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Popradom vial studený víchor zo severu

Nad Tatrami sa minulý piatok
dvíhali sťaby kúdoly snehu. Víril
ich studený severák, ktorý potrápil
celý región.
Na popradskom letisku podľa
meraní meteorológov dosiahol vietor v nárazoch najvyššiu rýchlosť v
piatok popoludní až 79 km/hod., čo
zodpovedá víchrici. V Gánovciach
namerali ešte vyššie poryvy - až 94
km/hod. a na Lomnickom štíte 97
km/hod., čo znamená silnú víchricu. V sobotu sa ľadový vietor od
severu upokojil. Ako nám povedal

Pavol Faško, klimatológ Slovenského hydrometeorologického ústavu,
prúdenie vzduchu sa v sobotu večer
zmenilo, ale na L. štíte ešte vial búrlivý víchor s rýchlosťou 90 km/hod.
Aj Popradčania v piatok pocítili
prudký vietor, ktorý vyvrátil či okmásal stromy, ba na jednom rodinnom
dome odtrhol aj časť strechy.
V našom meste boli počas silného
vetra v piatok 22. februára v pohotovosti aj mestskí policajti, ktorí zasahovali v štyroch prípadoch.
(Pokračovanie na str. 5)

Na začiatku bolo nadšenie
a úcta k tradíciám

V Dome kultúry sa v nedeľu popoludní uskutočnil slávnostný
galaprogram Rok na dedine pri
príležitosti 30. výročia založenia
Detského folklórneho súboru Venček z Popradu. Hosťom programu
bola Ľudová hudba Branisko zo
ZUŠ Spišské Podhradie.
Vedúcimi súboru sú Mária Baranová a jej dcéry Soňa Fördösová a
Naďa Nevlazlová. Malí i väčší umelci z DFS Venček už navštívili Česko,

Poľsko, Lotyšsko, Litvu, Taliansko,
Bulharsko, Maďarsko, Rumunsko.
Začiatky Venčeka neboli jednoduché. Zakladateľka súboru M. Baranová
uviedla: „Musela som si v základných
školách zohnať deti a začať nacvičovať.
Aj keď sme mali potom niečo nacvičené,
nemali sme v čom vystupovať. Začali
sme s jednoduchou sukničkou a tričkom, potom pribudla blúzka, niečo na
obutie - vymenili sme pôvodné cvičky.“
(Pokračovanie na str. 7)

V okrskových volebných komisiách
je vyše štyristo členov

Ustanovujúce zasadanie členov
okrskových volebných komisií
pre voľby prezidenta SR v meste
Poprad sa uskutočnilo v utorok
minulý týždeň. Pred viceprimátorom mesta Poprad Štefanom Pčolom zložili predpísaný sľub, oboznámili sa s pravidlami pri ochrane
osobných údajov, určili žrebovaním zo svojich radov predsedov
a podpredsedov a dostali ďalšie
potrebné informácie.
V okrskových volebných komisiách
bude pôsobiť 423 členov a 40 zapisovateľov v 40 volebných okrskoch
v meste Poprad. Z pôvodných 15
kandidátov na post prezidenta SR sa

jeden kandidatúry vzdal.
Voľby prezidenta SR sa uskutočnia v
sobotu 16. marca od 7. do 22. hod. Ak
v prvom kole ani jeden z kandidátov
na prezidenta nezíska nadpolovičnú
väčšinu platných hlasov voličov, bude
sa druhé kolo volieb konať v sobotu
30. marca, takisto od 7. do 22. hod.
Volič, ktorý nebude môcť voliť vo
volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, mohol poslať
žiadosť obci - mestu v listinnej alebo
elektronickej podobe do 25. februára
pre prvé kolo volieb, do 11. marca pre
druhé. Osobne môže volič požiadať o
vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr posledný pracovný deň pre-

do dňom konania volieb v úradných
hodinách obce. O vydanie hlasovacieho preukazu môže volič požiadať
i prostredníctvom splnomocnenej
osoby. Obec vydá voličovi hlasovací
preukaz len na ten deň konania volieb prezidenta SR, ktorý volič uvedie vo svojej žiadosti.
(mar)
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Stručne

MESTO POPRAD získa ako prvé
•mesto
na Slovensku certifikát systé-

mu manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016. Slávnostné odovzdanie certifikátu sa bude
konať 6. marca v Poprade.
VALNÉ zhromaždenie Klubu Sobotčanov sa uskutoční zajtra 28. februára o 17.30 hod. v priestoroch KS v
Brokoffovom dome v Spišskej Sobote.
V programe je okrem iného správa o
činnosti, plán práce klubu a voľby členov Rady KS a revíznej komisie.
PRACOVNÉ a diskusné stretnutie Duál v sektore ekonomika zorganizovala Republiková únia zamestnávateľov a jej členovia v spolupráci so
Štátnym inštitútom odborného vzdelávania a Obchodnou akadémiou v
Poprade včera v jej priestoroch.
ANA ROŠ - Najlepšia šéfkuchárka sveta 2017 navštívi 4. marca Poprad. V Poprade - Spišskej
Sobote sa predstaví pred zástupcami médií so svojím strhujúcim
životným i kariérnym príbehom v
oblasti gastronómie.
VOĽBY do Európskeho parlamentu sa budú konať 25. mája. Na
území SR sa bude voliť do europarlamentu 14 poslancov. Do 24. februára
politické strany podávali kandidačné
listiny s návrhmi kandidátov na poslancov EP, ktorých právoplatnosť
následne preverí štátna komisia. Právo voliť do europarlamentu na území
SR majú slovenskí občania s trvalým
pobytom na Slovensku, ale aj občania
iného členského štátu, ktorí majú na
Slovensku trvalý pobyt.
V MARCI pokračujú hodnotiace schôdze denných centier mesta
Poprad. 4. marca sa zídu členovia
DC Veľká, 6. marca DC Limba,
13. marca DC Spišská Sobota a 18.
marca DC Stráže.
NA webovej stránke mesta Poprad www.poprad.sk je uverejnený
presný zoznam odberných miest,
v ktorých bude v týchto dňoch prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia. Práce súvisia
s opravou a pravidelnou údržbou
distribučnej sústavy.
DIGITÁLNA koalícia minulý
týždeň ocenila Kežmarok za aktívny
prístup a vynikajúce plnenie záväzkov v minulom roku cenou Digitálna jednotka 2018. Ocenenie získalo
mesto za viacero splnených projektov, medzi ktorými je napojenie organizácií mesta a mestských kamier
na optický internet, povinné zverejňovanie či geoinformačný systém
mesta, ktorý v tomto roku doplnia o
inžinierske siete, komunikácie, zeleň,
dreviny a územný plán.
(ppš)

•
•
•
•

•
•

•

Aj v Poprade si prišli minulý týždeň vo štvrtok uctiť občania pamiatku novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny
Kušnírovej, ktorých pred rokom zavraždili. Účastníci spomienkového zhromaždenia zapálili sviečky pri pamätníku Jozefa
Bonka na Námestí sv. Egídia. Organizátori prečítali aj list od matky Martiny Kušnírovej a popradský básnik Vlado Vaľko
im zarecitoval báseň. Na záver dav zaspieval slovenskú hymnu za zvukov štrngotajúcich kľúčov. FOTO - Silvia Šifrová

Chorobnosť poklesla

Podľa údajov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so
sídlom v Poprade chorobnosť na
akútne respiračné ochorenia vrátane chrípky a chrípke podobné
ochorenia ku koncu minulého týždňa poklesla. Zaslúžili sa o to najmä jarné prázdniny v Prešovskom
kraji. Oproti predchádzajúcemu
týždňu chorobnosť v okrese Poprad

poklesla o 39 percent a dosiahla
2 037 chorých na stotisíc obyvateľov. Z celkového počtu ochorení na
akútne respiračné ochorenia bolo
192 prípadov chrípky a chrípke
podobných ochorení. RÚVZ k 22.
februáru zrušil aj zákaz návštev v
popradskej nemocnici a ďalších
nemocničných zariadeniach v Popradskom okrese.		
(ppm)

Vo štvrtok
zastupiteľstvo

Vo štvrtok 28. februára od 9. hod. sa
v zasadačke Mestského úradu v Poprade uskutoční druhé plánované zasadanie mestského zastupiteľstva, ktoré
zvoláva primátor Anton Danko. Podrobný program je zverejnený na webovej stránke www.poprad.sk. Rokovanie
je verejné. V pondelok 25. februára zasadala Mestská rada mesta Poprad. (ppp)

Brigáda pomohla, ale poriadok treba udržiavať stále
Sociálni pracovníci v rámci terénnej sociálnej práce zorganizovali 13. a 14. februára brigádu v areáli na Staničnej ulici v spolupráci s
referátom malých obecných služieb, mestskou
políciou a mestskou občianskou poriadkovou
službou. Keďže išlo o dvojdňovú brigádu, odbor výstavby, oddelenie životného prostredia
reagovalo na potrebu opakovaného vývozu
komunálneho odpadu prostredníctvom firmy Brantner. V súvislosti s touto brigádou sa
ukazuje, že je potrebné neustále apelovať na
občanov žijúcich v tejto lokalite, aby si poriadok udržiavali a rovnako zodpovedne sa
správali v celej mestskej časti Matejovce. Najmä, aby
nevyberali z kontajnerov odpad, nerozbíjali fľaše a
pod., a tým nedochádzalo k znečisťovaniu okolia. Sa-

motní obyvatelia, ktorí sa zúčastnili brigády priznávajú, že i to je cesta ako prispieť k zlepšeniu spolunažívania a ich pozitívneho vnímania.
(jhl)

Mesto Poprad zverejní zoznam dlžníkov

Mesto Poprad opätovne zverejňuje od 20. marca 2019 na svojom
webovom sídle zoznam daňových
dlžníkov na daniach a miestnom
poplatku podľa zákona č. 563/2009
Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Správca dane zverejní dlžníkov, u
ktorých eviduje nedoplatky na dani:
• z nehnuteľností
• za psa
• za užívanie verejného priestranstva
• za ubytovanie
• za predajné automaty
• za nevýherné hracie prístroje,

ako aj nedoplatky na miestnom
poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady evidované
k 31. decembru 2018.
Týka sa to fyzických osôb, u ktorých nedoplatok presiahol výšku 160 eur a právnických osôb,
u ktorých nedoplatok presiahol
výšku 1 600 eur.
Dlžníci môžu svoje nedoplatky
uhradiť obvyklým spôsobom - bankovým prevodom, poštovým poukazom alebo priamo do pokladnice
Mestského úradu v hotovosti, alebo
platobnou kartou. Pri platbách je
dôležitý variabilný symbol, ktorý

je uvedený v zasielaných rozhodnutiach, alebo je možné si ho zistiť
u zamestnancov oddelenia daní a
poplatku na 2. poschodí Mestského
úradu v Poprade.
Mesto Poprad vyzýva všetkých
dlžníkov, aby svoje nedoplatky uhradili najneskôr do 15. marca 2019
a vyhli sa tak zverejneniu svojho
mena, respektíve obchodného mena
na webovom sídle mesta. V prípade,
ak si občan alebo obchodná spoločnosť potrebuje overiť, či je dlžníkom
na daniach a poplatku, môže tak
urobiť na tel. čísle 052/7167 231 denne počas úradných hodín.
(msp)
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Po Veľkej sa môžu návštevníci prejsť aj po Kvetnici

Pri príležitosti Medzinárodného dňa sprievodcov cestovného
ruchu, ktorým je 21. február, pripravila Mestská informačná kancelária (MIK) viaceré podujatia
s bezplatným vstupom. Minulý
štvrtok prichystali pre záujemcov
prehliadku
rímskokatolíckeho
Kostola sv. Jána Evanjelistu vo Veľkej a v ten istý deň pokračovali prehliadkou Scherfelovho domu. Pri
druhom bode programu v pondelok 25. februára spolupracovali pri
prehliadke Kostola sv. Egídia s nádejnými budúcimi sprievodcami,
študentmi obchodnej akadémie.
V sobotu 2. marca so zrazom o 11.
hod. na parkovisku pred sanatóriom
na Kvetnici naplánovali prechádzku po Krížovej ceste ku Kaplnke
Vzkriesenia na Kvetnici (v prípade
nepriaznivého počasia sa však prechádzka neuskutoční). Program
rozvrhli na viaceré dni kvôli tomu,
že jeden konkrétny termín nemusí
vyhovovať každému. Dali tak ľuďom
na výber tri dni. Riaditeľka MIK Lu-

cia Pitoňáková
uviedla: „Málokedy sa stane, že
ľudia, ktorí majú
záujem, môžu
prísť presne v jeden deň a absolvovať program.“
Vý z n a m o m
podujatia
je
ukázať širokej
verejnosti prácu sprievodcov
a pritiahnuť ľudí
na miesta nie
príliš turisticky atraktívne. Napr.
Dr. Scherfel je známejší vo svete
ako u nás a pri takomto podujatí ho
môžu Popradčania lepšie spoznať.
Sprievodca Rastislav Hudec uviedol:
„Českí turisti častokrát lepšie poznajú
Tatry ako Popradčania a platí to niekedy aj o domácich, ktorí sa pri takomto podujatí dozvedia napr. o histórii svojho kostola vždy niečo nové.“
Celosvetovým trendom v cestovaní je nachádzať miesta, ktoré sú

REGIONÁLNY úrad verejného
•zdravotníctva
v piatok 22. februára

zrušil zákaz návštev na lôžkových
oddeleniach Nemocnice Poprad. Pacienti môžu prijímať návštevy v čase
návštevných hodín.

MIERU evidovanej nezamest•nanosti
pod 5 % v januári vykázalo

niečím tajomné alebo neobjavené.
„V informačnej kancelárii sa nám
stáva, že turisti prídu do nášho regiónu, nechcú ísť na turistiku do Tatier,
ale hľadajú miesta, odkiaľ ich môžu
pohodlne vidieť. Poradíme im Kvetnicu za účelom krásnych peších prechádzok. Aj keď Poprad nemá hrad,
hradby, ani opevnenie ako Kežmarok
alebo Levoča, tiež tu máme minimálne 800-ročné stále nespoznané pamiatky,“ dodal R. Hudec.
(kpa)

Veselé fašiangové obdobie sa zanedlho skončí

Matejovské denné centrum už
dlhoročne organizuje pre svojich
členov fašiangové posedenie. Tohto roku sa však rozhodlo pozvať
hostí aj z ostatných denných centier mesta Poprad.
V programe ich privítal spevácky
zbor DC Matejovce, žartovný tanec
predviedli tanečnice z radov matejovských dôchodkýň, predstavili sa aj
masky, do tanca hrala živá hudba a samozrejme nemohli chýbať ani tradičné šišky. „Napiekli sme domáce šišky.
Použili sme klasický recept našich starých mám. Z dobrého droždia, múky,
masla, vajíčok a mlieka, len rum sme
vynechali, sme ich s láskou vypražili a
ponúkli všetkým, ktorí prišli. Sme radi,
že pozvanie prijali v hojnom počte i

Krátke správy

47 okresov na Slovensku. Naopak,
miera evidovanej nezamestnanosti
bola vyššia ako 10 % v 12 okresoch
na Slovensku. Z týchto okresov sa
šesť nachádza v Prešovskom kraji, a
po tri okresy patria do Košického a
Banskobystrického kraja. V našom
okrese bola minulý mesiac miera evidovanej nezamestnanosti na
úrovni 5,13%, bez práce bolo viac
ako 2 770 občanov.

Z dôvodu zastupovania sú
•zmenené
úradné hodiny na praco-

visku Mestského úradu v Matejovciach a v Spišskej Sobote. Pracovisko
MsÚ v Matejovciach je prístupné verejnosti tri dni v týždni a to v pondelok od 11. do 14.45 hod., v stredu od
11. do 15.30 hod. a v piatok od 11.
do 14. hod. Pracovisko MsÚ v Spišskej Sobote bude k dispozícii dva dni
v týždni - v utorok od 11. do 14.45
hod. a vo štvrtok od 11. do 14.45
hod.

dnes a zajtra 27. a 28. feb•ruáraEŠTEmôžu
Popradčania hlasovať
o vybudovanie LIDL ihriska Žihadielko v našom meste. Hlasovať sa
dá prostredníctvom webovej stránky www.zihadielko.sk.

MEDIAČNÉ centrum Poprad
•zmenilo
miesto poskytovania bez-

členovia z ostatných denných centier
mesta,“ potešila sa predsedníčka DC
Matejovce Mária Hrebeňárová. Pripojili sa k nej i členky
samosprávy
Ľudmila
Jordanovová a Marta
Maximová: „Každoročne
si pripomíname fašiangy.
Teraz nás bolo takmer
130, z toho približne polovica Matejovčanov. Spolu
nám bolo ešte veselšie.“
Zaznela aj fašiangová
vinšovačka: „Fašiangy

sú milý sviatok, ponúknite šunky plátok, slaninku aj klobás pár, neľutujte
pre nás dar. My vám za to zaželáme
zdravie, šťastie, požehnanie, nech sa
majú dobre muži aj ich rúče, milé panie. Keď pálenky pridáte, do roka si
vašu dcéru isto-iste vydáte, a keď dáte
vína, oženíte syna.“
Seniori si naplno užili fašiangovú
zábavu. Veď čoskoro nastane čas
pôstu, hoci tohtoročné fašiangy sú
naozaj dlhé. Trvajú od Troch kráľov tentoraz až do 6. marca, kedy
bude Popolcová streda.
(mar)

V popradskom (f)ITcubatore vznikol svetovo unikátny projekt

Popradský projekt pod názvom Cviker vznikol na
pôde startup centra (f)ITcubator s podporou Slovak
Smart City Cluster a mesta Poprad ešte v roku 2017.
Pustili sa do neho Popradčania Ján Hrončák a Martin
Rapoš a zrealizovali unikátnu aplikáciu Cviker. Včera ju

predstavili pred médiami na popradskom sídlisku Juh 3.
Ide o 3D vizualizáciu urbanistického plánovania, ktorá
na základe použitia rozšírenej reality umožňuje vizualizovať budovy, domy, mosty či rôzne stavebné úpravy v
reálnom priestore a v skutočnej veľkosti.
(ppp)

platnej mediačnej služby pre obyvateľov mesta. Služby budú poskytované na adrese Okružná ul. č. 25,
Poprad každý prvý štvrtok v mesiaci od 14. do 16. hod. Najbližšie tak
bude vo štvrtok 7. marca.

električka „Trojča“ sa
•opäťRETRO
vydá na trať z Popradu do Sta-

rého Smokovca, na Štrbské Pleso a
do Tatranskej Lomnice. Premávať
bude už túto nedeľu 3. marca 2019.

ÚSTREDIE ľudovej umeleckej
•výroby
sprístupnilo včera 26. feb-

ruára v Galérii a predajni ÚĽUV v
Tatranskej Lomnici výstavu Majstri
ľudovej umeleckej výroby za rok
2018 I. Návštevníkom predstavuje ukážky tvorby prvých troch zo
šestice výrobcov, ktorí získali titul
majster ľudovej umeleckej výrob za
rok 2018 - Eduarda Hupku (tokárstvo), Dagmar Kocianovej (ručné
pletenie z vlny) a Miloty Schusterovej (maľba na sklo). Výstava potrvá do 19. júna 2019.
(ppš)
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Najčastejšie mediálne lži

Nasledujúce riadky uvádzajú na
pravú mieru najčastejšie lži o JUDr.
Štefanovi Harabinovi, ktoré mainstream pravidelne a programovo
publikuje.

Harabin telefonoval
so Sadikim

Po požiadaní švajčiarskych orgánov
o vydanie Sadikiho na stíhanie, mu
bolo expresne udelené slovenské štátne
občianstvo, a to práve v čase, keď bol
ministrom spravodlivosti Daniel Lipšic
a ministrom vnútra Ivan Šimko, ktorí
tak Sadikiho zachránili pred vydaním.
Neskôr bol pre inú trestnú činnosť odsúdený na 22 rokov a rozsudok mu potvrdil Najvyšší súd SR, ktorému v tom
čase predsedal práve Štefan Harabin.
Štefan Harabin sa s Bakim Sadikim
nepozná a nikdy spolu netelefonovali.
Údajný prepis telefonického rozhovoru priniesol do NR SR práve Daniel
Lipšic. Generálny prokurátor Dobroslav Trnka pre médiá potvrdil pravosť
údajnej nahrávky, neskôr sa v súkromí
Harabinovi ospravedlnil. Štefan Harabin zažaloval Generálnu prokuratúru
SR a žiadal predložiť odpočúvací spis
s nahrávkou, z ktorej mal byť prepis
vyhotovený. Zástupca generálnej prokuratúry tvrdil, že takýto odpočúvací
spis ani nahrávka neexistujú. Generálna prokuratúra bola súdom právoplatne zaviazaná Štefanovi Harabinovi zaplatiť odškodné vo výške 150-tisíc eur

Harabin nepustil kontrolu
na Najvyšší súd SR

Médiá roky zavádzali, že Štefan Harabin svojvoľne odmietal finančné
kontroly na Najvyššom súde SR. Harabin však vyhral v tejto spojitosti päť
súdnych sporov s Miklošovým ministerstvom financií a Žitňanskej ministerstvom spravodlivosti. Na najvyšších
súdoch európskych krajín bol Harabin
dávaný za vzor, že kontrolu súdov nemôže vykonávať ministerstvo financií,
ale iba Najvyšší kontrolný úrad, a oni
postupujú rovnako a takéto kontroly
exekutívou neumožňujú.
Štefan Harabin pozval na Najvyšší
súd SR kontrolu z Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
ktorý nezistil ani jeden zmiznutý cent,
práve naopak konštatoval hospodárne
nakladanie s verejnými prostriedkami. Napriek tomu boli voči sudcovi
Harabinovi otvorené tri disciplinárne
konania. Úspešne zavŕšené bolo len
jedno, s výsledkom strhávania 70% z
platu celý rok. Pre zaujatosť podal Štefan Harabin podnet na Európsky súd
pre ľudské práva (ESĽP) v Štrasburgu.
Súd mu dal za pravdu a konanie voči
nemu označil za nezákonné. Výbor
Rady Európy pre realizáciu rozsudkov
prikázal vrátiť Harabinovi neprávom

zadržanú mzdu, v prípade nedodržania rozhodnutia pohrozil vylúčením
Slovenska z Rady Európy.

Harabin si udelil odmeny

Štefan Harabin poberal príplatok,
rovnako ako ďalších 20 sudcov trestného kolégia Najvyššieho súdu SR a 16
sudcov Špeciálneho súdu, ktorý schválili na návrh Daniela Lipšica poslanci
NR SR aj za pomoci strany SMER-SD.
V rokoch 2009 a 2010 bol tento príplatok ešte vo výške 6-násobku priemernej
mzdy v národnom hospodárstve a až
následne bol, práve na základe podania
Štefana Harabina na Ústavný súd SR,
znížený na dvojnásobok. V roku 2010
udelila Štefanovi Harabinovi odmeny
ministerka spravodlivosti Viera Petríková na návrh súčasnej predsedníčky
Najvyššieho súdu SR Daniely Švecovej.

Harabinov syn použil
služobné auto

Kauzu vyfabrikovali bulvárne médiá.
Služobné auto však neslúži striktne len
tomu, komu je pridelené, ale môže ho
používať aj člen rodiny. Rovnako ako
služobný byt. Pokiaľ sa človek, ktorému bol služobný byt pridelený, práve
v byte nenachádza, neznamená to, že
zvyšok rodiny má čakať na chodbe,
kým sa držiteľ služobného bytu nevráti.
V prípade občasného využívania
služobného auta rodinou ministra
nebol porušovaný zákon, lebo auto
mal funkčne pridelené s možnosťou
využívania aj na osobné účely. Štefan
Harabin šetril prostriedky štátu, keďže
v prípadoch že chcel ísť niekam súkromne musela s ním ísť aj pridelená
ochranka. Rodina využívala občas
služobné auto aj bez jeho prítomnosti v ňom. V prípade, že by bol aj on
osobne prítomný, služobné auto by
muselo nasledovať ďalšie, s pridelenou
ochrankou. Len pre úplné dokreslenie,
Štefan Harabin mal v tom čase pridelené auto asi 10 rokov staré s približne
300 tisíc najazdenými kilometrami.
Neviem, či ešte niekto iný mal služobné auto s podobnými parametrami.
Aj výbor pre nezlučiteľnosť funkcii
zastavil konanie proti Š. Harabinovi s
tým, že sa neporušil zákon.

Harabin prepustil
Lališa na slobodu

Štefan Harabin a jeho senát neprepustil Róberta Lališa na slobodu, ale pridelil spis na konanie záložnému senátu v
Banskej Bystrici po tom, čo Lališ oprávnene namietal zaujatosť sudcov senátu
Špecializovaného trestného súdu, ktorí
už v inej kauze po dohode o vine a treste
prezumovali jeho vinu. Nielen Lališ, ale
aj stonásobný vrah má právo na zákonný súd a zákonných sudcov. Inak štát
platí ťažké peniaze dotknutým osobám.

Štrasburský súd
rozhodol v prospech
Harabinovho kritika

Informácia mala vyvolať dojem, že Štefan Harabin prehral nejaký spor
na ESĽP. V skutočnosti
však „Harabinov kritik“,
sudca Peter Paluda, podal
žalobu, že mu všeobecné
súdy na základe prijatej
právnej úpravy z dielne Lipšic - Žitňanská, neumožnili preskúmať rozhodnutie súdnej rady. Štrasburský
súd rozhodol, že táto právna úprava
nie je v súlade s európskym dohovorom. Navyše, sudca Peter Paluda na
Najvyššom súde kradol peniaze formou duplicitného vyplácania diét.

Za Harabina sa zhoršil
stav justície

Pri nástupe JUDr. Štefana Harabina
na ministerstvo spravodlivosti trvalo
civilné súdne konanie v priemere 28
mesiacov. Harabin navýšil počet sudcov
o 150, posilnil postavenie predsedov
súdov a chodil osobne na kontroly náhodne vybraných pojednávaní. Súdne
konanie sa počas jeho pôsobenia vo
funkcii ministra skrátilo z 28 na 11 mesiacov, čo potvrdila aj Rada ministrov
spravodlivosti Rady Európy vo februári 2011. Nástupom Lucie Žitňanskej v
roku 2010 a Tomáša Boreca v roku 2012
sa civilné konanie natiahlo už na viac
ako 30 mesiacov. Pri odchode Štefana
Harabina z postu predsedu Najvyššieho
súdu SR v roku 2014 nebol evidovaný
ani jeden spis starší ako jeden rok. Dnes
sú tam stovky spisov starších ako rok a
desiatky starších ako tri roky.

Harabin za socializmu
odsúdil kňaza

Senát, ktorému predsedal Štefan
Harabin, pána Bystríka Janíka spod
obžaloby oslobodil v plnom rozsahu,
keďže v spise sa nachádzali podklady,
ktoré tam nemali čo hľadať, a hlavná
svedkyňa obžaloby bola vo svojich
výpovediach nedôveryhodná. Prokurátor sa odvolal a nadriadený odvolací
súd vyslovil právny názor, že pána Janíka treba odsúdiť, pretože je vinný z
podvodu. Harabinov senát tak bol viazaný právnym názorom nadriadeného
súdu. To znamená, že už nemohol rozhodnúť inak, ako rozhodol nadriadený
odvolací súd. Za nepravdivé tvrdenia
musel denník SME zaplatiť milión slovenských korún a trovy konania.

Harabin prepustil neonacistu
a neuznal rasový motív

Z krčmovej bitky medzi Slovákom a
Francúzom čiernej pleti sa Špecializovaný trestný súd snažil vyrobiť raso-

vo motivovaný trestný čin. Dôkazom
mala byť skutočnosť, že Slovák dal lajk
na facebookovej stránke Slovenského
hnutia obrody, ktoré je podľa Wikipédie, laickej internetovej encyklopédie,
hnutie sympatizujúce s fašizmom.

Harabin nezákonne
rozhodol o inšpekcii

Inšpekciu ministerstva vnútra vyňal
Robert Kaliňák nariadením z Policajného zboru a inštitucionalizoval ju
na Ministerstve vnútra SR v rozpore s
Trestným poriadkom, zákonom o Policajnom zbore a kompetenčným zákonom. Senát Štefana Harabina rozhodol,
že takto vyňatá inšpekcia je nezákonná.
Kaliňák rozsudok nerešpektoval a dosiahol, že iný senát, ktorému predsedal sudca Juraj Kliment, vydal opačné stanovisko. Za zmienku stojí, že predseda tohto
senátu jazdil opitý, za čo nebol, zrejme
vďaka Robertovi Kaliňákovi, stíhaný.

Harabin sprísnil tresty
za popieranie holokaustu

Štefan Harabin skutočne predložil do vlády návrh novely Trestného
zákona na mierne zvýšenie trestnej
sadzby v tejto veci. Dôvodom bolo,
aby popri miernom zvýšení dolnej
hranice trestnej sadzby za popieranie
holokaustu prešlo i hlasovanie o zavedení trestnej zodpovednosti nielen
za popieranie holokaustu židov, ale aj
popieranie genocídy Arménov.
Slovenská republika sa tak vďaka
Harabinovej novele stala prvou krajinou v EÚ, ktorá si genocídu Arménov
dala do Trestného zákona. Za tento
počin dostal Štefan Harabin najvyššie
štátne vyznamenanie od arménskeho
prezidenta Serža Sarkisjana.

Harabin oslobodil Šajgala
za vraždu Kubašiaka

Senát Štefana Harabina rozhodoval
o odvolaní v kauze, v ktorej bol Igor
Šajgal obžalovaný za objednávku lúpeže dokumentov. Nerozhodoval vo veci
vraždy Jána Kubašiaka, ako to prezentovali médiá, za jeho vraždu už bol
odsúdený Róbert Petluš na 25 rokov,
bez účasti Igora Šajgala. Navyše Harabinov senát neoslobodil Šajgala, ale
vrátil vec súdu prvého stupňa na nové
PP-20
konanie a rozhodnutie.

Objednávateľ: Agentúra 858, Zeleninová 494, Bratislava, IČO: 36066338 Dodávateľ: Redakcia Poprad - noviny občanov, Podtatranská 149/7, Poprad, IČO: 00619515.
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Týždeň s mestskou políciou

týždeň v ponde•lokMINULÝ
v noci preverila hliadka

mestskej polície oznam v bytovom dome na Šrobárovej ulici
pre podozrenie z narúšania
občianskeho spolunažívania.
Istá žena tam vyzváňala na
zvončeky a verbálne napádala
obyvateľov. Bola agresívna a
svojim správaním javila známky psychickej poruchy, preto
bola posádkou zdravotnej pomoci prevezená na vyšetrenie.
MINULÝ týždeň v utorok
krátko po polnoci bol na linku
159 prijatý oznam ohľadom
osoby, ktorá na Podtatranskej
ulici rozbíja sklenené fľaše.
Mestskí policajti objavili muža
pod vplyvom alkoholu. Podozrivý bol potom, ako upratal
po sebe rozbité sklo, riešený
blokovou pokutou.
V TEN istý utorok ráno
mestská polícia Poprad prijala
oznámenie ohľadom motorového vozidla zaparkovaného na
Scherfelovej ulici, ktoré malo
rozbité okno na dverách spolujazdca. Bolo zistené, že došlo k
trestnému činu krádeže vláma-

•

•

ním. Hliadka miesto zaistila a
vec bola postúpená PZ SR.
V TENTO deň popoludní
riešila hliadka MsP tri osoby, ktoré znečisťovali verejné
priestranstvo a narúšali verejný poriadok na Lidickej ulici
v Matejovciach. Mestskí policajti zjednali nápravu a podozrivé osoby boli vykázané z
miesta.
MINULÝ týždeň v stredu
ráno bola mestská polícia privolaná k zranenému mužovi
pod vplyvom alkoholu na nástupišti SAD. Zranenia si muž
spôsobil pádom na chodník.
Hliadka mu poskytla prvotnú
predlekársku pomoc, no ďalšiu pomoc rázne odmietol. Z
miesta odišiel po svojich na
železničnú stanicu, kde mal
vlakom namierené do Veľkej
Lomnice.
VO ŠTVRTOK 21. februára večer boli na Podtatranskej
ulici zistené tri mladistvé osoby požívajúce alkoholické nápoje. Hliadkou boli vykonané
dychové skúšky s pozitívnym
výsledkom. Mladistvé osoby

•

•

•

si prevzali rodičia. Vec bude
ďalej riešená v správnom konaní MsP Poprad v súčinnosti
so sociálnou kuratelou úradu
práce sociálnych vecí a rodiny.
V SOBOTU 23. februára
v noci dochádzalo k rušeniu
nočného pokoja v byte na
Moyzesovej ulici. Mestskí policajti pri preverení na mieste
urobili nápravu a uložili previnilcovi blokovú pokutu.
V NEDEĽU 24. februára necelú hodinu po polnoci
našla hliadka ležiacu osobu
na Mnoheľovej ulici. Osoba
nebola zranená, ale sťažovala
sa na silnú bolesť hlavy. Na
miesto bola privolaná posádka
RZP, ktorá túto osobu odviezla
na vyšetrenie do nemocnice.
OPÄŤ v nedeľu 24. februára
popoludní hliadka MsP spolupracovala pri otváraní bytu na
sídlisku Juh, kde sa nachádzala
staršia osoba. Byt bol zamknutý a bolo podozrenie z bezprostredného ohrozenia života
a zdravia tejto osoby. Jej zdravotný stav si vyžadoval okamžitý prevoz do nemocnice. (msp)

•
•

•

Popradom vial studený víchor ...
(Dokončenie zo str. 1)

Hneď ráno hliadka MsP Poprad objavila prevrátený
strom v blízkosti detského ihriska za bytovým domom
Centrum. Pri páde došlo k poškodeniu zariadenia ihriska. Po zaistení miesta bolo zabezpečené odstránenie
padnutého stromu.
Predpoludním požiadal mestskú políciu o pomoc občan na Podjavorinskej ulici. Vplyvom silného vetra došlo k rozbitiu sklenenej výplne na zábradlí balkóna v byte
na 13. poschodí, pričom hrozil pád úlomkov skla po
okolí bytového domu. Hliadka mestskej polície miesto
zabezpečila, až do odstránenia hroziaceho nebezpečenstva.
Popoludní krátko pred šiestou bol silný vietor príčinou
ďalšieho výjazdu hliadky MsP, keď na Šarišskej ulici došlo
k odtrhnutiu časti strechy z rodinného domu a táto spadla do susedného
dvora. K zraneniu osôb našťastie
nedošlo. Mestskí
policajti pomohli
majiteľovi
pri
odstránení tejto
spadnutej strechy
z pozemku poškodeného.
Ďalší spadnutý Aj na jednom prístrešku na sídlisku
strom bol hliad- Západ vietor nadvihoval plechové
kou MsP zistený striešky. Našťastie vydržali.
večer po desiatej hodine a to na chodníku pri ZŠ Dostojevského. Po zaistení miesta bolo zabezpečené jeho
odstránenie.				 (pmv)

Veľa podnetov dali obyvatelia zo Šrobárovej, Rázusovej a Svätoplukovej ulice

Poslanci volebného obvodu č. 2
- sídliská Juh a Kvetnica sa v polovici februára zišli na svojom pravidelnom zasadaní, ktoré otvoril
predseda VO Peter Brenišin. Na
stretnutie prišla aj občianka zo
Šoltésovej ulice, ktorá predniesla
viaceré problémy ťažiace obyvateľov ulíc Šoltésovej, Podjavorinskej
a Rastislavovej.
Požiadala o odstránenie zábradlia, ktoré strpčuje život ľuďom bývajúcim v tzv. sociálnych bytoch na
Šoltésovej ul. a vybudovať pre nich
chodník ku kontajnerom, zabezpečiť, aby boli uvedené do pôvodného
stavu rozkopané plochy, odstrániť
kvetináče, ktoré by mali autám zabraňovať v prejazde, ale v skutočnosti spôsobujú, že ich tieto obchádzajú
po chodníku, riešiť parkovanie na
betónovej ploche v blízkosti pivárne,
chýbajúce smetné koše na psie exkrementy a ďalšie.
Poslanci poukázali na niektoré nedoriešené veci, ktoré majú z ich pohľadu riešenie, ako je napr. realizácia
vybudovania bezbariérového chodníka pri bloku Cér. Navrhujú, aby sa
upravil svah smerom dole k bloku a
vybudoval bezbariérový chodník so
zábradlím. V súčasnosti obyvatelia
tohto bloku nemajú žiaden chodník
a pri prechádzaní na najbližšiu pešiu

komunikáciu musia ísť po frekventovanej ceste.
Poslankyňa Alena Madzinová sa
pozastavila nad medializovanou informáciou, že v meste Poprad pribudlo 50 veľkých bilbordov. Žiada o
vysvetlenie zodpovedných zamestnancov stavebného úradu, ako je to
možné, keď sa v minulých rokoch
robili opatrenia na odstránenie viacerých reklamných zariadení, aby sa
znížil vizuálny smog v meste. Hovorila aj o e-maile, ktorý prišiel poslancom ohľadne zriadenia zastávky
MHD pre obyvateľov nových rodinných domov na uliciach Jedľová a
Dubová v Kvetnici. Poslanec Milan
Baran na to reagoval, že treba zistiť,
či tam už bola skolaudovaná cesta,

lebo by zatiaľ neboli vytvorené podmienky pre zriadenie zastávky MHD.
A. Madzinová ďalej poukázala na to,
aby sa z investičných akcií nevytratilo
parkovisko pri bloku Tálium a Torysa, tiež sa vytvorili podmienky pre
rekonštrukciu kotolne na Tajovského
ul. a hľadali možnosti na rekonštrukciu aspoň 2 škôl. Jej názor podporili aj ostatní poslanci. Poslanec Ján
Košťálik poukázal na poškodené
schody na Letnej ul. Poslanec Marián
Barilla predložil niekoľko požiadaviek občanov aj s fotografiami a zároveň návrhmi riešení. Občania, ktorí využívajú cyklistický chodník zo
Šrobárovej ul. smerom na Kvetnicu
žiadajú doplniť verejné osvetlenie na
začiatku tohto chodníka tak, aby bol

osvetlený úsek cesty pri garážach na
Šrobárovej ul. (na foto). Chodník je
intenzívne využívaný a v tme hrozia
kolízie. Majitelia garáží na tejto ulici
tiež žiadajú doplniť verejné osvetlenie
medzi garážami. Obyvatelia Šrobárovej, Rázusovej a Svätoplukovej ul. žiadajú odstrániť spomaľovacie prahy na
miestnej komunikácii na Rázusovej
ul., a to pri kostole a pri bloku Magura. Takisto rozšíriť úzku časť cesty
oproti bloku Magura na Rázusovej ul.
a doplniť dva stĺpy verejného osvetlenia ku chodníku pri bytovom družstve. Občania využívajúci cyklistický
chodník na Šrobárovej ul. žiadajú na
začiatku chodníka doplniť ďalšie tri
lavičky. Toto miesto je často využívané korčuliarmi na prezúvanie sa, ale
aj ako obľúbené miesto na oddych
pre dôchodcov, mamičky s kočíkmi
a bežcov. Požadujú tiež častejšie vysypávanie smetného koša, ktorý je
častokrát preplnený a potom sú odpadky aj na zemi okolo neho. Tiež
žiadajú odstrániť neestetický „sklad“
- búdu, ktorý tam zrejme zostal po
nejakej stavbe.
Poslanci sa k niektorým podnetom mienia stretnúť s príslušnými pracovníkmi odboru výstavby
MsÚ s prizvaním dotknutých obyvateľov. Na zasadaní sa venovali aj ďalším témam.
(pwd)
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Popradské deti si užívali týždeň jarných
prázdnin a mnohé
z nich využili služby Centra voľného
času. Počas piatich
pracovných dní absolvovali sánkovačku
na Hrebienku, vyrábali hrnčeky z hliny
v Tatranskej galérii,
navštívili
Legovňu,
knižnicu i zábavné
centrum Funville, vyrábali masky na karneval a zahrali si aj
stolný tenis na turnaji.
FOTO - archív CVČ

Storočná Ozvena
Ochotnícke divadlo zo
Stráží pod Tatrami Ozvena si
tohto roku pripomína svoju
storočnicu. Chce ju osláviť
niekoľkými
podujatiami,
medziiným opätovným uvedením hry Kamenný chodníček, ktorú predviedli publiku
pred sto rokmi ako prvú.
V súčasnosti Ozvena účinkuje s hrou Revízor. Najbližšie
ju uvedie vo štvrtok o 18. hod.
v Dome kultúry v Poprade,
ale predstaví sa s ňou aj v niektorých obciach Popradského okresu.
(mar)

Kino Tatran
28. februára o 19. hod.
COLETTE: PRÍBEH VÁŠNE
GB / USA / HU, životopisný /
historický / dráma, 111 min.,
titulky, MP12
Škandalózny príbeh nekonvenčnej a talentovanej ženy, ktorej
život bol rovnako pikantný ako
romány, ktorými okúzlila parížsku spoločnosť v prvej polovici 20. storočia. Vstupné: 5 €,
Vstupné zľavnené (deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €
1.marca o 19. hod.
LETO S GENTLEMANOM
CZ, romantická komédia, 98
min., česká verzia, MP12
Anna prežíva so svojím manželom každé leto v chate za Prahou. Sú spolu celú večnosť, ich

vzťah skĺzol do rutiny. Na dedine
sa však objaví šarmantný gentleman, do ktorého sa Anna zamiluje. Vstupné: 5 €, Vstupné zľavnené
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €
2. a 3. marca o 16.30 hod.
AKO SI VYCVIČIŤ
DRAKA 3 3D
USA, animovaný / dobrodružný,
104 min., dabing, MP
Mladý Viking Štikút a drak Bezzubka sa vracajú v pokračovaní
úspešnej dobrodružnej animovanej série. Spoločne budú hľadať
Skrytý svet, jedinú nádej na záchranu ľudskodračieho spoločenstva. Vstupné: 6 € + 0,80 € okuliare,
Vstupné zľavnené (deti, študenti,
seniori, ŤZP): 5 € + 0,80 € okuliare
2. a 3. marca o 19. hod.
ČO SME KOMU ZASE

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 nehnuteľnosť

v katastrálnom území Spišská Sobota, pozemok časť parc. č.
KN-C 1799/1, o výmere 27 m2 za účelom vybudovania a užívania parkovacích miest.
Výška nájmu za pozemok je minimálne 1,66 €/m2/rok za pozemky za účelom budovania prístupových komunikácií, parkovísk,
chodníkov, zelených plôch a pod., ktoré slúžia alebo budú slúžiť
na účely podnikania, alebo s ním súvisia, t. j. 44,82 €/rok za celý
predmet nájmu.
(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 nehnuteľnostiach ako aj situačný nákres
v katastrálnej mape sú uverejnené na stránke www.poprad.sk,
alebo ich poskytne MsÚ Poprad, oddelenie správy bytov, nebytových priestorov a majetku mesta, 3. poschodie, číslo dverí 313,
tel. č. 052/716 72 81, e-mail: ivana.jurisova@msupoprad.sk.
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 8. marca 2019
PP-29
o 12. hod.				

Cenník inzercie v novinách Poprad

Pri plošnej inzercii v novinách Poprad sú ceny (bez DPH) takéto: 1
celá strana 250 €, ½ strany 130 €, ¼ strany 60 €, pri ostatných rozmeroch za 1 cm2 0,60 €. Zľavy pri 3-4 opakovaniach 8 %, pri 5-9 opakovaniach 15 %, od 10 a viac opakovaní 18 %. Príplatok za plnofarebnú
inzerciu 30 %. Pri riadkovej podnikateľskej inzercii je 0,20 € za slovo
a pri občianskej inzercii 1 € za inzerát do desať slov. Spojky a predložky sa nepočítajú. Za rámček sa pripláca 3 €.

UROBILI?
FR/BE, komédia, 98 min., dabing, MP12
Verneuilovi čelia novej kríze.
Ich štyri dcéry a ich manželia
sa rozhodli opustiť Francúzsko.
Ale čo rodičia? Tí urobia všetko preto, aby im mladí neodišli
niekam na druhý koniec sveta.
Vstupné: 5 €, Vstupné zľavnené
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €
4. marca o 19. hod.
DIEVČA
BE, dráma, 105 min., titulky,
MP15, FK
Príbeh dievčaťa, ktoré sa narodilo v mužskom tele, s veľkou
túžbou byť naozajstnou ženou.
Zapisuje sa na prestížnu baletnú
školu. Jej túžba je tak silná, že jej
v nej nič nezabráni. Vstupné: 5 €
Vstupné FK, ŤZP: 3 €

Dvaja zranení v Tatrách

Minulý týždeň v utorok
smeroval letecký záchranársky tím z Popradu do Malej
Studenej doliny, kde bol v
oblasti pod Veľkým hangom
hlásený pád skialpinistu.
Muž poľskej národnosti vo
veku približne 45 rokov si
pádom tak nešťastne a vážne
poranil hlavu, že po príchode
lekára bol nájdený v bezvedomí. Lekár ho okamžite pripravil na evakuáciu z terénu.
Počas medzipristátia mu doplnil neodkladnú zdravotnú
starostlivosť a vzhľadom na
zhoršujúci sa zdravotný stav
musel lekár pacienta napojiť
aj na umelú pľúcnu ventiláciu. V kritickom stave bol po

pristátí pri popradskej nemocnici odovzdaný do rúk
lekárom centrálneho príjmu.
Krátko po návrate na svoju
základňu prišlo ďalšie volanie o pomoc. V oblasti nad
Téryho chatou si 39-ročný
maďarský turista zranil dolnú končatinu v oblasti členka. V spolupráci s horským
záchranárom bol zranený
muž z terénu evakuovaný a
prevezený do Starého Smokovca. Tam mu lekár leteckých záchranárov zranenie
ošetril a zafixoval a následne
bol s podozrením na zlomeninu členka vrtuľníkom
prevezený do nemocnice
v Poprade.
(zuh)

Inzercia

obklady.sk
2/19-P
Predám záhradu na
Dubine 400 m2, elektrina,
studňa, odpad urobené.
Cena dohodou. Inf. č. t.:
0909 174 873.
3-19-P

pr edaj

• Predám

lacno zachovalý biely písací stôl vhodný do študentskej alebo detskej izby. Inf.: č. t.
0911 305 424.
1/19-PP
Predám kvalitný leštený Tatranský smrekový
obklad - 3 €, perodrážku,
zrubový profil - pologuľatý, hranoly a dlážkovicu
na podlahy. Inf.: č. t. 0908
234 866, www.drevozruby-

•

•

R ôzne

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

ske priestory v Poprade,
Teplická 34, bývalá AB Stavomontáže. Inf.: č. t. 0905
563 836, e-mail: pabamke@
gmail.com
5/19-R

Sprístupňovanie matrík v popradskom archíve (2. časť)
V Štátnom archíve v Prešove, pracovisko Archív
Poprad sa v súčasnosti nachádzajú štátne matriky
od roku 1895 do roku 1906
z okresu Kežmarok. V blízkej dobe sa plánuje prevzatie
matrík do archívu z matričných úradov okresu Poprad
a Kežmarok do roku 1918.
Matriku tvorí kniha narodených, kniha sobášených
a kniha zomrelých. Z nich
sa dozvedáme okrem mena
a priezviska, bydliska a veku
aj vierovyznanie a povolanie. Do matrík sa spätne
zaznamenávali
napríklad
údaje o neskoršom osvojení,
určení rodičovstva, zmene
mena, rozvode alebo o úmrtí v rodnej matrike. Sú to
tiež vzácne informácie, ktoré môžu nasmerovať ďalšie
pátranie po predkoch.
Matriky sa sprístupňujú
verejnosti viacerými spôsobmi. Pre úradné potreby,

to znamená ak žiadateľ potrebuje úradný doklad čiže
rodný list, sobášny list alebo
úmrtný list, archív vyhotoví
výpis z matriky, ktorý zašle
matričnému úradu v Poprade. Archív v tomto prípade
poplatok nevyrubuje. Za
vyhotovenie úradného dokladu žiadateľ zaplatí priamo
matričnému úradu. Druhý
spôsob využitia matrík je
vyhotovenie výpisu pre súkromné účely. Tento výpis je
podrobnejší ako ten, ktorý
sa zasiela na matriku. Výpis
z matriky obsahuje doslovný prepis mena a priezviska
(aj s možnými preklepmi) a
názov obce platný v čase zápisu, pričom súčasný názov
sa uvedie v zátvorke. Všetky
ostatné údaje sa uvádzajú v
preklade do štátneho jazyka.
Poplatok za vyhotovenie výpisu je niekoľko eur, podľa
toho, ak matrika je písaná
v slovenskom jazyku, alebo

ak je písaná v cudzom jazyku.
Matriky, ktoré sa nachádzajú
v popradskom archíve sú písané v maďarskom jazyku.
Matriky je možné predkladať aj na samoštúdium v
bádateľni archívu. Správny
poplatok v tomto prípade sú
dve eurá za jednu matričnú
knihu. Spravidla v jednej
knihe sa nachádzajú matričné zápisy z viacerých rokov.
Archív pre zahraničných
záujemcov môže vypracovať
genealogickú rešerš - genealogický výskum formou
správy. Ide o prípad, keď žiadateľ pátra po svojich predkoch a nevie o nich poskytnúť presné informácie. Cena
za rešerš sa vypočíta podľa
náročnosti a množstva pracovného času vynaloženého
na výskum. Účtuje sa aj cena
za vyhotovené kópie a poštovné, pričom žiadateľ hradí
aj negatívnu odpoveď.
Darina Javorská
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Spoločenská kronika
POVEDALI SLÁVNI
„Láska je odvaha, ktorá sa nebojí ničoho na svete.“

Buddha

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 27. februára má meniny - Alexander, vo štvrtok 28. februára - Zlatica, v piatok 1. marca - Albín, v sobotu 2. marca Anežka, v nedeľu 3. marca - Bohumil, Bohumila, v pondelok 4.
marca - Kazimír a v utorok 5. marca - Fridrich.

NAVŽDY sme SA ROZLÚČIli
V piatok 22. februára 2019
v Strážach s

Pavlom Jurčom,
77-ročným

V pondelok 25. februára 2019
vo Veľkom Slavkove s

Ondrejom Šimkom,
65-ročným

V utorok 26. februára 2019
vo Veľkej s

Jaroslavom Glatzom,
68-ročným

V utorok 26. februára 2019
vo Veľkej s

Rudolfom Fifikom,
81-ročným

V utorok 26. februára 2019
vo Veľkej s

Jozefom Jerdonekom,
60-ročným

V utorok 26. februára 2019
v Matejovciach s

Filipom Chromým,
88-ročným

NAVŽDY SA ROZLÚČIme
V stredu 27. februára 2019
o 13. hod. vo Veľkej s

Jozefom Lacušom,
74-ročným

V stredu 27. februára 2019
o 14. hod. v Spišskej Teplici s

Jánom Čonkom,
85-ročným

V stredu 27. februára 2019
o 15. hod. vo Veľkej s

Jozefom Grešom,
68-ročným

Vo štvrtok 28. februára 2019
o 13. hod. vo Veľkej s

Mgr. Jankou Semanovou,
54-ročnou

Vo štvrtok 28. februára 2019
o 14.30 hod. vo Veľkej s

Margitou Almášiovou,
82-ročnou

V piatok 1. marca 2019
o 11. hod. vo Veľkej s

Elenou Olejárovou,
91-ročnou

V piatok 1. marca 2019
o 13. hod. vo Veľkej s

Mariánom Sakáčom,
74-ročným

V piatok 1. marca 2019
o 15. hod. vo Veľkej s

Emíliou Štefankovou,
85-ročnou

Program kina CINEMAX Poprad
Od 28. februára do 6. marca

Ako si vycvičiť draka 3
3D: o 13.10 hod. (hrá sa len
cez víkend), Ako si vycvičiť draka 3 2D: o 14. hod.
(hrá sa len cez víkend),
o 15.40 hod., Čo sme
komu zase urobili: o 18.10
hod., Všetko najhoršie
2: o 18.50 hod. (hrá sa len
6.3.), o 20.30 hod. (nehrá sa
6.3.), Predpremiéra: Captain Marvel 2D: o 20.30

hod. (hrá sa len 6.3.), Lego
príbeh 2 2D: o 16.30 hod.,
Ženy v behu: o 18.50 hod.
(nehrá sa 6.3.), Mrazivá
pomsta: o 21. hod., Predpremiéra: Psie veličenstvo: o 13.40 hod. (hrá
sa len cez víkend), Alita:
Bojový anjel 2D: o 15.50
hod., Trhlina: o 18.30 hod.
(nehrá sa 5.3.), Ostrým nožom: o 20.50 hod., Artmax
filmy: Dievča: o 18.30 hod.
(hrá sa len 5.3.). Viac na
www.cine-max.sk. (ppp)

Prvýkrát denné relaxačno-poznávacie letné tábory

Mesto Poprad po prvýkrát v tomto roku organizuje denné relaxačno-poznávacie letné tábory pre
deti pracovne vyťažených
rodičov vo veku od 7 do 11
rokov.
Zabezpečovať ich bude
prostredníctvom sociálneho odboru MsÚ v Poprade
v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie v
Poprade. Pripravené sú v
dvoch turnusoch s kapaci-

tou po 20 detí v termíne od
8. do 12. júla a od 15. do 19.
júla, denne od pondelka do
piatka od 8. do 16. hod. Tábory sa uskutočnia v CPPPaP na Ul. Joliota Curie 2 v
Poprade. V programe budú
poznávacie výlety, návšteva
kultúrnych pamiatok, športové hry a aktivity v prírode,
cyklotúra, kúpalisko a mnoho ďalších nezabudnuteľných zážitkov.
Podmienkou prijatia dieťaťa do denného tábora je

trvalý pobyt v meste Poprad
a doklad o tom, že rodičia sú
zamestnaní. Mesto Poprad
bude hradiť všetky náklady
spojené s realizáciou denných
táborov a finančne to rodinu
nezaťaží. Strava a pitný režim
budú v réžii rodičov.
Prihlášky prijímajú už odteraz na tel. 052/7160 376
alebo 0910 890 242, alebo
na e-mailovej adrese: adriana.jakubcova@msupoprad.
sk až do zaplnenia kapacity.		
(sod)

Na začiatku bolo nadšenie a úcta k tradíciám

(Dokončenie zo str. 1)

„Postupne pribúdali mašličky, k sukničke
zásterka atď. Financie sme postupne získavali
z koledovania po meste, z členských príspevkov, neskôr z vystúpení. Postupne mi začali
pomáhať dve dcéry a išlo to stále ľahšie. Aj
keď stále sa našli nejaké zádrhele, raz bolo

viac detí, raz bolo menej chlapcov..., ale s chuťou ide všetko lepšie,“ dodala M. Baranová .
Deti z Venčeka predvádzajú hlavne folklór
zo Spiša, ale pre spestrenie repertoáru občas „zájdu“ aj do iných regiónov. DFS Venček má sto členov v troch skupinách od 5
do 16 rokov.			
(kpa)

Kultúrny program mesta Poprad

Štvrtok 28. február o 18. hod./divadelná sála
Domu kultúry v Poprade
REVÍZOR
Známa komédia s prvkami satiry od N. V. Gogoľa, podaní divadla Ozvena zo Stráží. Réžia: R.
Kubus. Vstupné: 6 €. Predpredaj: MIK 052/436
11 92, DK 052/7722 255
Do 4. marca vo foyeri Domu kultúry v Poprade

CESTOU PO KRAJINE NE-KRAJINE
Výstava prác žiakov ZUŠ, Spojená škola na Letnej ulici v Poprade.
Nedeľa 3. marec o 10.30 hod. / Námestie sv.
Egídia OC Forum
Pochovávanie basy
a fašiangové tradície.
Učinkujú DFS Letnička a FS Vagonár.

Pohotovosť v lekárňach
V stredu 27. februára - Adus, vo štvrtok
28. februára - Victoria, v piatok 1.
marca - Dr. Max - trhovisko, v sobotu 2. marca - Benu - Kaufland,
v nedeľu 3. marca - Benu - Kaufland,
v pondelok 4. marca - Corrib a v utorok
5. marca - Dr. Max - Kaufland pri stanici. Adus: Mnoheľova ul. 2, Victoria:

Drevárska ul., Dr. Max - trhovisko: Ul.
1. mája 30, Benu - Kaufland: Moyzesova 3, Corrib: Levočská 26A,
Dr. Max - Kaufland: Wolkerova ul.
Lekárne s pohotovostnou službou
sú otvorené od pondelka do piatka od
16. hod. do 22.30 hod., počas sobôt, nedieľ a sviatkov od 7. hod. do 22.30 hod.

Horoskop od stredy do stredy
Robíte si
starosti z
niečoho, čo sa vyrieši samé. Pocítite úľavu a oslobodíte sa od
problému.
Niekto vám
vyjadrí svoje city. Budete milo prekvapení,
že ste vzbudili také sympatie.
Ne b u d e t e
sa musieť
obmedzovať vo financiách, pretože sa dočkáte nečakaného finančného ohodnotenia.
Bude
to
pekný a príjemný týždeň, ktorý vás nabije
novým optimizmom a energiou.

S blížiacou
sa jarou k
vám prichádzajú nové nápady.
Budú pre vás dlhodobo úspešné.

Týždeň je
pr iazniv ý
na riešenie akýchkoľvek rodinných a úradných záležitostí.

Budete sa
cítiť mimoriadne dobre po pracovnej i
osobnej stránke. To sa odzrkadlí aj na vašich vzťahoch k iným.

Niektoré
pracovné
veci sa nebudú vyvíjať tak, ako
ste si predstavovali.

Dočkáte sa
väčšieho
oddychu, ktorý vás vzpruží a
prospeje vášmu zdraviu.

Ľudia vo
v a š o m
okolí vám budú vychádzať v
ústrety a umožnia vám realizovať svoje zámery.

Oceníte
p o m o c
niekoho z vášho okolia. Hoci
o ňu nepožiadate, ponúkne sa
sám.

Budete mať
z
niečoho veľkú radosť, hoci vás bude
trápiť jarná únava. Doprajte si
oddych.

27. 2. 2019
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Kultúrny kalendár na marec 2019
Tatranská galéria v Poprade

Tatranská galéria - Elektráreň
Výstavy
Do 14. marca
TEXTILE ART OF TODAY
- 5. medzinárodné trienále
textilu
TEXTILE ART OF TODAY je
medzinárodný výtvarný projekt, ktorý prezentuje súčasnú
textilnú tvorbu. 14. marec o 16.
hod. - derniéra výstavy.
Od 19. marca
ANNA
ONDRUŠEKOVÁ
- SYNESTÉZIA MIESTA
A MIEST - výstava z tvorby autorky k jubileu. 19. marec o 17.
hod. - vernisáž výstavy.
Stála expozícia
Odkryté hodnoty app
Vynovená stála expozícia 130
diel zo zbierkového fondu Tatranskej galérie predstavuje to
najlepšie z tvorby takmer 80tich autorov.
Artklub Tatranskej galérie
Do 14. marca
PAVEL KRAUS - SnyOSnoch
Výstava digitálnych fotografií.
INÉ PODUJATIA
Koncerty
7. marec o 16. hod. - koncert z
tvorby Milana Nováka.
Účinkujúci: Beatrice Dulková,
Valéria Endraeszová, hostia
koncertu: Československé komorné duo - Pavel Burdych
- husle, Zuzana Bérešová klavír, žiaci ZUŠ Štefánikova

v Poprade.

17. marec o 16. hod. - koncert
klezmerovej kapely Mojše
band pod názvom Zipserim
ZIPSERIM a uvedenie nového
CD kapely Mojše Band mapujúce židovské hudobné dedičstvo Spiša. Účinkujúci: Michal
Paľko - cimbal, spev, František
Kubiš - akordeón, spev, Jakub
Stračina - kontrabas, spev.
Podujatia pri príležitosti pietnej spomienky na
pamiatku obetí prvého
transportu dievčat a žien zo
Slovenska do koncentračného tábora Auschwitz.
Program podujatia:
24. marec o 16. hod. - Tatranská galéria - Anna Ondrušeková - SVETLOM DO TMY
- slávnostné otvorenie výstavy
fotografií z priestorov židovských múzeí v Berlíne, Varšave
a Seredi.
24. marec o 18. hod. - Dom
kultúry Poprad - spomienkový
koncert - NÁSTUPIŠTE POPRAD - AUSCHWITZ
Účinkujú: Jana Orlická (spev),
Peter Kořínek (kontrabas),
Ondřej Kabrna (klavír), Radek
Pobořil (akordeón), Jan Linhart
(bicie), Hana Frejková (spev),
Jaroslav Brabec (akordeón) a
Marianna Borecká (spev).
25. marec o 12. hod. - kladenie
vencov pri pamätnej tabuli na
Gymnáziu Kukučínova Poprad.

25. marec o 15. hod. - kladenie vencov pri Pamätnej tabuli
obetí holokaustu v Poprade (železničná stanica).
NEDEĽNÉ TVORIVÉ DIELNE
Nedeľa 24. marec od 14. do 16.
hod. - Tvorivé dielne.
Vila Flóra Starý Smokovec
Výstavy
Do 10. marca
Helmut Bistika - Anjeli a tí
druhí - výstava obrazov a inštalácií východoslovenského autora s tematikou anjelov v nás a
mimo nás.
Od 13. marca
Peter Svoboda - Pod tieňom
obrov
Pôsobivá výstava ČB horských
fotografií v duchu minimalizmu významného slovenského
fotografa.
13. marec o 16. hod. - vernisáž
výstavy
Stála expozícia
Tatry v umení - kolekcia vybraných diel zo zbierok Tatranskej
galérie predstavuje krajinomaľbu s tematikou Vysokých Tatier
v tvorbe olejomalieb, akvarelov
a grafík výtvarníkov spätých
s dedičstvom našich veľhôr.
Tvorivé dielne
Tematické výtvarné workshopy
k aktuálnym výstavám a vynovenej stálej expozícii.

Podtatranské múzeum v Poprade

Výstavy
Celý marec
Výroba modrotlače z dielne Elemíra Montška v Hranovnici.

Čaro detstva...
výstava hračiek zberateľky Alice
Tokarčíkovej.
Expozície múzea
Poprad a okolie v zrkadle vekov
- svojím obsahom, štruktúrou,
členením poskytne návštevníkovi
podstatné informácie o spoločen-

skom, politickom, hospodárskom,
duchovnom, kultúrnom živote a
prírodnom prostredí mesta Poprad a okolia od praveku až po
súčasnosť. Svojím obsahom, prezentovanými predmetmi korešponduje s tematickým zložením
zbierkového fondu Podtatranského múzea v Poprade.
Otvorené utorok až nedeľa od 9.
do 16. hod., v pondelok a počas
štátnych sviatkov zatvorené.
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Pobočka Spišská Sobota
Expozície múzea
Cechy a remeslá na hornom
Spiši, Meštianske bývanie, Vznešenosť a pokora, Osobnosti Spišskej Soboty.
Otvorené utorok až piatok od 10.
do 16. hod., v sobotu a v nedeľu od
12. do 16. hod., v pondelok a počas štátnych sviatkov zatvorené.

Podtatranská knižnica v Poprade

Výstavy
Podtatranská ul.
Stála výstava
S knihou ma baví svet - 4. ročník - výstava výtvarných prác
žiakov základných a materských škôl v Poprade.

žien v prednese poézie a prózy.
6. marec o 17. hod. - Beseda so
spisovateľkou Erikou Jarkovskou.

4. - 8. marec - TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC

7. marec o 17. hod. - Jarmila
Zacher Pajpachová - prezentácia knihy „Môj život kamionistky - 2“.

5. marec o 10. hod. - Metodický seminár pre učiteľov anglického jazyka - vydavateľstvo
Macmillan Education.

8. marec o 14. hod. - Najlepší
knihomoľ - podľa počtu výpožičiek za rok 2018 (deti, dospelí, študenti).

5. marec o 16.30 hod. - Ludwika Wlodek - prezentácia knihy
„Štyri prápory, jedna adresa“.

Oddelenie umenia Spišská Sobota
DO 28. marca
Z babičkinej truhlice
Výstava žiakov ZUŠ na Štefánikovej ul. v Poprade.

6. marec o 14. hod. - Vansovej
Lomnička - 52. ročník súťaže

Podtatranské osvetové stredisko
8. - 9. marec - Kultúrny dom
Šuňava - DIVADELNÁ ŠUŇAVA
- nadregionálna súťažná prehliadka divadelných súborov
z okresov Poprad, Kežmarok
a Levoča.
11. - 29. marec - Podtatranská
knižnica Poprad
VÝTVARNÝ SALÓN 2019
- súťaž amatérskych výtvarníkov.
13. - 15. marec - Dom kultúry
Svit - DEŇ TANCA
- regionálna súťaž nefolklórneho tanca.

20. marec - Podtatranská knižnica Poprad - HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
- okresné kolo v prednese poézie a prózy.
23. marec - Divadlo Levoča DIVERTIMENTO MUSICALE 2019
- krajská súťažná prehliadka
komorných telies Prešovského
a Košického kraja.
26. marec - Podtatranské osvetové stredisko Poprad - PODTATRANSKÁ FOTOGRAFIA
- regionálna súťaž amatérskych
fotografov.

GALÉRIA SCHERFELOV DOM
Od 7. marca
TERITÓRIUM INŠPIRÁCIE
Výstava prác z umeleckých
sympózií Ceramics v Hôrke,
Enamel v Gánovciach a Painting vo Vernári. Vernisáž bude
7. marca o 17. hod.
Stála expozícia

Zo starej Veľkej
- výber z diel akademického
maliara Ondreja Ivana z Veľkej.
Otvorené: pondelok, utorok,
štvrtok od 8. do 12. a od 13. do
15. hod., streda od 8. do 12. a
od 13. do 16.30 hod., piatok od
8. do 13. hod.

DIVADELNÉ FAŠIANGY 2019 Poprad - Spišská Sobota

3. marec - Divadlo Vertigo Budapešť
Dámska šatňa - komédia zo života herečiek.
10. marec - DAD Prešov
Ťapákovci - satira z dedinského prostredia.

derne.

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

31. marec - Divadlo Commedia Poprad
17. marec - Nové divadlo Nitra
Jana z Arcu, Boh a kat - poučná komédia.
Slovensko v obrazoch - Švantner na javisku moPredstavenia sa konajú v divadelnej sále v Spišskej Sobote. Začiatok je vždy o 18. hod. Vstupné 6 eur.
Vstupenky - MIK Poprad (052/16 186) alebo u Vlada Benka (tel. 0903 825 050).
PP-15
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Pohár slovensko – poľského priateľstva ostal doma

Futbalová akadémia mládeže Poprad pripravila minulú nedeľu už
8. ročník medzinárodného futbalového halového turnaja O pohár
slovensko - poľského priateľstva za
účasti piatich slovenských a piatich poľských tímov hráčov do 13
rokov.
Desať tímov bolo rozdelených do
dvoch skupín, pričom dvaja najlepší postupovali do semifinále. Medzi
nimi nechýbal ani víťaz skupiny
A - FAM Poprad. V semifinále si
Popradčania poradili s Rožňavou
2:0 a vo finále po bezgólovej remíze
s KS Zakopane rozhodli FAM-kári
o svojom triumfe zo značky pokutových kopov. „Prišlo nám 150 detí
a mňa veľmi teší, že už osem rokov sa
napĺňa neformálne priateľstvo medzi
Slovenskom a Poľskom. Malí futbalisti sa takto vždy zabavia a nájdu si no-

vých kamarátov. Sme radi, že o tento
turnaj je vždy veľký záujem,“ uviedol
prezident FAM Poprad Milan Molnár. „Veľa turnajov znamená aj veľa
zápasov a chlapci majú možnosť sa
vyhrať. Tento turnaj sa hral v príjemnom prostredí a ponúkol veľa kva-

litných duelov,“ povedal tréner LKS
Orawa Jabłonka U13 Stanisław Oskwarek, ktorý svoj tím priviedol do
Popradu po prvýkrát a obsadil s ním
siedme miesto. „Široko-ďaleko takýto turnaj nie je a konfrontácia s inými
štátmi je vždy prospešná. Veľmi radi

Popradské basketbalistky prehrali s Nitrou

V nedeľu 24.
februára odohrali
basketbalistky BAM
Poprad posledný zápas nadstavbovej časti na domácej palubovke.
S Nitrou prehrali 63:81 a do
play-off postúpia zo šiesteho miesta.
„Potrebovali sme vyhrať o určitý počet bodov, aj keď by nám
to ešte nezaručilo piate miesto.
Víťazstvo by nám psychicky
pomohlo, no nepodarilo sa
nám to. Trápia nás zranenia,
niektoré dievčatá sú po chorobe a bolo to cítiť. Neostáva
nám nič iné, ako pripraviť sa
na play-off proti Young Angels
Košice, kde nemáme čo stratiť,“
uviedla po prehre s Nitrou
trénerka BAM Poprad Tatiana
Gallová.
Popradčanky
odohrajú
v nadstavbe 5-8 ešte jeden
zápas, a to v sobotu 2. marca

v Banskej Bystrici.
Výsledok: 5. kolo nadstavby 5-8 v nedeľu 24. februára
BAM Poprad - BKM Junior
UKF Nitra 63:81 (27:37),

Tabuľka nadstavby 5-8
Z

V

P

B

1. Nitra

11

9

2

20

2. BAM Poprad

11

6

5

17

3. B. Bystrica

11

4

7

15

4. Slovan BA

11

3

8

14

najviac bodov BAMP: Teja
Goršič - 15.
Program: 6. kolo nadstavby 5-8 v sobotu 2. marca
o 18. hod. BK ŠKP 08 B. Bystrica - BAM Poprad. (mav)

Z kuchyne BAM Poprad

Juniorky: v nedeľu 24. februára Poprad - Slovan BA
48:74.
St. žiačky: v sobotu 23.
februára Poprad - Sp. N.
Ves 71:22.

Hlasovať môže aj verejnosť

Prešovský samosprávny kraj ocení 13.
marca najúspešnejších športovcov kraja
za rok 2018. O víťazovi môže rozhodnúť
aj široká verejnosť, a to prostredníctvom
online hlasovania do 5. marca.
V ankete Športovec roka Prešovského samosprávneho kraja 2018 budú už tradične
ocenené kategórie najúspešnejší športovec PSK, najúspešnejší športovci PSK bez
určenia poradia, najúspešnejšie kolektívy
dospelých, najúspešnejšie kolektívy mládeže, najúspešnejší študenti stredných škôl či
najúspešnejšia stredná škola. Víťazov vybe-

rie odborná porota.
O najlepších však môže rozhodnúť aj široká verejnosť prostredníctvom internetového
hlasovania. Celkovo si môže vybrať spomedzi 47 nominovaných jednotlivcov a 25
kolektívov. Všetky nominácie i podmienky
hlasovania sú zverejnené na webovej stránke
kraja www.vucpo.sk.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov ankety
Športovec roka Prešovského samosprávneho
kraja 2018 sa uskutoční 13. marca v Historickej budove Divadla Jonáša Záborského v Prešove už po šestnásty krát.		
(leh)

sa tohto turnaja zúčastňujeme, nakoľko máme s FAM-kou veľmi dobré
vzťahy,“ podotkol tréner FK 05 Levoča U13 Silvester Janík. „S pánom
Molnárom sa poznáme už dlho. FAM-ka jazdí každý rok v decembri k nám
a my naopak radi chodievame do Popradu. Je to viac ako len spolupráca.
Je to priateľstvo, v ktorom si vážime
jeden druhého. Medzi deťmi panuje
tolerancia bez hraníc,“ zdôraznila
prezidentka KS Górale Nowy Targ
Danuta Al-Ani, ktorá v Poprade ako
tradičný účastník vyskladala spolu
so Zakopaným až dva tímy. „Nebol
som tu prvýkrát a vidím, že úroveň
tohto turnaja rastie. Prichádzajú sem
stále silnejšie tímy a pre nás je to pozitívne,“ uzavrel hráč FAM Poprad
U13 Matej Ševc. Jeho spoluhráč Filip Markóči sa stal s deviatimi gólmi
najlepším strelcom turnaja. (mav)

HK Poprad

Hokejisti
HK
Poprad odohrali v nedeľu 24.
februára predposledný zápas
základnej časti
Tipsport Ligy. V Liptovskom Mikuláši prehrali 2:5,
čím podčiarkli svoju piatu
pozíciu v tabuľke pred play-off. Liptáci sa naopak definitívne zachránili medzi
elitou.
Popradčania odohrali včera, t. j. v utorok 26. februára
po uzávierke vydania novín
Poprad, posledný zápas základnej časti u lídra v Banskej Bystrici, pričom už bolo
jasné, že obsadia v tabuľke
piatu priečku. Po skončení
dlhodobej fázy navyše prišli
o tri body, ktoré im vedenie
súťaže odobralo za neoprávnený štart Martina Belluša
ešte v zápase 14. kola proti
Nitre. Po kvalifikácii o play-off odštartuje vyraďovacia

časť štvrťfinálovými zápasmi
v sobotu 9. marca. Kamzíci ju
začnú na ľade súpera v pondelok 11. marca.
Výsledky Tipsport Ligy:
54. kolo v nedeľu 24. februára
L. Mikuláš - Poprad 5:2 (0:0,
3:1, 2:1), góly Popradu: 25.
Dávid Bondra (P. Svitana, M.
Petran), 51. Patrik Svitana (J.
Abdul, J. Erving).
(ppv)

Tabuľka po 54. kole
Z

V

Vp Pp P

1. B. Bystrica 56 32 7

5

Skóre

B

12 194:134 115

2. Zvolen

56 29 7

7

13 185:125 108

3. Nitra

56 31 5

4

16 214:137 107

4. Košice

16 186:135 106

56 31 4

5

5. HK Poprad 56 27 9

3

17 163:145 102

6. N. Zámky

5

20 142:127 92

56 25 6

7. Trenčín

56 24 7

4

21 149:131 90

8. Miškovec

56 22 6

8

20 145:148 86

9. Budapešť

56 17 3

7

29 155:195 64

10. Detva

56 16 3

8

29 148:195 62

11. L. Mikuláš 56 17 2

3

34 129:174 58

12. Žilina

56 11 7

5

33 148:214 52

13. SR 20

24 0

2

22 30:128

0

Z kuchyne HK Poprad

2

Juniori (Nadstavbová časť A): v sobotu 23. februára Poprad - Trenčín 4:3 a v nedeľu 24. februára Poprad - B. Bystrica 3:4sn. Dorast: v piatok 22. februára Poprad - Skalica
7:2 a v sobotu 23. februára Poprad - Skalica 12:0. Kadeti (o
majstra): v sobotu 23. februára Poprad - Slovan BA 0:7 a v nedeľu 24. februára Poprad - Trnava 2:2. St. žiaci 8.r. (Nadstavba 1-5): v utorok 19. februára Poprad - Trebišov 8:3.
St. žiaci 7.r. (Nadstavba 1-5): v utorok 19. februára Poprad
- Trebišov 13:2. Ml. žiaci 6.r. (Nadstavba 1-5): vo štvrtok 21. februára Poprad - Prešov 12:5. Ml. žiaci 5.r (Nadstavba 1-5): vo štvrtok 21. februára Poprad - Prešov 17:2.
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POPRADSKÉ líšky v nedeľu
24. februára vstúpili do semifinálovej série play-off ženskej hokejovej extraligy úspešne. Vo Zvolene
zvíťazili presvedčivo 6:0 a ujali sa
vedenia 1:0 na zápasy. Séria sa hrá
na dva víťazstvá. O svojom postupe
do finále môžu zverenkyne Ivana
Bednára rozhodnúť už v sobotu 2.
marca o 18.15 hod. na domácom
ľade v druhom vzájomnom zápase
so Zvolenom. Prípadný tretí duel je
na programe o deň neskôr o 17.45
hod. opäť v Poprade.
ŽIAČKY FK Poprad minulý
týždeň v pondelok odohrali v Aréne Poprad domáci turnaj za účasti
šiestich tímov. Popri Ružomberku,
Košiciach, Vranove nad Topľou
a Spišskej Novej Vsi vyskladali zverenkyne Slavomíra Šoltýsa až dva
tímy, ktoré obsadili posledné dve
priečky. Z víťazstva sa tešili Ružomberčanky.

•

•

PREDMINULÚ
sobotu
sa
v Trenčíne konalo prvé kolo Slovenského pohára detí a žiakov v karate,
ktorého súčasťou boli aj Majstrovstvá Slovenska v súťaži klubových
družstiev v športovom zápase kumite 6-7 ročných detí. Karatisti z klubu
Shihan Poprad v rámci pohárovej
súťaže pozbierali spolu 18 medailí a v rámci MSR si práve družstvo
dievčat z Popradu vybojovalo titul
majsteriek republiky.
(ppv)
Predminulý víkend
sa náš najúspešnejší atlét Jozef Dubašák z AK Steeple
Poprad zúčastnil
Majstrovstiev Slovenska veteránov
nad 35 rokov v atletike, ktoré sa konali v Bratislave.
Na trojkilometrovej trati vybojoval
pre Poprad titul Majstra SR časom 9:27,33.
FOTO - archív JD

V Aréne zneli latinskoamerické rytmy

Ostatnú sobotu sa v športovej hale
Aréna opäť tancovalo. Konali sa
Majstrovstvá Slovenskej republiky
v latinskoamerických tancoch, ktoré
organizovali Solus Dance Academy
a Slovenský zväz tanečného športu
v spolupráci s Mestom Poprad a ZUŠ
na Štefánikovej ul. v Poprade. Záštitu nad podujatím prevzal primátor
Anton Danko.
Súťažilo sa v ôsmich kategóriách.
V kategórii Seniori III zvíťazili tanečníci z Lučenca Beáta Frtúsová a Igor
Frtús, v kategórii Seniori II Miriam
Bérešová a František Béreš z Košíc,
v kategórii Seniori I sa z víťazstva tešili Iveta Vargová a Pasquale Maiello
tiež z Košíc. V kategórii Seniori II sa
na piatom mieste umiestnili domáci
tanečníci Andrea Cvanigová a Jozef
Cvaniga z TC Fortuna Poprad. V kategórii Mládež si zlatý kov odniesli
Ema Tomášová a Artem Oberemok
zo Sun Dance Academy z Bratislavy.
V tejto kategórii boli na dvanástom
mieste tanečníci zo Solus Dance Academy Poprad Lucia Krajcárová a Mar-

ko Gulák. V kategórii Juniori II triumfovali Liana Ferjancová a Dominik
Indro z Fáber Dance Team Slovakia,
v kategórii Juniori I Sofia Zubčáková
a Marco Kmeťka z VŠK FTVŠ UK
Lafranconi Bratislava. V kategórii Do
21 si prvenstvo vytancovali Valeria
Polotniak a Filip Ševčík z PegaFun
Dance Group Martin. V kategórii
Dospelí zvíťazili Martina Reiterová
a Tomáš Uváček z TK Dansovia Bratislava (na foto). Medzi dospelými
sa na desiatom mieste umiestnil pár
z TC Fortuna Poprad Emília Scherfelová a Daniel Jurča.
(ppš)

FK Poprad

Futbalisti FK Poprad
zavŕšia zimnú prípravu na jarnú časť II.
ligy v generálke proti
FK Košice.
Košického treťoligistu vyzvú zverenci Mareka Petruša v sobotu 2. marca
o 15. hodine už v Národnom tréningovom centre v Poprade. Klub záro-

veň informoval aj o tom, že sa pred
jarnou časťou II. ligy posilnil o mladého, iba 21-ročného útočníka zo Španielska Enza Maura Arevala Acostu,
ktorý naposledy hrával vo Švajčiarsku
a má aj švajčiarsky pas. S tímom absolvoval aj záverečné sústredenie v Turecku, kde sa v dvoch prípravných zápasoch strelecky nepresadil.
(ppv)

Hľadajú domov

psík. Je vhodný i k deťom.
Fany je ročná sučka kríženca strednej veľkosti.
Pracovníčka
Tatranskej akadémie na sídlisku Západ zavolala mestskú políciu, že sa
potuluje v areáli školy. V spolupráci
s pracovníkmi útulku ju odchytili a
umiestnili do útulku. Rada sa hrá,
miluje prechádzky a je veľmi živá. Je
vhodná do domu aj do bytu. Nemala
obojok a nebola ani začipovaná. Má
rada ľudí a túži po niekom, kto jej
poskytne nový milujúci domov.
Sú odčervené, odblšené, zaočkované a začipované. Kontakt je na
www.utulok.poprad.sk
(mup)

V Mestskom útulku Poprad je
veľa vhodných psíkov na adopciu.
Momentálne je útulok plný a na záujemcov čaká veľa psov, ktorí hľadajú nový domov. Určite je väčšou
službou pre tieto nemé tváre, ak
občania uprednostnia adopciu psa
z útulku, než si šteňa kúpia.
V útulku sa momentálne nachádza
aj približne 1 a polročný kríženec
Billy. Bol nájdený pri Kauflande na
Juhu. Potrebuje
pevnú ruku
a výchovu, aby sa
z neho stal
poslušný

SRDEČNE VÁS POZÝVAME
NA DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

SSOSTA
NAOSTRO

STAŇ SA NA CHVÍĽU
ŠTUDENTOM SSOSTY... 28. február 2019
Súkromná stredná odborná škola
Ul. 29 augusta 4812, 058 01 Poprad

WORKSHOPY

Krátko zo športu
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PRÁVO, EKONOMIKA
A PODNIKANIE
právnici v akcii
ja a moja firma
nauč sa rozoznávať
marketingové triky

INFORMAČNÉ A DIGITÁLNE
TECHNOLÓGIE
networking a pc hardware
programovanie robotov
kreatívna grafika
a tvorba v televíznom štúdiu

R egistrácia na workshopy
http://tatranskaakademia.sk/ssostanaostro
Z AČI ATKY WORKSHOP OV
PRE O B A ŠTU DIJ N É OD B ORY
I. Blo k: 08 :00 - 10 : 30 hod
II. Blok: 10 :30 - 13 : 00 hod

PP-28

Strana 12

27. 2. 2019

PP-30

