová, Mária Haluková, Ružena 
Guthová, Marta Hurdichová, Anna Duláková, Klára Jurkovská, Mária 
Kocúrová, Emília Dúbravská, Anna Ilavská, Eduard Kučkovský, Anna 
Kužmová, Dušan Suranovský, Jozef Krajčo, Milena Kleinová, Július 
Netík, Katarína Řehořková, Katarína Schírová, Mária Tomajková, Jo-
zef Siska, Terézia Šurínová, Mária Tothová, Eva Vdovjaková, Helena 
Mimránková, Vlasta Vyšňová, Ján Zamba, Mariana Slovjaková, Vilma 
Jasenčáková, Mária Wikarská, Helena Teplická.
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1. marca o 18. hod. - Celkom Malé divadlo Starý Tekov    
I. Villkqist - Helverova noc           Vstupné 5 €

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

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

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

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

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

DIVADELNÉ FAŠIANGY 2014
divadelná sála v Poprade - Spišskej Sobote

PP-7

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

Na  PRENÁJOM  NEHNUTEĽNOSTI
v katastrálnom území Poprad, pozemok časť parc. č. KN-C 596/1                     

o výmere 12,5 m² za účelom vybudovania prístupu z Ul. Levočskej 
v rámci stavby: „Vjazd na pozemok z Levočskej ulice v Poprade“.

Výška nájmu za pozemok je minimálne 0,12 €/m2/rok za pozemky za 
účelom budovania verejnoprospešných stavieb napr. parkovísk, ih-
rísk, oddychových zelených plôch, prístupových komunikácií, chod-
níkov a pod., ktoré neslúžia na účely podnikania, ani s ním nesúvisia.
(Minimálna výška nájmu je určená v súlade so Zásadami prenájmu 
pozemkov vo vlastníctve Mesta Poprad, schválenými Uznesením MsZ 
č. 117/2012 zo dňa 6. 6. 2012.)
Bližšie informácie o nehnuteľnosti ako aj situačný nákres v katastrál-
nej 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 9. 3. 2015 o 12. hod.    PP-19
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POPrAD

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad v zmysle ustanovenia § 18a ods. 2, 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 
a doplnkov na svojom zasadnutí dňa 11. februára 2015 uznesením č. 
36/2015 vyhlásilo deň konania voľby hlavného kontrolóra mesta Po-
prad na 25. marca 2015.
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad ustanovuje:
a) spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra mesta Poprad takto:• voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční verejným hlasovaním,• na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej 
väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva,• ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezíska, mestské zastupiteľ-
stvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého po-
stúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet 
platných hlasov,• v prípade rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhodne žrebom,• každý kandidát má možnosť v deň konania voľby hlavného kontro-
lóra vystúpiť na mestskom zastupiteľstve v časovom rozsahu 5 minút,

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

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

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

Oznámenie o vyhlásení
voľby hlavného kontrolóra

mesta Poprad

BaBY CLUB
HIPPO Poprad 

o r g a n i z u j e 
sobotňajšie plavecké kurzy

pre deti od 2 do 6 rokov. 
Výučba prebieha v bazéne

Blue Diamond vždy
spolu s rodičom formou hry.

Inf.: č. t. 0905 184 894
alebo

www.babyclub.sk 24
/1

5-
R

• Predám drevený obklad - 3 €,
zrubový profil, hranoly, aj dláž-
kovicu na podlahy. Inf.: č. t. 
0908 234 866.  2/15-P• Predám šaty na 1. sv. prijí-
manie č. 140, cena 20 €. Inf.: č. t. 
0949 319 155.  9/15-P

• Dáme do prenájmu kance-
lárske priestory na Ul. hranič-
nej v  Poprade. Inf.č.t.: 0903 905 
070.   4/15-R• Prijmeme do HPP (zastupo-
vanie počas MD a  RD) ekonó-
ma/ku - účtovníka/ku v ZŠ s MŠ 
s  nástupom od apríla 2015. Inf.: 
č. t. 0911 240 115, e-mail: skola@
zsspsobota.sk  19/15-R• SOŠT, Ul. Kukučínova 483/12, 
Poprad dá do prenájmu nebyto-
vé priestory. Bližšie údaje na tel. 

č.: 052/788 08 10, 11.  22/15-R• WÜSTENROT centrum 
Poprad vypisuje konkurz na 
dve pracovné miesta. Inf.: č. t. 
0917 833 059.  23/15-R• Dám do prenájmu 2-izb. 
zariadený byt s kompletným 
vybavením kuchyne a  s  pripo-
jením na internet v  Poprade na 
sídlisku Západ. Ďalšie informá-
cie na telefóne 0917 438  379, 
0908 562 620.  25/14-R

InZerCIA

PreDAJ

rôZne

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

V piatok 20. februára sa vo Svite konalo finále okresného 
kola v basketbale žiakov ZŠ. Zvíťazilo družstvo ZŠ Komen-
ského Poprad (na foto) pred ZŠ Mierová Svit, 8r Gymnáziom 
D. Tatarku, ZŠ Spišská Sobota a ZŠ Jarná Poprad. Víťaz po-
stupuje na krajské kolo, ktoré bude 12. marca v Poprade.
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V nedeľu 8. februára sa vo Zvolene za účasti kubov zo Srbska, Rumun-
ska, Česka a Slovenska, konal už 25. ročník Karate Zvolen Cup-u 2015.

V kategórii súborného cvičenia kata vybojoval bronzovú medailu Hugo 
Hyben. V športovom zápase kumite sa ako prvý predstavil v kategórii 6-7 
ročných chlapcov do 24 kg Jozef Lang a vybojoval druhé miesto. V kategó-
rii mladších žiačok do 30 kg Barbora Glatzová vybojovala striebro a Ema 
Zacharová bronz.

Adam Chudík a Marko Jalowiczor v kategórii mladších žiakov do 35  kg zís-
kali bronzové medaily. Medzi mladšími dorastencami do 40 kg Igor Hauser 
vybojoval bronz. Medzi mladšími dorastenkami nad 50 kg Monika Pekarčí-
ková a Petra Píchová skončili rovnako bronzové. Dana Lešová medzi žena-
mi do 50 kg skončila bronzová, rovnako ako Lukáš Malecký medzi mužmi 
do 75 kg. Filip Glatz v kategórii mužov do 84 kg vybojoval striebro.       (jgz)

Shihanisti vo Zvolene

Hokejové talenty predvádzali svoje zručnosti
Na Slovensku prebieha výber 

najzručnejších hokejistov pre 
Medzinárodnú hokejovú federá-
ciu IIHF. Víťaz celoslovenského 
kola postúpi do medzinárodné-
ho finále, ktoré sa v júli uskutoč-
ní vo fínskom Vierumäki. Prvé 
regionálne kolo sa konalo v uto-
rok 17. februára v Poprade.

IIHF v spolupráci so Slovenským 
olympijským výborom (SOV) 
a  Slovenským zväzom ľadového 
hokeja (SZĽH) organizuje pre 
mladých korčuliarov súťaž v  ho-
kejových zručnostiach. „Do pro-
jektu je zapojených vyše 60 krajín. 
Pätnásť najlepších korčuliarov z ce-
lého sveta sa kvalifikuje na Zimné 
olympijské hry mládeže v nórskom 
Lillehameri v  roku 2016,“ povedal 
metodik SZĽH Igor Andrejkovič.

V Poprade sa konalo prvé z troch 
slovenských regionálnych kôl, kto-
rého sa zúčastnilo 15 chlapcov 
narodených v rokoch 2000 a 2001 
a  jedno dievča. „Testy pozostávajú 
z herných zručností zameraných na 
rýchlosť korčuľovania vpred a vzad, 
rýchlosť vedenia a  kontroly puku, 
presnosť prihrávky, presnosť a  tvr-
dosť streľby. Cieľom je nájsť najkom-

plexnejšieho hokejistu, či hokejist-
ku,“ dodal I. Andrejkovič.

Z  každého regionálneho kola 
postupuje na aprílové celosloven-
ské kolo šesť najlepších chlapcov. 
Dievčatá mali automaticky jed-
no finálové kolo vo štvrtok 19. 
februára v  Trnave. V  Poprade sa 
predstavili talenty z  celého vý-
chodného Slovenska, domáci klub 
mal dva želiezka v ohni. Dominik 
Šeliga testy zvládol a  postúpil 
ďalej. Oliver Turan nepostúpil, 
ale odniesol si cenné skúsenosti. 
„Uvedomil som si, že musím na 
sebe ešte viac pracovať,“ uviedol O. 
Turan. „Vážim si túto príležitosť. 
Mám trochu pred ďalšou výzvou 
trochu roztrasené kolená, ale ve-
rím, že to dobre dopadne,“ doplnil 
D. šeliga (na foto).  (mav)

Popradské basketbalistky majú 
za sebou už tretí zápas nadstav-
bovej časti 1. ligy. Po dvoch víťaz-
stvách nad favorizovanými celka-
mi z Košíc sa v nedeľu 22. februára 
v  aréne Poprad dohrávalo prvé 
kolo, ktoré bolo kvôli snehovej 
kalamite koncom januára prelo-
žené. Popradčanky zlepšeným vý-
konom v druhom polčase zdolali 
BK EILaT PU Prešov 78:65, keď 
polčas prehrali 36:50.

„Prvý polčas možno z  našej 
strany nestál za veľa, ale stojí to 
za dôkladnú analýzu. Pravdou je, 
že súperovi v prvom polčase padlo 
do koša skoro všetko. Baby zahra-
li tretiu štvrtinu na veľmi vysokej 
úrovni,“ povedal po zápase s Pre-
šovom tréner BAM Poprad Igor 
Skočovski, ktorý potvrdil, že druž-
stvo čaká ešte veľa práce. Za napl-
nením cieľa, ktorým je postup do 
extraligy, by mala tímu pomôcť aj 
jedna zaujímavá posila, ktorú však 
tréner Popradu menovať zatiaľ 
nechcel.

Basketbalistky BAM Poprad 
čaká počas najbližšieho víkendu 
sobotňajší zápas vo Zvolene a ná-
sledne v nedeľu súboj proti domá-
cej Banskej Bystrici.  (mav)

BAM Poprad

Hokejistky ŽHK Poprad v so-
botu zvíťazili v  19. kole 1. ligy 
nad Spišskou Novou Vsou 8:5, 
no víťazstvo sa nerodilo ľahko. 
Najlepšia nahrávačka súťaže 
Patrícia Gorecká sa tentokrát 
blysla hetrikom a pridala aj jed-
nu asistenciu. Popradčanky si 
pred posledným kolom základ-
nej časti postrážili prvú priečku 
v  tabuľke práve pred odvekým 
rivalom zo Spiša.

„Po dlhšej dobe sa mi darilo aj 
strelecky, ale veľmi mi pomáhali 
spoluhráčky. Sme zohratý tím a tak 
nám to spolu ide. Určite chceme ísť 
do finále,“ povedala hviezda duelu 
z Popradu Patrícia Gorecká. „Tieto 
dievčatá si zaslúžia obdiv, preto-
že boli nedávno ocenené v  ankete 
Prešovského samosprávneho kraja 
tretím miestom a predstihli aj mno-
hé profesionálne celky. Skláňam sa 
pred nimi,“ uviedol tréner ŽHK 
Poprad Milan Skokan, ktorý sa-
motný zápas 19. kola ani komen-
tovať nemusel.

V  rámci posledného 20. kola 
cestujú Popradčanky do Bratisla-
vy, kde v sobotu 28. februára od 
16. hod. odohrajú duel proti HC 
Petržalka 2010.  (mav)

Na druhom kole Tatranskej ly-
žiarskej ligy v obrovskom sla-
lome v Bachledovej doline vo 
štvrtok 19. februára sa darilo aj 
popradským lyžiarom. Ivana Bu-
šová zo ZŠ Jarná a Kristián Bor-
tolini zo ZŠ Letná obsadili druhé 
miesta a pozíciu najlepšieho po-
pradského lyžiara potvrdil Miro 
Ilavský zo ZŠ Veľká (na foto) 
víťazstvom vo svojej kategórii.

ŽHk Poprad
Hokejisti Poprad majú za se-

bou tri zápasy na súperových 
klziskách, z ktorých si neodniesli 
ani bod. Pred posledným kolom, 
ktoré sa odohralo v  utorok 24. 
februára po uzávierke vydania 
Novín Poprad (pozn. kamzíci 
hostili Skalicu), tak už majú isté 
piate miesto. Posledné kolo bolo 
v  Tipsport Extralige iba forma-
litou, keďže pred play-off i  ba-
rážou je o  všetkom rozhodnuté. 
Popradčania začnú vyraďovaciu 
časť na ľade štvrtého Zvolena.

Výsledky: 51. kolo v utorok 17. 
februára ŠHK 37 Piešťany - HK 

Poprad 3:2 (1:1, 1:0, 1:1), góly 
Popradu: 10. Richard Rapáč (L. 
Hvila, J. Stals), 56. Mário Kurali 
(T. Sýkora).

52. kolo v  piatok 20. februá-
ra HC Košice - HK Poprad 6:2 
(2:0, 1:1, 3:1), góly Popradu: 34. 
Tomáš Sýkora (M. Kurali, R. Su-
chý), 41. Dávid Gríger (T. Sýkora, 
L. Paukovček).

53. kolo v  nedeľu 22. februára 
HC ´05 Banská Bystrica - HK Po-
prad 3:1 (1:0, 2:0, 0:1), gól Popra-
du: 57. Dávid Gríger (T. Sýkora).

Program Štvrťfinále play-off: 
1. a 2. zápas v pondelok 2. a v uto-
rok 3. marca o 17. hod. HKM Zvo-
len - HK Poprad.  (ppv)

Futbalistom FK Poprad vr-
cholí príprava na jarnú časť 
DOXXbet ligy. V stredu 18. feb-
ruára odohrali v  Spišskej Belej 
prípravný zápas proti Lokomo-
tíve Košice, s ktorou prehrali 3:4 
po polčase 2:1. Dva góly za Po-
prad zaznamenal Melek, jeden 
pridal Kubus.

V sobotu 21. februára remizovali 
popradskí futbalisti so Slovanom 
Giraltovce 1:1 na ihrisku v Spišskej 

Belej a hneď na druhý deň si to na-
mierili na záverečné sústredenie do 
maďarského Lipótu. V  utorok po 
uzávierke vydania novín Poprad 
odohrali prípravný duel proti TJ 
Družstevník Veľké Ludince a dnes, 
t. j. v  stredu 25. februára na nich 
čaká od 17. hod. FK ŠTK Šamorín.

Ak všetko dobre dopadne, tak 
poslednú generálku pred samot-
nou súťažou by už mali Poprad-
čania absolvovať v sobotu 28. feb-
ruára proti Tatranu Prešov od 14. 
hod. v NTC Poprad.  (ppv)

Hk POPrAD

Fk POPrAD
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Kultúrny kalendár na marec 2015

VýSTaVY
Do 15. marca
Ferdinand Katona - Nasledovník odkazu Ladislava 
Mednyánszkeho 
- výstava diel autora k 150. výročiu narodenia.

Ján Hála (1890-1959)
- výstava pri príležitosti 125. výročia narodenia autora
výber diel z depozitu Tatranskej galérie.

Do 22. marca
Salvador Dalí 
- výstava originálnych diel svetoznámeho surrealistu 
organizovaná v spolupráci so SARL Amiencom France.

Marc Chagall, andré Derain, Raoul Dufy, Jean Carzou
- výstava originálnych diel významných francúzskych 
umelcov z prvej polovice 20. storočia. 

Od 13. marca
Ľubomír Korenko - Iné svety
Vernisáž výstavy 13. marca o 17. hod. 

Od 25. marca
Igi Breza - SMRŤ HOLUBÍC
Pietna spomienka, ktorá bude venovaná obetiam 
prvého transportu zo Slovenska do koncentračného 
tábora Auschwitz. Spomienka sa bude konať pod zá-
štitou predsedu vlády SR R. Fica.
25. marca o 15.30 hod. - kladenie vencov pri pamätnej 
tabuli obetí holokaustu na železničnej stanici v Poprade 
Vernisáž výstavy 25. marca o 16. hod. 

Poeticko-hudobné pásmo - PRIEZRAČNÝ SMÄD
(recitujú Adriana Ballová a  Peter Vilhan hudobný 
sprievod Nataša Kötelesová a Mária Šabaková).

Od 27. marca
REDUCTIVE
Štyri generácie geometricko - abstraktného holand-
ského umenia
Jedna z  najvýznamnejších medzinárodných výstav 
v histórii Tatranskej galérie, kde sa predstaví 32 súčas-
ných holandských autorov.
Vernisáž výstavy 27. marca o 17. hod.

Od 27. marca
Hry s umením 2015 – Svet abstrakcie a geometrie
Výstava v spolupráci s Bibianou - medzinárodným do-
mom umenia pre deti v Bratislave.
Vernisáž výstavy 27. marca o 17. hod.

Kinoklub Film Europe Poprad
5. marca o 19. hod. - Vyššia moc
19. marca o 19. hod. - Sex, drogy a dane 
20. marca o 19. hod. - Dva dni a jedna noc
22. marca o 19. hod. - Violette

PREDNÁŠKY 
6. marec o 17. hod. - Symbol - chápanie symbolickej reči 
psyché, symbolický život vo vzťahu k starostlivosti o dušu
Prednášajúci: PhDr. Ludvík Běťák

Každú stredu od 17. do 18.30 hod. - Kurz večernej 
kresby.

TaTRaNSKÁ GaLÉRIa, Hviezdoslavova 12, Poprad,  www.tatragaleria.sk

Oddelenie umenia - Spišská Sobota
Od 6. marca
BOLO NEBOLO
- výstava žiakov ZUŠ, Ul. Štefáni-
kova.

Piatok 6. marec o 17. hod. - verni-
sáž výstavy.

Centrum - Podtatranská ul. 1
Od 2. marca
INaKOSTI 4. JÁN KOLLÁR
- výstava Jána Kollára
Pondelok 2. marec o  17. hod. - 
vernisáž výstavy.

Centrum - oddelenie pre deti - 
Podtatranská ul. 1 
Od 4. marca
Knihy pre deti - ocenené v Čechách 
a na Slovensku v rokoch 2008 - 2012
- výstava v spolupráci s Bibianou - 
Medzinárodným domom umenia 
pre deti v Bratislave.

9. marec o  10. hod. - Centrum - 
Podtatranská ul. 1.

19. marec o 11. hod. - Oddelenie 
umenia - Spišská Sobota.
20. marec o 8.30 hod. - Oddelenie 
umenia - Spišská Sobota.
Slávnostný zápis prvákov do 
knižnice

11. marec o  9. hod. - Centrum - 
Podtatranská ul. 1.
Hviezdoslavov Kubín 
- okresné kolo súťaže v  prednese 
poézie a prózy.

18. marec o 13.30 hod. - Oddele-
nie umenia - Spišská Sobota
M. Paveleková, Š. Kvietik, J. Filip - 
literárno-hudobné pásmo.

19. marec o 14. hod. - Centrum - 
Podtatranská ul. 1
Edith Piaf - literárno-hudobné pásmo.

Od marca do 10. apríla
VýSTaVa OBRaZOV - Dana 

Šándorová Frankovičová
Vernisáž bude v Scherfelovom 

dome vo Veľkej 5. marca o 17. hod.

GaLÉRIa
SCHERFELOV DOM
Poprad - Veľká, Scherfelova ul. 36

Podtatranská knižnica Poprad

11. marec - POS Poprad
VýTVaRNý SaLÓN
- regionálna výtvarná súťaž ne-
profesionálnych výtvarníkov
12. marec - Podtatranská knižni-
ca Poprad
HVIEZDOSLaVOV KUBÍN
okresná súťaž v  prednese poézie 
a prózy
24. až 29. marec - Batizovce
KREHKÁ KRÁSa BaTIZOVIEC
celoslovenská súťažná výstava kraslíc

PODTaTRaNSKÉ
OSVETOVÉ STREDISKO
Sobotské námestie č. 1729/4, 

Poprad - Spišská Sobota

Z  dôvodu rekonštrukcie expozícií bude Podtatranské múzeum v  Poprade počas marca zatvorené. 
Otvorená bude len expozícia  v Spišskej Sobote.
Podtatranské múzeum v Poprade - pobočka Spišská Sobota, Sobotské námestie 1773/33:
Expozície: Cechy a remeslá, Meštianske bývanie, Vznešenosť a pokora, Osobnosti Spišskej Soboty
Otvorené: utorok - piatok od 10. do 14. hod., nedeľa od 11. do 15. hod., pondelok a sobota zatvorené.

• FUTSaLISTI FC K_Corp 
Poprad prehrali v stredu 18. feb-
ruára doma v rámci predohrávky 
15. kola 2. Open ligy s  tímom 
Forever Púchov 7:10. V  tabuľke 
sú druhí o jediný bod práve pred 
Púchovom a štyri body za lídrom 
z Podolia.

• V  SOBOTU 28. februára sa 
v  telocvičniach Spojenej školy 
Letná a  ZŠ Jarná uskutoční 3. 
ročník volejbalového turnaja 
starších žiakov O pohár riaditeľ-
ky CVČ s medzinárodnou účas-
ťou. Okrem družstva VK Junior 
2012 Poprad sa na turnaji od 9. 
hod. predstavia v  dvoch skupi-
nách tímy z  Prešova, Svidníka, 
Humenného, Starej Ľubovne 
a poľského Noweho Sączu.

• V  UTOROK 17. februára 
odohrali 10. kolo Firemnej ligy 
v skupine A - Extraliga. Víťazom 
kola sa stalo družstvo Hurricanes 
pred družstvom Sharks a tímom 
Avan. V  celkovom poradí vedie 
družstvo Rozor. V  pondelok 16. 
februára odohrali aj 10. kolo Fi-
remnej ligy v skupine B - 1. liga. 
Tu zvíťazilo družstvo Advokáti 
pred druhým tímom Evita Caffe 
a  tretím družstvom Bankbroker. 
Advokáti si držia prvú priečku aj 
v celkovom poradí.

• BaSKETBaLISTI BK Is-
kra Svit v  rámci 34. kola Eu-
rovia SBL prehrali v  stredu 18. 
februára v  Spišskej Novej Vsi 
s  miestnym celkom BK 04 AC 
LB 88:76. V  napínavom dueli 
35. kola zdolali v  Iskra Aréne 
v sobotu 21. februára favorizo-
vaný MBK Rieker Com Therm 
Komárno 84:82. V  sobotu 28. 
februára cestujú hráči Svitu na 
zápas 36. kola do Levíc.

• OD 27. februára do 2. marca 
sa v  najlepších freeridových zó-
nach na Chopku uskutoční 13. 
ročník TOP preteku CGC Jasná 
Adrenalín. Pretekov sa zúčastní 
80 pretekárov z 18 štátov sveta.

• DNES, t. j. v  stredu 25. feb-
ruára sa v  Grandhoteli Praha 
v  Tatranskej Lomnici uskutoč-
ní tlačová konferencia na tému 
Svetový tenis prichádza do Re-
giónu Vysoké Tatry. Tlačovky 
sa zúčastnia známe tváre tenisu 
- Marián Vajda či Miloslav Mečíř. 
Prezentovaný bude nový pro-
jekt, ktorý prichádza do regiónu 
a zároveň naštartuje ešte silnejšiu 
spoluprácu medzi mestami Vy-
soké Tatry a Poprad.  (ppv)

Krátko zo športu

Podtatranské múzeum v Poprade, Vajanského 72/4, Poprad, www.muzeumpp.sk
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marec 20
15

p r o g r a m  m e s t a1. marec / 10.00 / nedeľa
Dom kultúry Poprad - divadelná sála
 AKO ONDRO PEKLO PREKABÁTIL  / Divadlo ACTORES Rožňava      
Vstupné: 1,50 €

3. marec  / 19.00 / utorok / Dom kultúry Poprad - divadelná sála
 MIROSLAV  DONUTIL / CESTOU - NECESTOU
Treba viac slov? Veď kto by tohto vynikajúceho  herca a skvelého rozprávača nepoznal?
Nenechajte si ujsť veľkú  show aktuálne najlepšieho českého rozprávača a zabávača.
Vstupné: 13 € v predpredaji / 15 € v deň predstavenia. Info. a predpredaj: MIK 052/7721700, DK 052/7722255

8. marec / 10.00 / nedeľa / Dom kultúry Poprad - divadelná sála

PINOKIO / Divadlo ZO ŠUFLÍKA Žilina
Vstupné: 1,50 € 

15. marec / 10.00 / nedeľa /  Dom kultúry Poprad - divadelná sála

ZABUDNUTÝ ČERT / Divadlo na Predmestí SNV
Vstupné: 1,50 € 

16. marec  / 19.00 / pondelok / Dom kultúry Poprad - divadelná sála
 SĽÚBILI SME SI LÁSKU /  DIVADLO V PODPALUBÍ
Komédia nielen o mužoch a ženách, o túžbe, ale aj o živote. Komédia so zvučnými hereckými menami: Ady Hajdu, Michaela 
Čobejová, Lucia Hurajová a Lukáš Dóza. Vstupné:13 € a 15 €. Info a predpredaj: MIK 052/7721700, DK 052/7722255

17. - 20. marec / 17.00 / utorok - piatok / Dom kultúry Poprad - klub Zóna

FESTIVAL JEDEN SVET 2015 / SLOBODA NIE JE ZADARMO
15. medzinárodný festival dokumentárnych �lmov

22. marec / 10.00 / nedeľa / Dom kultúry Poprad - Klub Zóna

VÍTANIE JARI   /   Tvorivá dielňa pod vedením Marianny Ďurasovej pre šikovné deti a pre ich rodičov. 
Vstupné: 1 €

25. marec  / 19.30 / streda / Dom kultúry Poprad - divadelná sála

KATAPULT RETRO TOUR 2015
40 LET 1975 – 2015. Legendárna  rocková skupina je na svojom turné po Čechách a po Slovensku pri príležitosti svojho 40-ročného 
pôsobenia, a preto neváhajte a nenechajte si ujsť jeden z jej koncertov v obsadení: OLDA ŘÍHA, ONDŘEJ TIMPL a ANDY BUDKA.
Vstupné:14 €. Info. a predpredaj: MIK 052/7721700 a TICKETPORTÁL.SK

29. marec / 10.00 / nedeľa /  Dom kultúry Poprad - divadelná sála

BRAČEK JELENČEK / BÁBKOVÉ DIVADLO KOŠICE
Vstupné: 1,50 € 
                                                                                                                                                      
16. marec - 30. apríl / foyer / Dom kultúry Poprad 

ZA SIEDMIMI HORAMI 
Fantazijné spracovanie rozprávkových tém a príbehov prináša výstava prác žiakov výtvarného odboru ZUŠ na Štefánikovej ulici. 
Pod vedením pedagógov A. Fedákovej a R. Rabatina vznikli dielka spracované technikami maľby na hodváb, gra�ky a experimentu.

17. marec 2015 / 17.00 /
Z DENNÍKA IVANY A.   Karel Strachota / ČR / 2014 / 42 min.
O TRHU S ORGÁNMI  Ric Esther Bienstock / Kanada / 2013 / 82 min.                                 
LAYLINA MELÓDIA  J. Pedersen, T. Bakhtari / Afganistan, Dánsko/ 2013 / 16 min.
Vstupné: 1,70 € v predpredaji, 2,00 € v deň premietania

18. marec 2015 / 17.00 /
PUTINOVE HRY Alexander Gentelev / Nemecko, Rakúsko, Izrael / 2013 / 90 min. 
PODOZRIVÁ ČOKOLÁDA  Miki Mistrati / Dánsko / 2012 / 45 min.  
LOTTE - SRDCE  PRE BEZDOMOVCOV  Phillis Fermer / Nemecko / 2011 / 15 min.  
Vstupné: 1,70 € v predpredaji, 2,00 € v deň premietania

19. marec 2015 / 17.00 /
35 MESIACOV S NATÁLKOU   Fedor Gál, Martin Hanzlíček / ČR / 2013 / 58 min.
NEZNÁMI HRDINOVIA   Dušan Hudec / SR / 2014 / 58 min. 
FARIDULLAH MÁ DNES VOĽNO  T. Bakhtari / Afganistan, Dánsko / 2013 / 17 min. 
Vstupné: 1,70 € v predpredaji, 2,00 € v deň premietania

20. marec 2015 / 17.00 /
VIVA CUBA LIBRE - RAPOVÁ VZBURA   Jesse Acevedo / Kuba, USA / 2013 / 60 min. 
BARO MARIBEN   Paula Ďurinová / SR / 2014 / 29 min.
MOJICH POSLEDNÝCH  150 000 CIGARIET  Ivo Bystřičan / ČR / 2013 / 52 min. 
Vstupné: 1,70 € v predpredaji, 2,00 € v deň premietania
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Info a predpredaj vstupeniek: Mestská informačná kancelária 052 / 16 186, DK 052 / 77 222 55. Plagát v elektronickej podobe žiadajte na: kultura@msupoprad, www.poprad.sk

Pripravujeme:
14. apríl  / 19.00 / utorok / Dom kultúry Poprad - divadelná sála

ŠTYRIA NA KANAPE
Komédia o peripetiách rozpadu manželstva. Účinkujú: P. Polnišová, H. Mičkovicová, E. Horváth, R. Stanke. Vstupné: 15 € v predpredaji / 17 € v deň vystúpenia
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Vás srdečne pozýva na

8. marec 2015 o 17.00 hod.
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Mestský úrad Poprad veľká zasadačka
program pre Vás:

Vstup voľný

DFS Letnička
Poprad

Poddukelský
umelecký                                 

ľudový súbor
Prešov

Do zlatého fondu slovenskej diva-
delnej klasiky opäť siahli divadelníci 
zo súboru Ozvena z Popradu - Stráží a 
pripravili pre priaznivcov umenia hru 
Geľo Sebechlebský. Premiéru uvedú v 
sobotu 28. februára o 18. hod. na rad-
nici v tejto mestskej časti. Generálku 
predvedú večer deň predtým a reprízu 
plánujú na nedeľu 1. marca.  

Režisér a predstaviteľ hlavnej posta-
vy Rudolf Kubus nás navnadil: „Geľa 
sme si vybrali preto, že tradične hráme 
divadelnú klasiku. Snažíme sa diela 
osvedčených autorov, ako je Kukučín, 
Chalupka a teraz divadelný autor Jozef 
Hollý, ukázať a priblížiť aj dnešným 
divákom. Je to hra o malomeštiactve, 
honbe za titulmi, o tom, že ani po sto 
rokoch od jej vzniku sa veľa nezmeni-
lo.“ Trinásti účinkujúci DS Ozvena 
odkryjú v spoločenskej satire klasika 
slovenskej drámy snobské malomeš-
tiacke maniere, ktoré častokrát pretr-
vávajú i v dnešných časoch. 

Autor - dramatik, ochotnícky diva-
delník, evanjelický kňaz J. Hollý  sa 
narodil v roku 1879 v Skalici, zomrel v 
roku 1912 v Moravskom Lieskovom. K 
jeho najznámejším dielam patrí okrem 
Geľa Sebechlebského aj Kubo, Ameri-
kán či Márnotratný syn.  (mar)

Ku koloritu rieky Poprad 
už dlhoročne patria divé kači-
ce. Ich kŕdle okrášľujú riečnu 
hladinu i brehy a prinášajú do 
mesta kúsok prírody. Poprad-
čania si však mohli všimnúť, 
že na úseku rieky od veľkého 
kruhového objazdu až po pra-
voslávny chrám v parku pri 
Štefánikovej ulici lietajú aj iné 
vtáky. Objavili sa čajky. Podľa 
Antonína Haratyka z odboru 
starostlivosti o životné pros-
tredie Okresného úradu v 
Poprade čajky v našom regió-
ne pozorujú už niekoľko rokov. 
Zbadali ich v Poprade, vo Svi-
te a najbližšie aj na Liptovskej 
Mare. Ide o čajky smejivé. „Je 

to chránený druh vtáctva. Tieto 
vodné vtáky sú všežravé, v po-
trave preferujú menšie ryby,“ 
ozrejmil A. Haratyk. Pre rybá-
rov môžu byť konkurentmi, ale 
skôr za protivníkov považujú 
kormorány, ktoré sa tiež už v 
minulosti na rieke Poprad ob-
javili. Tie dokážu zhltnúť po-
riadne množstvo väčších rýb. 
Čajky naopak nepohrdnú ani 
obživou na poliach, požierajú 
aj hraboše, myši, ba i zdochli-
ny, vodný a poľný hmyz. Sú to 
vtáky mimoriadne prispôso-
bivé prostrediu, potravu vedia 
vyhľadávať aj na skládkach 
odpadu. 

Priamo v meste bolo mož-

né minulý týždeň vidieť párik 
čajok, ktorý prelietaval ponad 
rieku, oddychoval na stĺpoch 
verejného osvetlenia, lovil vo 
vode za asistencie kačiek. Pár-
krát sa ohlásil škriekavým vo-
laním. Je možné, že sa tu dvo-
jica usadí, hoci čajky smejivé 
hniezdia skôr v početnejších 
kolóniách na väčších rybní-
koch, pri väčších riekach či v 
močiaroch. V apríli až v máji 
znášajú dve - tri vajcia. Sedia 
na nich obaja rodičia a mláďatá 
kŕmia vývržkami z hrvoľa.  

Každopádne pôvabné biele 
operence sú príjemným spes-
trením prírodného prostredia 
v meste...   (mar)

Nad riekou lietajú čajkyPríroda
v meste Strážania

uvedú Geľa

PP-25

PP-18


