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Plán rozvoja mesta Poprad je koncipovaný veľmi ambiciózne

Popradskí
poslanci
schválili dôležitý strategický dokument
- Program rozvoja mesta (PRM)
Poprad na roky 2016- 2020 s výhľadom do roku 2040. Predkladateľ 1.
viceprimátor Popradu Igor Wzoš
konštatoval, že je koncipovaný veľmi ambiciózne a z odborných kruhov si vyslúžil pochvalu.
„Stanovili sme dlhodobú víziu až
do roku 2040 a celé mesto chceme
orientovať do smart - inteligentných
riešení. Vo všetkých oblastiach života mesta nastavujeme do budúcna
úplné iné procesy. Súvisia prioritne
s tým, aby sme dokázali do nášho
mesta prilákať nových ľudí a stabilizovať tých, ktorí tu vyrastali. Je nepríjemným faktom, že za posledných
dvanásť rokov demografia klesá, a to
mestu neprospieva. Chceme tu pritiahnuť priemysel s vysokou pridanou hodnotou,“ podčiarkol I. Wzoš.

Dokument považuje za spracovaný
na vysokej úrovni a za jeden z najlepších PRM na Slovensku. Mesto
pre každú oblasť, na ktorú sa zameralo, rozpracuje konkrétnu stratégiu
až po akčné plány s konkrétnymi
termínmi, zodpovednosťou a potrebou financií. 1. viceprimátor dopl-

nil: „Jedna z vecí, ktoré chceme v najbližšom čase „rozbehnúť“ je stratégia
energetickej bezpečnosti mesta a regiónu. Chceme nastaviť manažment
energií tak, aby toto mesto začalo na
jednej strane aktívne šetriť, na druhej
strane začať používať alternatívne
zdroje energie.“ Mesto ráta s tým, že

sa mu bude dariť získavať veľa prostriedkov aj z eurofondov.
Primátor Popradu Jozef Švagerko
hodnotí PRM ako adresný a analyzujúci smerovanie mesta na budúce
roky: „Poprad je lídrom tohto regiónu
a program rozvoja mesta by mal vychádzať aj z programov okolitých obcí,
lebo riešiť celkovo dopravu, životné
prostredie, školstvo, nehovoriac o kultúre a športe, to nie je len o meste, ale
o celej spádovej oblasti.“
PRM Poprad obsahuje vyše 140
strán. Poskytuje socio-ekonomickú,
územno-technickú, prírodno-environmentálnu analýzu a analýzu realizovaných stratégií, ako aj globálny cieľ
a špecifické ciele, ktorými sú smart
ekonomika, kvalita života, cestovný
ruch, partnerstvo a smart governance. Takisto prezentuje priority mesta,
finančný plán a ďalšie významné časti. Viac na www.poprad.sk.
(mar)

V sobotu sú voľby do Národnej rady SR Využite svoje právo voliť

V sobotu 5. marca 2016 o 7.
hod. ráno sa otvoria volebné
miestnosti pre voľby do Národnej
rady Slovenskej republiky. V meste Poprad je vytvorených 40 volebných okrskov, v Popradskom
okrese celkovo 90 a v Levočskom
46. Otvorené budú do 22. hod.
Ako uviedol Ladislav Maličký,
vedúci odboru všeobecnej vnútornej správy Okresného úradu
v Poprade, zároveň zapisovateľ
okresnej volebnej komisie, pre
voľby v našom regióne je už všetko pripravené.
Právo voliť do NR SR má občan
SR, ktorý najneskôr v deň konania volieb dosiahne vek 18 rokov.
Voliči budú môcť dať svoj hlas
niektorému z 23 kandidujúcich
politických subjektov. Do piatka
4. marca v úradných hodinách
obce resp. mesta si môže volič

osobne vybaviť hlasovací preukaz, ktorý ho oprávňuje na voľbu
v ktoromkoľvek volebnom okrsku.
„Chcem upozorniť všetkých voličov,
že voliť môžu len po predložení
platného občianskeho preukazu.
Iný doklad totožnosti nie je prípustný. Volič dostane obálku s úradnou
pečiatkou obce, čo by si mal skontrolovať, a všetky hlasovacie lístky. Z nich jeden vloží do obálky a
môže zakrúžkovaním poradového
čísla najviac u štyroch kandidátov
uvedených na jednom hlasovacom
lístku vyznačiť, ktorému z kandidátov dáva prednosť. Novinkou je,
že volič je povinný nepoužité hlasovacie lístky vhodiť do nádoby na to
určenej vo volebnej miestnosti. Inak
ide o priestupok a hrozí mu pokuta
vo výške 33 eur. Takisto je novinkou, že volič prevzatie hlasovacích
lístkov osobne podpisuje v zozna-

me voličov,“ podotkol L. Maličký.
Vo volebnej miestnosti bude tiež
informácia o kandidátoch, ktorí späťvzali svoju kandidatúru,
boli odvolaní alebo sa vzdali. Ku
koncu minulého týždňa bolo 21
takýchto kandidátov.
Zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, môže volič požiadať
sám alebo prostredníctvom inej
osoby obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o
hlasovanie mimo volebnej miestnosti, a to len v územnom obvode
volebného okrsku, pre ktorý bola
okrsková volebná komisia zriadená. V takom prípade k nemu vyšle
okrsková volebná komisia dvoch
svojich členov s prenosnou volebnou schránkou. Ak sa volič napr.
ocitne v nemocnici mimo svojho
volebného okrsku, musí mať hlasovací preukaz.
(mar)

Vážení Popradčania,

po 4 rokoch máme opäť
príležitosť vyjadriť svoj názor vo voľbách do Národnej
rady Slovenskej republiky a
využiť svoje ústavné právo
zúčastňovať sa na správe
vecí verejných. Považujem za nesmierne dôležité,
aby sme využili toto svoje právo a slobodne sa
rozhodli, kto nás bude zastupovať pri správe
krajiny. Čím viac z nás túto príležitosť využije,
tým väčšiu váhu a legitimitu bude mať politická
reprezentácia, ktorá bude krajinu riadiť.
V Poprade je viac ako 42 tisíc voličov, ktorí budú môcť voliť v 40 - tich volebných
okrskoch. Voľby sú organizačne pripravené
a je teda už len na nás, aby sme podľa nášho
najlepšieho svedomia vybrali také politické
strany a programy, ktoré budú tým najlepším
riešením pre dobro Slovenska i nášho mesta.
Využime túto príležitosť.
Jozef Švagerko
primátor mesta Poprad

Chcú oživiť
spoluprácu
v novej podobe

ZŠ s MŠ v
Spišskej Sobote
oslávila
40. výročie
vzniku

Popradské
líšky sú už
len jeden
krok od titulu

Viac na str. 3

Viac na str. 4

Viac na str. 10
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Stručne

MIERA evidovanej ne•zamestnanosti
bola na konci

januára 2016 v Prešovskom
kraji 15,26%. V okrese Poprad
bola miera nezamestnanosti
9,93%.
fotografií Eri•ky VÝSTAVA
Litvákovej s názvom India

v priestore a čase je inštalovaná v Galérii Scherfelov dom
vo Veľkej do pondelka 7. marca. Záujemcovia si ju môžu
pozrieť v pondelok, štvrtok,
piatok od 8. do 12. hod. a od
13. do 15. hod. a v dňoch
mimo otváracích hodín po telefonickej dohode.
PRERUŠENÁ distribúcia
elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia bude v utorok
8. marca od 8. do 12.30 hod.
v Spišskej Sobote na Budovateľskej ul. 105, 121, 2833,
2836, 2839, 2841, 2843, 2850,
2864, 2866, 2869, 2874, 2877,
2881, 2882, 3024, 3025, 3028,
3081, 3084, 3085, 3086 a na
Velickej ceste č. d. 3, 4, 5.
VČERA 1. marca bola vo
foyeri Domu kultúry v Poprade sprístupnená výstava
Základnej umeleckej školy
na Štefánikovej ul. v Poprade
s názvom Milujem Slovensko.
Návštevníci na nej môžu vidieť práce žiakov, ktoré vznikli
pod vedením pedagógov výtvarného odboru. Výstava potrvá
do 22. apríla 2016.
PREDNÁŠKA na tému
Spišský Oxford, gymnázium
(1642 - 1918) v budove kláštora v Podolínci sa uskutoční vo
štvrtok 17. marca o 17. hod.
v Tatranskej galérii v Poprade.
Pôvodný dátum 16. marec,
ktorý sme uverejnili v minulom vydaní bol organizátormi
zmenený po uzávierke novín.
STRETNUTIE fotografov
vo fotocentre Darian sa uskutoční v piatok 4. marca o 18.
hod. Svoju tvorbu predstaví
Rudo Prekop.
KLOBÚK dole pán Brunovský je názov interaktívnej
výstavy, ktorá bude sprístupnená verejnosti v piatok 4.
marca o 15. hod. v Tatranskej
galérii v Poprade.
V KLUBE zdravia vo Veľkej na Ul. F. Kráľa sa v utorok
8. marca bude konať kurz varenia s krátkou prednáškou.
VO štvrtok 3. marca o 18.
hod. sa v Kinoklube Film Európa, ktorý pôsobí v Tatranskej galérii v Poprade, uskutoční cestovateľský festival
Cestou necestou.
(ppš)

•

•

•

•
•
•
•

Počas niekoľkohodinového rokovania poslanci
hlasovali pre aj proti

Až do neskorých popoludňajších hodín trvalo minulú
stredu zasadanie Mestského
zastupiteľstva mesta Poprad.
Kým schválenie prenájmu
nebytových priestorov v
budove Základnej školy na
Dostojevského ul. pre Klub
Popradčanov prešlo hladko, prenájom nebytových
priestorov a divadelnej sály
v Dome kultúry na Štefánikovej ul. pre občianske
združenie Popradské mestské divadlo vyvolalo búrlivú
diskusiu.
Zakladateľ PMD a zároveň
poslanec MsZ Rudolf Kubus
vysvetľoval: „Našou myšlienkou je zriadiť stále profesionálne mestské divadlo v Poprade.“
V súčasnosti OZ hľadá optimálny model pre fungovanie
tohto „kamenného“ divadla.
Poslanci sa v rozsiahlej diskusii pýtali na finančné záležitosti, vstupné, pozývanie
hosťujúcich divadiel, nároky
na priestory a čas, ktoré treba
zosúladiť s potrebami a požiadavkami oddelenia kultúry.
Vynorilo sa viac nezrovnalostí, ktoré doriešia v budúcnosti.
Primátor dodal, že sú za podporu PMD, ale s jasne nastavenými pravidlami. Poslanci
napokon prenájom na dobu
určitú 1 rok s výpovednou lehotou 1 mesiac za nájomné vo
výške 1 euro za rok za prenajaté priestory schválili.
Ďalšie prenájmy nebytových
priestorov, športových plôch

a 1-izbových bytov prešli bez
vážnejších pripomienok (podrobné uznesenia budú uverejnené na www.poprad.sk).
MsZ schválilo aj vyhlásenia
niekoľkých verejných obchodných súťaží (podmienky budú
uverejnené i na stránkach
našich novín). Ďalej poslanci schválili predaj pozemku,
zastavaných plôch a nádvoria
vo Veľkej o výmere 27 m2 pre

na komunikácia. Poslanci
schválili aj obstaranie technického zariadenia, časomiery a videorozhodcu pre
Zimný štadión mesta Poprad
(viac na 5. str.), určenie mesačného poplatku za pobyt
dieťaťa v Detských jasliach
na Ul. mládeže, súhlasili so
zaradením Súkromnej materskej školy Trojruža do siete škôl a školských zariadení

spoločnosť Sintra, ale predchádzala tomu debata o ohrození
parkovania pre v blízkosti bývajúcich občanov a niekoľko
poslancov bolo proti alebo sa
zdržalo hlasovania.
MsZ tiež schválilo výkup
pozemkov v rámci majetkovoprávneho vysporiadania
pripravovaných stavieb - rozšírenia cintorína Poprad-Veľká a na cyklistický chodník
Poprad - Matejovce - Veľká
Lomnica a schválilo i finančné prostriedky na úhradu
kúpnej ceny na vysporiadanie pozemku pod stavbou
Poprad, Aquacity - miest-

SR. Schválili dotácie na šport
(viac na 5. str.), dotáciu pre
SAD Poprad na mestské financovanie čipových kariet,
zmeny a doplnky územného
plánu mesta Poprad v lokalite Kukučínova ul. - ČS-LPG
Poprad, bývalá tlačiareň Slza
a Rastislavova ul. - Juh III.
Poslanci schválili aj Program
rozvoja mesta Poprad na
roky 2016-2020 s výhľadom
do roku 2040, vstup mesta
Poprad do združenia právnických osôb Košice IT Valley (viac na 6. str.).
Väčšia rozprava sa rozprúdila pri informatívnej správe

o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región
Vysoké Tatry za rok 2015. Vyvolali ju rôzne maily týkajúce
sa finančných prostriedkov,
ktoré získalo mesto od OO CR
na podujatia Leto v Poprade.
Z 21 tisíc eur bolo 17 tisíc použitých na podporu podujatí
Viva Italia a Made in Slovakia.
Ďalšich 9 tis. eur dostalo mesto
na kultúrne podujatia v rámci
Popradských Vianoc.
Po správe o zistených
priestupkoch a ich riešení
Mestskou políciou Poprad za
posledný štvrťrok 2015 prišla
na rad informatívna správa
o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR
za rok 2014 a Správy finančnej
kontroly a o prijatých opatreniach za roky 2009-2012 (viac
na www.poprad.sk). Nasledovala správa o výsledkoch kontrol a kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a jej útvaru za
rok 2015. V bode Rôzne prerokovalo MsZ zásady odmeňovania poslancov a informatívnu správu o petícii rodičov
detí z MŠ pri ZŠ Ul. mládeže
proti výstavbe parkoviska pri
bytovom dome Erbium (viac
na 5. str.). V interpeláciách
vystúpilo 7 poslancov.
Niekoľko bodov bolo
z programu na návrh Mestskej rady stiahnutých. Patril
medzi ne i návrh na založenie obchodnej spoločnosti Popradská energetická
spoločnosť.
(mar)

Hlavná kontrolórka poukázala na nedostatky

Správa hlavnej kontrolórky mesta
Poprad Zity Kozlerovej o výsledkoch
kontrol vykonaných v 2. polroku 2015
na mestskom úrade vyvolala na rokovaní MsZ minulú stredu rozruch.
Bolo prekontrolovaných 14 náhodne
vybratých zákaziek zverejnených na
webovej stránke Úradu pre verejné
obstarávanie.
Predmetom kontroly bolo hospodárenie s finančnými prostriedkami
a majetkom mesta so zameraním na
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri obstarávaní zákaziek vo verejnom obstarávaní. Hlavná
kontrolórka okrem iného poukázala na
vážne porušenie finančnej disciplíny,
ktoré bolo zistené v troch prípadoch.
Povedala: „V dvoch prípadoch boli finančné prostriedky v súlade so zákonom

o rozpočtových pravidlách vrátené do
dátumu ukončenia kontroly. Zostáva
nevysporiadaná ešte jedna finančná
čiastka.“ Celkovo šlo o sumu takmer
8 tisíc eur, z ktorej bolo vrátených bezmála 1600 eur. Najväčšiu položku, pri
ktorej hlavná kontrolórka upozornila
na nezrovnalosti, predstavuje úprava
mramorovej podlahy v budove mestského úradu. „Pri kontrole nebolo preukázané, kde bolo vytmelených a brúsených 250 m2. Prešla som sa po úrade
a nenašla som ani jeden meter, ktorý by
bol takto upravený. Nenašla som ani 20
m2, kde by bola stará dlažba nahradená
novou.“
Finančná kontrola sa týkala aj demontáže vianočnej výzdoby v meste.
Hlavná kontrolórka uviedla: „Bolo zistené, že mesto si každoročne objednáva

montáž aj demontáž u tej istej firmy,
ktorá vianočnú výzdobu dodala s tým,
že má na to autorské právo. Ale zmluvu,
ktorá by o takýchto ustanoveniach hovorila, nám mesto nepredložilo.“
Primátor Popradu Jozef Švagerko povedal, že z pochybení vyvodí dôsledky
a vedenie mesta v tomto smere prijme
opatrenia a nastaví pracovné procesy a
postupy tak, aby k tomu v budúcnosti
nedochádzalo. Podotkol: „Vykonané
kontroly svedčia o tom, že útvar hlavného kontrolóra funguje dobre a zistené
nálezy budeme procesne riešiť.“ Poslanec
Vladimír Lajčák takisto vyjadril názor,
aby boli prijaté opatrenia a určená zodpovednosť za zistené nedostatky. Pridal
sa i poslanec Adrián Kromka, ktorý
žiadal vyvodiť zodpovednosť, aby sa už
v budúcnosti neopakovali.
(mar)
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Spolu

dokážeme viac!

Minulý štvrtok sa zišli na
spoločnom stretnutí pod
symbolickým mottom Spolu dokážeme viac! predstavitelia mesta Poprad a
Svit. Primátor Popradu
Jozef Švagerko podčiarkol,
že pokračujú vo vzájomnej
spolupráci, ktorá sa týka
konkrétnych záležitostí.
Dodal: „Dohodli sme sa na
prvých krokoch, ktoré chceme
zrealizovať.“ Primátor Svitu
Miroslav Škvarek informoval, že oblasti spoločných
aktivít rozdelili do štyroch
okruhov - súmestie, integrovaný marketing, územné
plánovanie a vytvorenie
platformy pre koordináciu
medzi najväčšími zamestnávateľmi v okrese. (Viac v budúcom čísle).
(ppm)

Podnapití mladiství
Náčelník Mestskej polície v
Poprade Štefan Šipula informoval, že v noci z piatka 26.
na sobotu 27. februára od 22.
do 1. hod. mestskí policajti
uskutočnili na sídlisku Západ
preventívno-bezpečnostnú
akciu: „Bola zameraná na
kontrolu dodržiavania zákazu
požívania alkoholických nápojov maloletými a mladistvými
osobami v zmysle ustanovení
zákona NR SR č. 219/96 Z. z.
o ochrane pred zneužívaním
alkoholických nápojov, ako aj
na pátranie po hľadaných osobách a veciach pochádzajúcich
z trestnej činnosti. Počas akcie
bolo na Mestskú políciu v
Poprade predvedených celkom
12 mladistvých osôb pod vplyvom alkoholu, pričom najvyššie požitie alkoholu bolo zistené
u 17-ročného chlapca - 0,75
mg/l.“ Náčelník doplnil, že
medzi predvedenými osobami
bolo aj jedno dievča vo veku
16 rokov, u ktorého zistili 0,43
mg/l. Po zistení totožnosti a
zadokumentovaní protiprávneho konania boli mladiství odovzdaní rodičom. Vec
budú ďalej riešiť orgány obce
v správnom konaní za účasti
pracovníkov sociálnej kurately príslušných úradov práce,
sociálnych vecí a rodiny.
Mestská polícia bude
vzhľadom k zisteným okolnostiam aj naďalej pokračovať v takýchto preventívno-bezpečnostných
akciách.
Podľa jej skúseností je práve
noc z piatka na sobotu najkritickejšia.
(ppm)
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Chcú oživiť spoluprácu v novej podobe

Po víkendovom stretnutí
slovenského a poľského prezidenta v našich veľhorách, sa
nedali zahanbiť ani predstavitelia miest Zakopané, Vysoké
Tatry a Poprad. Témou pondelkového pracovného stretnutia
v Poprade bolo zintenzívnenie
vzájomnej spolupráce.
Primátor Zakopaného Leszek Dorula (na foto medzi primátormi Popradu a V. Tatier)
zdôraznil, že mestá na oboch
stranách Tatier spája nielen
toto horstvo, ale tiež folklór,
tradície, zimné športy, v mnohom aj kuchyňa, ale v posledných rokoch sa do popredia
dostáva i budovanie cyklotrás: „Trojstranná
spolupráca je vítaná. Očakávame spoločné
podujatia pre všetkých obyvateľov a budeme
načúvať ich iniciatívam.“ Primátor Vysokých
Tatier Ján Mokoš zašiel do minulosti, kedy sa
v roku 2003 začali stavať základy spolupráce všetkých troch miest. Po rokoch ju však
treba oživiť a prehodnotiť. Dodal: „Najreálnejšie vidím spoluprácu v oblasti infraštruktúry, mládeže, školstva, športu, kultúry, ktorú
by sme vedeli realizovať v krátkom časovom
horizonte s napojením na čerpanie eurofondov.“ Mesto V. Tatry spracovalo už 7 spoločných cezhraničných projektov miest V. Tatry
a Zakopané, 5 bolo zrealizovaných a týkali

sa predovšetkým cyklotrás. Tie plánujú,
takisto, ako aj mesto Poprad, ďalej rozširovať. Dobrým príklad z minulosti je Tatranská lyžiarska liga, ktorá funguje doteraz.
Mestá očakávajú, že k zdarným aktivitám sa
môže zaradiť Podtatranský polmaratón, ktorý minulého roku zaznamenal pod Tatrami
výborný ohlas.
Iniciatívu novej podoby vzájomných vzťahov
v súčasnosti vyvinulo hlavne mesto Poprad.
Primátor Jozef Švagerko zhrnul, že do jedného
mesiaca chcú zmapovať terajší stav spolupráce
a za každé mesto určia 2 zástupcov do spoločnej komisie. „Vieme povedať, čo majú jednotlivé
mestá naplánované v súčasnosti a kde sú spojnice, v ktorých by sme dokázali rozvíjať medzinárodnú spoluprácu.“
(mar)

stávali poslanci 400 eur za
účasť na zasadnutí mestského
zastupiteľstva raz za dva mesiace, po novom budú dostávať každý mesiac 30 percent
priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom
hospodárstve určenej na základe údajov Štatistického
úradu SR za prechádzajúci
kalendárny rok. V súčasnosti
to bude 260 eur mesačne. V
prípade ospravedlnenej neúčasti poslanca na zasadnutí
resp. pri účasti kratšej ako
je polovica celkového času
zastupiteľstva, sa základná
mesačná odmena zníži o 50
percent. Za neospravedlnenú
neúčasť poslanec nedostane
žiadnu odmenu.
Poslancom, ktorí sú členovia mestskej rady, patrí odmena za účasť na jej rokovaní
vo výške 150 eur, maximálne

10-krát ročne, ďalšie odmeny sú za funkcie predsedu
(30 eur), podpredsedu (20
eur) a členov (15 eur) komisií MsZ, predsedu (90 eur) a
členov obvodných výborov
volebných obvodov (15 eur,
u všetkých maximálne za 10
zasadnutí ročne) a odmeny
takisto patria poslancom vykonávajúcim občianske obrady (15 eur za obrad a 15 eur
za deň, v ktorom sa obrady
konajú, predstavuje príspevok na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie a úpravu
zovňajšku).
K zásadám odmeňovania
sa ozval poslanec Adrián
Kromka: „Nie som za zvýšenie odmien poslancov a mám
výhrady voči celému tomu
systému.“ Za nové zásady
hlasovalo 12 poslancov, proti 1 a zdržalo sa 5.
(mar)

Doplnenie k článku Kto kandiduje z Popradu a okolia?
V č. 6 novín Poprad sme uverejnili v článku Kto kandiduje z Popradu a okolia?
zoznam zaregistrovaných kandidátov pre
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Pri strane SMER - Sociálna demokracia, ktorá má č. 16, nedopatrením nebolo

PREZIDENT
Slovenska
•Andrej
Kiska a poľský prezident

Andrzej Duda sa v nedeľu stretli
v Tatranskej Lomnici. Rokovali
aj o migračnej kríze a obaja veria, že Shengenský priestor bude
naďalej fungovať. Obaja štátni
predstavitelia si spoločne so
svojimi dcérami tiež zalyžovali
na Skalnatom plese.
MINULÝ týždeň v pondelok podpísal primátor mesta
Svit a primátor talianského
mesta San Lorenzo in Campo
zmluvu o partnerskej spolupráci. Svit má tak už tretieho
cezhraničného partnera - talianske mesto San Lorenzo in
Campo, poľské mesto Knurów
a Českú Třebovú.
OD 10. marca bude v Podtatranskej knižnici v Poprade
inštalovaná výstava výtvarníkov
neprofesionálov, ktorí sa zúčastnili na regionálnej postupovej
súťaži.
NA tvorivej dielni s názvom
Dobrodružstvo farieb a papiera
sa môžu záujemcovia zúčastniť
v utorok 8. marca o 17. hod.
v Tatranskej galérii v Poprade.
Lektorkou bude Eva Dušejovská.
VÝSTAVA
Popradčana
Roba Kočana prebieha v týchto dňoch v Ostrave v Komorní
scéně Aréna. Vystavuje na nej
cyklus Obrazy pamäti.
11. až 13. marca sa v Kultúrnom dome Šuňave uskutoční
XXIV. Divadelná Šuňava.
ŽENY uzatvorili viac zmlúv
o stavebnom sporení ako muži.
Tí zasa čerpali viac úverov ako
ženy. Vyplýva to z obchodných
výsledkov Prvej stavebnej sporiteľne za rok 2015.
NOVÝ slovenský muzikál
s pesničkami Mira Žbirku Atlantída zavíta aj do nášho mesta.
Strhujúci dej, množstvo energie,
známe piesne to všetko si môžu
diváci pozrieť v športovej hale
Aréna v Poprade 23. apríla tohto roku.
EURÓPSKY
parlament
vo štvrtok minulého týždňa
schválil legislatívny návrh, ktorý
zefektívni fungovanie siete Európskych služieb zamestnanosti (EURES). Nové nariadenie,
na ktorého texte sa už poslanci
neformálne dohodli s Radou
(ministrov) EÚ, zlepší prepojenie databáz voľných pracovných miest, čo umožní ľahšie
spárovanie ponúk s uchádzačmi. Posilní sa tiež postavenie
sociálnych partnerov a rozšíria
sa služby poskytované mladým
ľuďom a uchádzačom v cezhraničných regiónoch.
(ppš)

•

Popradskí poslanci budú odmeňovaní po novom

Od začiatku marca budú
popradskí poslanci odmeňovaní po novom. Návrh
nových zásad odmeňovania poslancov Mestského
zastupiteľstva v Poprade
predložil na rokovaní MsZ
minulú stredu 1. viceprimátor Igor Wzoš.
Zmenu v odmeňovaní poslancov odôvodnil: „V prvom
rade chceme do tohto odmeňovania zaviesť systém. Poslanecká práca sa nedeje len
v tejto sále, ale poslanci jej venujú veľa svojho času aj mimo
rokovaní mestského zastupiteľstva.“ Zvýšenie zohľadňuje
časovú náročnosť výkonu
poslaneckej práce a úlohy,
ktoré poslanci plnia. 1. viceprimátor podotkol, že odmeny popradských poslancov sú
v rámci SR priemerné.
Kým v minulom roku do-

Krátke správy

uvedené meno kandidáta, ktorý kandiduje
z nášho regiónu na kandidátke Smer-SD:
Peter Šuca, PaedDr., 47-ročný, poslanec
Národnej rady SR, Nová Lesná. Za neúplnú informáciu sa čitateľom aj kandidátovi P. Šucovi ospravedlňujeme.
(red)

•
•
•
•
•
•

•
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Vansovej Lomnička

Vo štvrtok 25. februára sa
v priestoroch Podtatranskej knižnice v Poprade konal 49. ročník
okresného kola Vansovej Lomničky v ženskom prednese poézie
a prózy od 18 rokov.
Súťaž organizovala Okresná organizácia Únie žien Slovenska Poprad so
sídlom vo Svite v spolupráci s Podtatranským osvetovým strediskom
v Poprade a Podtatranskou knižnicou v Poprade. Oproti minulým
ročníkom počet účastníkov výrazne
klesol, vo štvrtok recitovali iba štyri
súťažiace. Emília Nedzelová zo Svitu, Zuzana Billá z Batizoviec a Rozália Bednárová zo Svitu si odniesli
vecné dary a diplomy bez určenia
poradia. Najmladšia účastníčka
Miriama Čechanová zo Šuňavy (na
foto vpravo) si navyše vyslúžila postup na krajské kolo Vansovej Lomničky, ktoré sa uskutoční 19. marca
v Bardejove.		
(ppv)

Takmer tridsať odborníkov z oblasti urbanizmu
a územného plánovania
a zopár občanov prišlo v piatok
na seminár a diskusiu o participatívnej demokracii v plánovaní.
Zaujímavá téma sa mohla zdať
verejnosti ťažká, ale ako povedal
profesor Maroš Finka z Ústavu
manažmentu Slovenskej technickej univerzity Bratislava, je
pre občanov prínosná. Má hlavne podnietiť účasť verejnosti na
územnom plánovaní a viesť k rozhodnutiam na báze všeobecného
spoločného záujmu.
Viceprimátor Popradu Pavol Gašper vníma participatívnu demokraciu ako možnosť samotného občana,
nie prostredníctvom poslancov, zúčastňovať sa na spravovaní prinajmenšom svojho najbližšieho okolia,
v ktorom žije, býva, trávi svoj voľný
čas: „Občania a občianske združenia
sa čoraz viacej zapájajú do činnosti
mesta. Prichádzajú s návrhmi a nápadmi a požadujú od mestského zastupiteľstva a mestského úradu, aby

Škola v Spišskej Sobote oslávila jubileum

Piatok bol slávnostným dňom
pre ZŠ s MŠ Vagonárska v Spišskej Sobote. V popradskom dome
kultúry oslávila 40. výročie svojho
vzniku. Nechýbali bývalí riaditelia,
vzácny hostia, úspešní absolventi.
Súčasná základná škola v Spišskej
Sobote začala písať svoju históriu 1.
septembra 1975, prvým riaditeľom
bol Michal Petrík. Po ňom prevzala
žezlo Lýdia Kacviňárová, neskôr Ján
Poracký, či Anastázia Krišandová.
V roku 2008 sa vedúcej pozície ujala
Adriana Oravcová, ktorá je riaditeľkou školy dodnes. „Už ako tunajšia
žiačka som snívala svoj veľký sen stať
sa učiteľkou. Určite som však netušila, že ma moje povolanie privedie
späť,“ povedala. Príjemné spomienky na roky strávené v spišsksobotskej škole majú aj jej predchodcovia.
„Odmalička som športoval a pre mňa
bolo len čerešničkou na torte byť riaditeľom školy, kde sa vychovávajú

hokejisti,“ uviedol J. Poracký. „Zo
všetkých spomienok bola vždy najkrajšia tá, keď sme vyprevádzali do
života najstarších žiakov,“ dodala A.
Krišandová.
Škola je známa výchovou hokejistov, v roku 2008 však pribudli športové triedy aj pre plavcov. Zakladateľom hokejových tried bol v roku
1976 Štefan Bednár. „Deti boli vtedy
úctivé, skromné a pokorné. Vážili si
podmienky aké mali. Šport nebol cie-

ľom, ale prostriedkom, aby sa z detí
stali dobrí, poslušní a inteligentní ľudia,“ vysvetľoval.
Absolventmi školy v Spišskej Sobote sú úspešní lekári, pedagógovia
i vedeckí pracovníci, ale samozrejme
športovci. Jednym z nich je aj nestarnúci kapitán popradských kamzíkov
Arne Kroták. „Keď sme sedeli v dome
kultúry, tak sa mi vynorilo veľmi veľa
spomienok na učiteľov a celú dobu,
keď som do školy chodil,“ prezradil.
Školu navštevoval aj súčasný primátor mesta Poprad Jozef Švagerko.
„Šport je dobrý na to, aby formoval
osobnostné vlastnosti. V kombinácii
s kvalitným vzdelaním človek dokáže dosahovať úspechy aj v iných oblastiach,“ povedal. Základnej škole
s materskou školou v Spišskej Sobote blahoželala aj vedúca oddelenia školstva, mládeže a športu MsÚ
v Poprade Edita Pilárová: „Želám jej,
aby mala dostatok žiakov a rodičov,
ktorí rozumejú potrebám školy a tiež
aby mala dobrých učiteľov.“ (mav)
jekt rozvoja mesta inšpirovaného občanmi: „Ide o to, že
sme takmer 4 roky viedli diskusie s občanmi, aby sme zistili, v akom
meste by túžili žiť. Projekt vznikol na
základe konkrétnej situácie - modernizácie železničnej trate, ktorá mala
preťať priamo centrum mesta pod
hradným bralom. Občania by prišli
o letnú plaváreň rovno pod hradom
s úžasným genius loci. To bol moment,
ktorý vyvolal obrovské vášne a emócie
a impulz, že ľudia samotní sa začali
zaujímať, ako najlepšie vyriešiť, čo by
v tomto území malo byť. Vyvolali sme
veľkú sériu diskusií nielen laikov, ale
hlavne odborníkov, od urbánnej ekonómie, cez sociálnu, dopravnú problematiku, ekológiu, manažment rieky
atď., aby sme získali najviac materiálu pre rozhodnutie, akým spôsobom
by sa tá zóna mala ďalej rozvíjať. Zo
začiatku boli názory také rozdielne, ako otvorené nožnice, časom sa
zatvárali. Sú ešte trecie miesta, ale
postupne nastáva situácia, že vysoké
percento ľudí sa dokáže stotožniť s odbornými riešeniami.“
(mar)

Rozvoj mesta inšpirovaný občanmi
ich požiadavky prešli do reality. Je
to prirodzené a správne a je jednou
z mojich veľkých túžob, aby sa mohli

vatelia budú môcť v určitom užšom
kruhu rozhodovať o tom, ako a na čo
sa tieto peniaze použijú.

obyvatelia čo najviac zúčastňovať na
riadení mesta.“ Zároveň však považuje za dôležité, aby boli požiadavky
občanov akceptované na rozumnej
úrovni. V budúcnosti si vie predstaviť, že pre určité časti mesta budú vyčlenené finančné prostriedky a oby-

Veľmi dobrým príkladom uvádzania participatívneho plánovania
do praxe je mesto Trenčín. Renáta
Kaščáková, špecialistka pre strategický rozvoj tohto mesta, predstavila
projekt participatívnej demokracie
Trenčín SiTy. Vysvetlila ho ako pro-

2. 3. 2016

Strana 5

Radnica rozdelila dotácie športovým klubom Poslanci opäť riešili „kocku“

Na prvom riadnom zasadnutí MsZ v Poprade poslanci
schválili aj dotácie pre športové kluby. Na tento účel má
radnica v roku 2016 k dispozícii 456 560 eur. Peniaze
boli prerozdelené v súlade
s prijatou koncepciou rozvoja športu v meste a určené
sú predovšetkým pre mládež, no po novom si z koláča
utrhli aj „dospeláci“.
Mestu bolo predložených
šesť žiadostí o poskytnutie
dotácie na športovú činnosť,
pre HK Poprad, s. r. o., HK
ŠKP Poprad, BAM Poprad
a FK Poprad, ale aj 21 žiadostí ostatných športových
klubov. Basketbalistky i futbalisti predložili samostatné
žiadosti pre mládež i družstvo dospelých. Dovedna
kluby žiadali dotácie vo výš-

ke 1 213 000 eur. Komisia
školstva, mládeže a športu
mala k dispozícii viac ako
450 tisíc eur a tie navrhla
rozdeliť v súlade so zásadami rozdeľovania finančných
prostriedkov pre športové
kluby v roku 2016.
Basketbalovej
akadémii
mládeže Poprad bola schválená dotácia vo výške 100
tisíc eur (49 tis. pre mládež
a 51 tis. pre dospelých) oproti
pôvodnému návrhu 82 tisíc.
Bolo to jednorazové opatrenie. Deväť tisíc eur bolo
ukrojených z ponechanej
rezervy a rovnako deväť tisíc
eur dostal basketbal z dotácie na družstvo dospelých
pre Futbalový klub Poprad.
Tomu teda prináleží príspevok vo výške 130 eur (80 tis.
na mládež a 50 tis. pre dospe-

lých), Ženskému hokejovému
klubu Poprad bolo pridelených 10 tisíc eur. Na podporu
hokejových mládežníckych
kategórií bolo pre Hokejový
klub ŠKP Poprad určených
59 tisíc eur, družstvo dospelých v tomto prípade v zozname nefiguruje, nakoľko stále
nemá vysporiadané záväzky
a dotáciu preto nie je možné
poskytnúť. „Keby sme teraz
túto dotáciu schválili, tak by
to bolo riziko, žeby sme museli
uspokojiť exekútorov a to sme
nechceli,“ uviedol primátor
mesta Poprad Jozef Švagerko.
Pre ostatné športové kluby
pôsobiace v meste Poprad
radnica poskytla dotáciu na
prerozdelenie vo výške 26 560
eur, v rezervnom fonde tak
ostáva nerozdelená suma vo
výške 131 tisíc eur.
(ppv)

Bodom programu prvého
riadneho zasadnutia MsZ
v Poprade bol minulý týždeň aj návrh na obstaranie
technického zariadenia, časomiery a videorozhodcu
pre Zimný štadión mesta
Poprad. Je to niekoľko rokov
jedna z najdiskutovanejších
tém a radnica by túto kapitolu najradšej už uzavrela.
Na obstaranie spomenutého
zariadenia poslanci schválili
108 tisíc eur.
„Je to už niekoľkoročný
proces. Verím, že dochádza
konečne k finálnemu vyriešeniu a myslím si, že je to
jeden z krokov pre úspešné
usporiadanie Majstrovstiev
sveta hráčov do 18 rokov
v roku 2017,“ uviedol primátor mesta Poprad Jozef
Švagerko.

Poslanci ešte v júni 2015
nechválili majetkovoprávne
vysporiadanie elektronického zariadenia Colosseo na
Zimnom štadióne mesta
Poprad tak, že mesto poskytne vlastníkovi zariadenia
náhradu jeho hodnoty vo
výške 239 800,39 eur. Zároveň schválili zvýšenie kapitálových výdavkov o 900
tisíc eur na obstaranie predmetnej veci.
Nakoľko sa v minulom
roku nepodarilo obstarať
toto zariadenie, bolo navrhnuté schválenie výdavkov
mesta na tento účel v roku
2016, navýšených o hodnotu DPH, teda vo výške 108
tisíc eur. Poslanci svojimi
hlasmi rozhodli v prospech
návrhu dvanástimi hlasmi,
šiesti sa zdržali.
(ppv)

Nové parkovisko na pôvodne navrhovanom mieste nebude Hľadá domov

Poslanci si na svojom zasadaní minulý týždeň vypočuli informatívnu správu o petícii rodičov detí
navštevujúcich Materskú
školu pri ZŠ na Ul. mládeže
proti výstavbe parkoviska
pri bytovom dome Erbium
na sídlisku Juh 1.
Malo byť situované na
pozemkoch vo vlastníctve
mesta, v priestore medzi
obytnými domami Erbium,
Selén a Cér, polyfunkčným
objektom na Ul. Ludvíka Svobodu 4992 a 2689 a pozdĺž oplotenia
areálu MŠ Mládeže. Občania, ktorí
petíciu podpísali, argumentovali, že
parkovisko je plánované pred oknami tried a spální, čo spôsobí rušenie

vyučovania a poobedňajšieho spánku detí a takisto sa obávali, že deti
budú počas pobytu na detskom ihrisku vystavené výfukovým plynom
z áut.
Petíciu podali ešte 22. decembra

2015, ale mala nedostatky,
ktoré boli odstránené 19.
januára 2016. Petícia obsahovala takmer sto právoplatných podpisov. Pri jej
vybavovaní mesto prihliadalo aj na podnety občanov,
odporúčanie komisie výstavby a majetku pri MsZ a výsledky rokovaní. Viceprimátor mesta Pavol Gašper
uviedol: „Na základe týchto
skutočností a snahy mesta
vytvárať kvalitné životné prostredie pre našich obyvateľov, ako jednu z najvyšších priorít, mesto Poprad
ustupuje od zámeru vybudovať toto
parkovisko na pôvodne zamýšľanom
mieste za plotom MŠ a bude hľadať
náhradné riešenie.“
(mar)

V mestskom útulku sa nachádza na adopciu šteniatko
James. Je to nežný, jemný psík,
ktorý si potrebuje na nového
človeka zvyknúť. Je milej a
prítulnej povahy, miluje spoločnosť iných psíkov, zvierat a
hlavne detí. Jeho braček Bond
už domov našiel a aj James čaká
na dobrého majiteľa. Doteraz
nezažil lásku a pohladenia mu
boli cudzie. Šteniatko bude v
dospelosti stredného vzrastu.
Svoj vysnívaný domov by si vedel predstaviť predovšetkým v
byte, ale aj dome s celoročným
prístupom dnu. Usmeje sa
šťastie aj na Jamesa?
(vpa)

Vo Svite chcú novú modernú polikliniku

Primátor mesta Svit Miroslav Škvarek privítal
v minulých dňoch na pôde
Mestského úradu vo Svite generálneho riaditeľa
Nemocnice Poprad Petra
Petruša.
Témou stretnutia bolo
poskytovanie
zdravotnej
starostlivosti na úrovni podtatranského regiónu. Generálny riaditeľ informoval
primátora o zavádzaní nových diagnostických a liečebných postupov a zároveň
predstavil víziu, kam plánuje
nové vedenie popradskej ne-

mocnice smerovať aktivity
tohto najväčšieho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v okrese Poprad. Záujmom vedenia nemocnice je
riešenie dlhodobých problémov v tejto oblasti a podľa
slov generálneho riaditeľa
chce vedenie nemocnice intenzívnejšie spolupracovať
s ambulanciami prvého kontaktu tak, aby v čo najkratšom čase zvýšilo dostupnosť
a úroveň poskytovanej následnej nemocničnej zdravotnej starostlivosti.
Svitský primátor pred-

stavil zámer vedenia mesta
vybudovať vo Svite novú
modernú polikliniku. Obaja
aktéri rokovania sa zhodli,
že v súčasnej dobe je potrebné realizovať čo najskôr túto
myšlienku a konštatovali
potrebu dôkladnej analýzy
rozsahu primárnej a špecializovanej
ambulantnej
starostlivosti, ktorá by sa
v novej poliklinike mala poskytovať. Generálny riaditeľ
nemocnice vyslovil názor,
že v prípade, ak by mesto
v spolupráci s lekármi prvého kontaktu do tohto záme-

ru vstúpilo, tak bude vedenie nemocnice v Poprade
súčinné a podporí túto aktivitu.
Primátor mesta Svit počas
stretnutia vyslovil uznanie
P. Petrušovi a vedeniu nemocnice vzhľadom na vlastné skúsenosti nadobudnuté
22 ročnou prácou v zdravotníckom prostredí. Vyzdvihol
najmä rozvoj infraštruktúry,
keďže v prostredí nemocnice v minulosti pôsobil 7
rokov a teda manažovanie
zdravotníckeho zariadenia
mu nie je cudzie.
(dpa)

Zranila sa lyžiarka
Sobotňajšia lyžovačka sa
pre 31-ročnú lyžiarku v Lomnickom sedle skončila popoludní úrazom chrbta. Horská služba zranenú lyžiarku
zviezla na pristávaciu plochu
pri chate Víkend na Skalnatom plese, odkiaľ ju po ošetrení lekárkou leteckí záchranári
v stabilizovanom stave previezli vrtuľníkom do popradskej nemocnice.
(zuh)
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Potrebujeme odborníkov v informačných technológiách
Mesto Poprad vstúpi do
združenia právnických osôb
Košice IT Valley.
Vstup schválili poslanci na
februárovom mestskom zastupiteľstve. Ako uviedol 1. viceprimátor Igor Wzoš, v združení pôsobí vyše 30 subjektov
a členstvo bude pre mesto
Poprad prospešné. Potrebuje
totiž šikovných odborníkov v
informačných technológiách
a IT vzdelávanie považuje za

vzdelávanie 21. storočia.
Cieľom združenia je vytvárať vhodné podmienky na
vznik a rozvoj centra excelencie informačných a komunikačných technológií na území východného Slovenska a
zatraktívňovať jeho sociálno-ekonomické prostredie predovšetkým pre mladých ľudí.
I. Wzoš poznamenal: „Prostredie mesta Poprad je ako
stvorené, aby tu začali takíto

odborníci chodiť a pôsobiť, s
čím súvisí aj zlepšenie kvality
školstva. Podmienkou IT firiem je, aby sa deti a mládež
vo väčšej miere učili predmety ako matematika, logika,
fyzika, informatika, a aby sa
zvyšoval počet odborov zameraných týmto smerom.“
Výška členského príspevku
v združení Košice IT Valley
na rok 2016 pre mesto Poprad
bude 500 eur.
(mar)

Študenti OA Poprad úspešní v súťaži wordprocessing
V Obchodnej akadémii Poprad sa vo februári uskutočnilo krajské kolo súťaže žiakov stredných škôl
v spracovaní informácií na počítači, na ktorom sa
zúčastnili študenti stredných odborných škôl Prešovského kraja. Žiaci súťažili v troch súťažných
disciplínach, a to v písaní na počítači, v úprave
textu na počítači a v profesionálnom spracovaní
textu-wordprocessingu. Študenti popradskej obchodnej akadémie v tohtoročnom jubilejnom 50.
ročníku súťaže dosiahli výborné výsledky v najnáročnejšej disciplíne, a to vo wordprocessingu.
Na 1. mieste sa umiestnila Petra Mudráková a na
3. mieste Kristián Buc (na foto). Najlepší pretekári z celého Slovenska si „zmerajú svoje zručnosti“
na celoslovenskom kole súťaže, ktoré sa bude konať 9. - 10. marca v OA Sereď.
(mzv)

Obdarovali novorodeniatka v nemocnici
Zástupcovia občianskeho združenia Peťa Kašineho v minulých dňoch navštívili a obdarovali pediatrické oddelenie s JIS v Nemocnici Poprad. Spolu 30 párov ručne vyhotovených
háčkovaných papučiek a ponožiek, 31 čiapočiek a 25 párov rukavičiek pripravili pre najmenších pacientov. Primárka pediatrického oddelenia s JIS MUDr. Beáta Šoltýsová odovzdala zástupcom združenia ďakovný list a v mene všetkých novorodencov i personálu nemocnice poďakovala za dar.
OZ Petra Kašineho z Brezovice nad Torysou sa venuje hlavne rozvoju turizmu. Členovia však
nechodia len po horách, ale vyhľadávajú pramene, robia studničky, v pláne majú urobiť náučný
chodník v lesoch, oddychové minizóny, upratovanie v prírode, výsadbu stromčekov a pod. Zároveň robia aj charitatívne skutky, akým bol i dar pre deti v popradskej nemocnici.
(npp)

Súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž

O knihy z vydavateľstva IKAR

Redakcia Novín Poprad
pripravila pre čitateľov súťaž
o tri zaujímavé knihy z vydavateľstva IKAR. Súťažiť sa
bude o knihu s názvom Ruka
na zrkadle, ktorej autorkou je
Janis Heaphy Durhamová. Ide
o skutočný príbeh života po
živote. Druhá kniha má názov
Miliónová faktúra. Napísal ju

Kupón

Jonas Karlsson. Obsahom je
príbeh o tom, že najlepšie veci
v živote sú zadarmo. No nie
vždy to aj platí. Tretiu knihu
napísala Tess Gerritsenová.
Má názov Zomrieť znova.
Kriminálny román je o Jane
a Mauru, ktoré vyšetrujú vraždu miestneho preparátora.
Ak máte záujem vyhrať
jednu z uvedených kníh, stačí vystrihnúť kupón, ktorý je
súčasťou tejto súťaže a zaslať
ho do redakcie (Podtatranská 149/7, Poprad) do pondelka 14. marca 2016. Mená
troch vyžrebovaných čitateľov budú uverejnené v Novinách Poprad v stredu 16.
marca 2016.
(ppš)

Ôsmačky z Komenského
v úlohe učiteliek

Základná škola na Komenského ulici v Poprade
patrí medzi 25 pilotných
škôl v rámci podtatranského a stredoslovenského regiónu, ktoré sa zapojili do
projektu Tajný život vody.
Projekt pripravila nezisková
organizácia Živica v spolupráci so Stredoslovenskou
a tiež Podtatranskou vodárenskou spoločnosťou. Má
dve časti. Tou prvou je rovesnícke vzdelávanie.
Projektu v ZŠ Komenského
v Poprade sa ujala učiteľka Eva
Neupaverová, ktorá spoločne
s vybranými ôsmačkami pripravila hodinu plnú aktivít prevažne pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka. „Úlohou žiakov
je hľadať možnosti, ako vodu
chrániť. Hodinu si dievčatá vyskúšali na svojich spolužiakoch.
Svojej úlohy sa zhostili výborne
a pokojne nás môžu zastúpiť
aj častejšie,“ dodala s tým, že
okrem rovesníckeho vzdelávania bude v druhej časti úlohou
žiakov pripraviť akčný deň pri
príležitosti Svetového dňa vody.

Mladé „učiteľky“ sa do svojej novej úlohy doslova vžili.
„Chcela by som byť učiteľkou, aj
keď som veľká trémistka. Myslela som si, že deti si z nás budú
robiť žarty, ale ukázalo sa, že
ich takéto hodiny celkom bavia,“ povedala ôsmačka Zuzana Toporcerová (na foto). „Určite mi táto skúsenosť dá veľa
do budúcnosti, pretože som sa
takto mohla prezentovať pred
skupinou ľudí,“ doplnila jej
spolužiačka a „kolegyňa“ Stanislava Joanna Dudaško.
Štvrtákov hodina poučnej
zábavy nenudila, skôr naopak.
„Dievčatá boli dobré učiteľky.
Boli možno aj milšie ako naše
pani učiteľky,“ povedala Ema
Ivanová, ktorú vyhlásili za
najaktívnejšiu žiačku. „Takáto
hodina bola zaujímavejšia ako
normálna hodina. Dievčatá by
som ohodnotila na jednotku
s hviezdičkou,“ pokračovala
Lenka Varhojová. „Páčilo sa
mi, ako si to dievčatá pre nás
pripravili. Mohli by nás vyučovať aj častejšie,“ uzavrel Maximilián Klempa.
(mav)

Mestská polícia organizuje bezplatný
kurz sebaobrany pre ženy
Mestská polícia Poprad pripravila v
rámci preventívno-bezpečnostnej činnosti
bezplatný kurz sebaobrany pre ženy. Tento
kurz je určený pre laickú verejnosť. V priebehu ôsmich týždňov účastníčky zvládnu
základy sebaobrany v tej najjednoduchšej
forme, najmä nácvikom obranných a vyslobodzovacích techník, nácvikom pádov
a nácvikom pohybov v bojovom postoji.
Absolventky kurzu získajú iný pohľad na
boj a ochranu pred útočníkom po stránke
fyzickej ale i psychickej. „Naším zámerom
je pôsobiť preventívne a naučiť ženy základné prvky sebaobrany, ktoré sa im v prípade
kritických situácií môžu zísť. Zručnosti nadobudnuté v kurze budú dobrým základom
pre väčšiu sebadôveru a šancu zvládnuť útoky
agresorov,“ doplnil náčelník Mestskej polície
v Poprade Štefan Šipula.

Inštruktori kurzu sú Ján Glatz (4 DAN,
tréner II. triedy v karate, cvičiteľ sebaobrany
II. triedy) a Andrea Kundisová (1. DAN, tréner II. triedy v judo).
Kurz sa uskutoční od 5. apríla do 26. mája
2016, v utorky a štvrtky v čase od 19. do 20.
hod v telocvični ZŠ Tajovského v Poprade.
Podmienkou je vek nad 18 rokov. Záujemkyne o kurz sebaobrany pre ženy sa môžu
prihlásiť prostredníctvom prihlášky uverejnenej na webovej stránke mesta www.
poprad.sk do 1. apríla 2016. Počet miest v
kurze je limitovaný.
Vyplnené prihlášky môžu záujemkyne o kurz sebaobrany odovzdať osobne
v úradovni Mestskej polície Poprad, prípadne zaslať poštou na adresu: Mestská
polícia Poprad, Nábrežie Jána Pavla II.
2802/3, Poprad.		
(mag)

2. 3. 2016

Strana 7

Volebné okrsky pre voľby do Národnej rady
Slovenskej republiky v meste Poprad

Okrsok č. 1 - MsÚ Poprad, Nábrežie
Jána Pavla II. 3
Ulice: bez ulice, 1. mája, Kvetná, Mlynská, Mnoheľova, Murgašova, Sadová,
Štefánikova 63-67, Vajanského.

Okrsok č. 2 - MsÚ Poprad, Nábrežie
Jána Pavla II. 3
Ulice: Alžbetina, Bernolákova, Brežný
riadok, Dominika Tatarku, Drevárska,
Huszova, Hviezdoslavova, Jiřího Wolkera, Karpatská, Nábrežie Jána Pavla
II. Popradské nábrežie, Sládkovičova,
Staré ihrisko, Tatranská, Záhradnícka.
Okrsok č. 3 - ZŠ s MŠ Francisciho
(bývala ZŠ Marxova), Francisciho 21
Ulice: Levočská 2, 4, 6, 8, 10A, Námestie sv. Egídia, Štefánikova 1, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10A, 10B, 11, 12, 23, 25, 26,
27, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 39, 39A, 40,
41, 43, 45, 68, 69, 70
Okrsok č. 4 - Univerzita Mateja Bela
(bývala ZŠ Francisciho II.), Francisciho 8
Ulice: Banícka, Levočská 11, 12, 13, 15,
17, 18, 19, 21, 23, 25, 26A, 27, 28, 30,
32, 34, 35, 40, 42, 44, 46, 48, 55, 56, 60,
62, Popradskej brigády, Rovná, Zdravotnícka
Okrsok č. 5 - ZŠ s MŠ Francisciho
(bývala ZŠ Marxova), Francisciho 21
Ulice: Francisciho, Joliota Curie, Tatranské námestie
Okrsok č. 6 - ZŠ s MŠ Francisciho
(bývala ZŠ Marxova), Francisciho 21
Ulica: Okružná
Okrsok č. 7 - ZŠ s MŠ Komenského,
Komenského 15
Ulice: Hraničná 4, 8, 10, 17, 23, 26, Komenského 17, 20, Partizánska 78, 79,
81 Štúrova 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21,
23, 25, 27, 29, Traktorová
Okrsok č. 8 - ZŠ s MŠ Komenského,
Komenského 15
Ulice: Komenského 8, 12, 14, Partizánska 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 59, 61,
63, 65, 67, 69, 71, 73, 77
Okrsok č. 9 - ZŠ s MŠ Komenského,
Komenského 15
Ulice: Hraničná 1, 3 Komenského 1, 3,
5, 7, 9, 11, 13, Partizánska súp. č. 3542,
1, 19, 22, 26, 80, 85, 88, 89, Podtatranská 2, Slovenského odboja
Okrsok č. 10 - ZŠ s MŠ Komenského,
Komenského 15
Ulice: 29. augusta 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
13, 15, 17, 19, 23, 27, 29, 31, Jazzová,
Partizánska 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 30,
Podtatranská 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 21, 23
Okrsok č. 11 - ZŠ s MŠ Komenského,

Voľby do Národnej rady SR sa uskutočnia

v sobotu 5. marca od 7. do 22. hod.

V meste Poprad je zriadených 40 volebných okrskov.
Všetky sú dobre prístupné občanom a umiestnené na prízemí.

Volebné okrsky a volebné miestnosti sa nachádzajú:
Komenského 15
Ulice: 29. augusta 33, 35, 37, 39, 41, 43,
45, 47, 49, 51,53,55, Štúrova 1, 3, 5, 7, 8,
9, 10, 12
Okrsok č. 12 - ZŠ s MŠ Dostojevského,
Dostojevského 25
Ulice: Ludvíka Svobodu 66, 68, 70 Tomášikova 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 22,
24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33
Okrsok č. 13 - ZŠ s MŠ Dostojevského,
Dostojevského 25
Ulice: Dostojevského, Ul. mládeže 30,
32, Ústecko - Orlická 24, 25, 26
Okrsok č. 14 - ZŠ s MŠ Dostojevského,
Dostojevského 25
Ulice: Ludvíka Svobodu 38, 40, 42, 44,
46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, Ul.
mládeže 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16
Okrsok č. 15 - ZŠ s MŠ Dostojevského,
Dostojevského 25
Ulice: Tomášikova 32, 35, 37, 39, 40, 41,
43, 45, 47, 49, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69,
71 Ul. mládeže 34, 35
Okrsok č. 16 - Spojená škola Dominika
Tatarku (ZŠ Ul. mládeže), Ul. mládeže 7
Ulice: Bajkalská 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,
16, Kopečná, Pavlovova, Rázusova súp.
č. 3824, 20, 22, 24 Slnečná
Okrsok č. 17 - Spojená škola Dominika Tatarku (ZŠ Ul. mládeže), Ul. mládeže 7
Ulice: Bajkalská 3, 7 Ústecko - Orlická
1-20
Okrsok č. 18 - Spojená škola Dominika Tatarku (ZŠ Ul. mládeže), Ul. mládeže 7
Ulice: Ludvíka Svobodu 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30 Ul.mládeže
1, 3, 18, 20, 22, 24, 26, 28
Okrsok č. 19 - ZŠ s MŠ Tajovského, Tajovského 17
Ulice: Ludvíka Svobodu 7, 11, 13, 15, 17,
19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, Rázusova 1, 2, 3, 5, 7 Šrobárova 13,15,17,
19, 21, 23, 25, 27
Okrsok č. 20 - ZŠ s MŠ Tajovského, Tajovského 17
Ulice: Ludvíka Svobodu 39, 41, 43, 45,
47, 49, 51, 53, 55, 57 Tajovského
Okrsok č. 21 - ZŠ s MŠ Dostojevského,
Dostojevského 25
Ulice: Ludvíka Svobodu 1, 1A, 61, 63,

70A, 72, 74, 76, 78, 79, 80, 83, 85, 87, 89,
91, 93, 95 Svätoplukova
Okrsok č. 22 - ZŠ s MŠ Tajovského, Tajovského 17
Ulice: Rázusova 4, 6, 8-15, 17, 19, 21,
Šrobárova 4-12, 14, 16, 18, 22, 24
Okrsok č. 23 - ZŠ s MŠ Tajovského, Tajovského 17
Ulice: Šrobárova 28-36, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53
Okrsok č. 24 - ZŠ s MŠ Dostojevského,
Dostojevského 25
Ulica: Moyzesova
Okrsok č. 25 - ZŠ s MŠ Jarná, Jarná 13
Ulice: Jarná, Záborského
Okrsok č. 26 - ZŠ s MŠ Jarná, Jarná 13
Ulice: Jesenná, MPČĽ
Okrsok č. 27 - ZŠ s MŠ Jarná, Jarná 13
Ulice: Dlhé hony, Novomeského, Suchoňova 25, 27, 29, 31 Tolstého 13,
Zimná
Okrsok č. 28 - Spojená škola Letná,
Letná 34
Ulice: Podjavorinskej, Suchoňova 17, 19,
21, 23 Šoltésovej 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18
Okrsok č. 29 - Spojená škola Letná,
Letná 34
Ulice: Rastislavova 20, 22, 24, 28, 30, 32,
34, 36, Suchoňova 3,5, 9,11,13,15, Šoltésovej 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21,
23, 25, 27, 29
Okrsok č. 30 - Spojená škola Letná,
Letná 34
Ulice: Letná, Rastislavova 2, 4, 6, 8, 10,
12, 14, 16, 18
Okrsok č. 31 - ZŠ s MŠ Jarná, Jarná 13
Ulice: Tolstého 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12,
Uherova
Okrsok č. 32 - Kino Máj, Scherfelova 15
Ulice: Cintorínska, Dolný rad, Družstevná, Horská, Jarmočná, Kmeťova,
Kollárova, Krompecherova, Lesná, Lipová, Nešporova, Oravská 42, 46, 48,
Papierenská, Poľná, Scherfelova, Šafárikova, Velické námestie, Vodárenská
Okrsok č. 33 - ZŠ s MŠ Fraňa Kráľa,
Fraňa Kráľa 2
Ulice: Donská, Farbiarska, Fraňa Kráľa, J.Tranovského, Jabloňová, Jahodná,
Krátka, Lomnická, Lúčna, Mierova,

Nová, Slovenského národného povstania, Široká, Železničná
Okrsok č. 34 - ZŠ s MŠ Fraňa Kráľa,
Fraňa Kráľa 2
Ulice: Amurská, Gemerská, Hurbanova, Jókaiho, Kuzmányho, Kysucká,
Liptovská, Magurská, Na letisko, Odbojárska, Oravská 3-8, 10-24, 26, 27,
27A, 29, 29A, 31, 35, 38, 40, 41, 43,
47, 49, Spišská, Stavbárska, Šarišská,
Tekovská, Teplická, Zemplínska
Okrsok č. 35 - Stredisko služieb škole (Klub Sobotčanov), Sobotské námestie 26
Ulice: Boženy Němcovej, Brokoffova,
Bulharská, Fabiniova, Gattingerova,
Grebova, Grossova, Harmincova, Hitschova, Chalúpkova, Jesenského, Kežmarská, Lerchova, Majunkeho, Matejovská, Nemocničná, Palárikova, Pod
Bránou, Reinerova, Riečna, Schmoerova, Slavkovská, Sobotské námestie,
Továrenská, Velická cesta
Okrsok č. 36 - ZŠ s MŠ Vagonárska,
Vagonárska 4
Ulice: Budovateľská, Buzulucká, Gerlachovská, Košická, Malinovského,
Orlická, Prešovská, Slobody, Sokolovská, Športová, Uralská, Vagonárska
Okrsok č. 37 - Pracovisko MsÚ Stráže, Strážske námestie 19
Ulice: Františka Hečku, Hodžova, Kukučínova, Petra Jilemnického, Skladová, Strážske námestie, Škultétyho,
Štefánska, Švermova
Okrsok č. 38 - administratívna budova, Kvetnica 4
Dubová, Jedľová, Kvetnica
Okrsok č. 39 - ZŠ s MŠ Matejovce Koperníkova, Koperníkova 21
Ulice: Allendeho, Koperníkova
Okrsok č. 40 - Pracovisko MsÚ Matejovce, Matejovské námestie 22
Ulice: Bezručova, Bottova, Gorkého,
Hlavná, Janka Kráľa, Lidická, Matejovské námestie, Nad tehelňou, Nerudova, Puškinova, Smetanova, Staničná,
Tehelňa, Továrenska štvrť, Ulica svätého Mateja, Úzka.
Volič hlasuje tak, že v osobitnom
priestore na úpravu hlasovacích lístkov vloží do obálky jeden hlasovací
lístok. Môže na ňom zakrúžkovaním
poradového čísla najviac u štyroch
kandidátov uvedených na jednom
hlasovacom lístku vyznačiť, ktorému
z kandidátov dáva prednosť. Ak volič
dá na hlasovacom lístku prednostný
hlas viac ako štyrom kandidátom,
hlasovací lístok sa počíta v prospech
politickej strany alebo koalície, na
prednostné hlasy sa však neprihliada.
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Spoločenská kronika
POVEDALI SLÁVNI
Aby bol človek šťastný, musí niečo robiť.

MAYER

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 2. marca má meniny Anežka, vo štvrtok 3. marca Bohumil, Bohumila, v piatok 4. marca Kazimír, v sobotu 5. marca
Fridrich, v nedeľu 6. marca Radoslav, Radoslava, v pondelok 7.
marca Tomáš a v utorok 8. marca Alan, Alena.

Manželstvo uzavreli
20. februára 2016 - Jana Misiaková a Peter Jedinák, Blanka Polhošová a Adam Polhoš.

B l a ho ž e l a n i e
Vo štvrtok 25. februára 2016 sa dožil vzácneho jubilea 101 rokov
pán Ján Tomajko z Popradu. Pri tejto príležitosti mu primátor mesta Poprad Jozef Švagerko želá mnoho krásnych a pokojných dní, plných lásky a spokojnosti v kruhu svojich najbližších.

NAVŽDY sme SA ROZLÚČIli
V piatok 26. februára 2016
vo Veľkej s

Jánom Mencákom,
79-ročným

V piatok 26. februára 2016
vo Veľkej s

Ladislavom Antolíkom,
64-ročným

V pondelok 29. februára
2016 vo Veľkej s

JUDr. Vladimírom Bystrianom,
73-ročným

NAVŽDY SA ROZLÚČIme
V stredu 2. marca 2016
o 10. hod. vo Veľkej s

Mariannou Lovásovou,
59-ročnou

Spomienka
„Z Tvojich očí žiarila láska a dobrota,
budeš nám chýbať do konca života.
Hoci si odišiel, žiješ stále, náš milovaný.
Lebo neumiera ten, kto žije v našich srdciach.“
S veľkou a neutíchajúcou bolesťou v srdci si v sobotu
5. marca 2016 pripomenieme 2. výročie od chvíle,
kedy nás navždy opustil náš milovaný
ocko, syn, ujo, krstný otec a priateľ
JÁN TINUS.
S láskou spomína celá rodina

Program kina CINEMAX Poprad
Od 3. marca do 9. marca

Zootropolis 3D - o 13.20
hod. (hrá sa len cez víkend)
a o 15.50 hod., Zootropolis
2D - o 18.10 hod., Grimsby - o 20.30 hod., Decibely
lásky - o 14. hod. (hrá sa len
cez víkend), Deadpool o 16. hod., Bohovia Egypta
2D - o 18.20 hod. (nehrá sa
8.3. a 9.3.), ARTMAX špeciál - Mad Max: Zbesilá cesta
2D - o 18.20 hod. (hrá sa len
9.3.), Chlapec - o 21. hod.

(nehrá sa 8.3.), Ave, Caesar!
- o 20.20 hod., DEŇ ŽIEN
- Už teraz mi chýbaš - o 18.
hod. (hrá sa len 8.3.) Detské
kino - Aldabra: Bol raz jeden
ostrov 3D - o 13.50 hod. (hrá
sa len cez víkend), Robinson
Crusoe 2D - o 15.40 hod.,
Ako byť single - o 17.50 hod.
(nehrá sa 8.3.), Predpremiéra - Červený kapitán - o 19.
hod. (hrá sa len 8.3.). Viac
na www.cine-max.sk. (ppp)

Týždeň slovenských knižníc

Už po sedemnástykrát sa
bude konať celoslovenské
podujatie Týždeň slovenských knižníc, a to v dňoch
od 1. do 6. marca pod spoločným mottom: Knižnice
pre všetkých. Aj Podtatranská knižnica v Poprade pripravila pre svojich
návštevníkov v pobočke na
Podtatranskej ulici bohatý
program.
V utorok 1. marca sa o 9.30
hod. uskutoční autorská beseda s Antonom Laučekom
a o 16.30 hod. cestovateľské
premietanie Mariky Rečkovej
pod názvom Nepál. V stredu
2. marca sa o 9.30 hod. bude

konať podujatie s názvom
Živé knihy, na ktorom sa
predstaví mladý podnikateľ
Andrej Sopko, novinárka
Simona Ivančáková a cestovateľ Peter Valenčin. O 15.
hodine bude knižnica oceňovať najlepších čitateľov za rok
2015. Vo štvrtok 3. marca sa
najmä mladí čitatelia môžu
od 11.30 hod. tešiť na besedu s Katarínou Kerekesovou,
autorkou rozprávkovej série
Mimi a Líza a o 16.30 hod.
bude nasledovať autorská
beseda s Andreou Rimovou.
V piatok 4. marca bude o 15.
hodine témou Čitateľského
klubu tínedžerov Fantasy &

sci-fi a o 17. hodine otvorí
výstavu Kvety a zátišia známy
domáci výtvarník František
Žoldák.
V čase konania podujatia
Týždeň slovenských knižníc
od 1. do 6. marca umožní Podtatranská knižnica bezplatnú
registráciu nových čitateľov
a preregistráciu čitateľov bez
platného členstva, bezplatné
vrátenie upomínaných kníh
a odpustenie poplatkov za
upomienky a z omeškania,
rodinné zápisné pre členov
rodiny, ktorí majú rovnakú
adresu bydliska v hodnote 6
eur bez ohľadu na počet členov rodiny.
(ppp)

Kultúrny program mesta Poprad
Piatok 4. marec o 18. hod. / Dom kultúry Poprad
- divadelná sála
AUTORSKÝ DVOJVEČER ANDROGÉN
/ JADRO
Divadlo štúdia tanca Banská Bystrica
Predstavenie Androgén je odkazom a výzvou pre
mužov, aby sa stali vo svojom živote pravdivými
a silnými srdcom aj duchom. Fyzické prevedenie ukazuje 4 mužské archetypy - kráľ, bojovník, kúzelník a milenec.
Vstupné: 5 €

Nedeľa 6. marec o 10. hod. / DK - divadelná sála
HLÚPY JANO/ THEATRO - AHA
Vstupné: 1,50 €
Utorok 8. marec o 19. hod. / DK - Klub Zóna
ROMAN VITKOVSKÝ/KONCERT
Pestrý repertoár z americkej, českej i slovenskej
hudby zahrá a zaspieva Roman Vitkovský, rodák
z nášho mesta, ktorý „nasával“ svoju milovanú country priamo v Nashville v USA.

Pohotovosť v lekárňach
Dnes 2. marca - Corrib, vo štvrtok 3. marca Lekáreň Nemocnice Poprad, v piatok 4. marca
- Styrax, v sobotu 5. marca - Sunpharma
- Kaufland, v nedeľu 6. marca - Zlatý had,
v pondelok 7. marca - Včela a v utorok 8. marca - Lekáreň Nemocnice Poprad.
Corrib: Levočská 26A, Lekáreň Nemocnice
Poprad: Banícka ul. 28, Styrax: L. Svobodu

3782, č. t. 773 22 78, Sunpharma: Kaufland,
Moyzesova 3, č. t. 788 03 36, Zlatý had: Novomeského 3918, č. t. 773 10 26, Včela:
Tatranské nám. 1.
Lekárne s pohotovostnou službou sú
otvorené od pondelka do piatka od 18.
do 22. hod., počas sobôt, nedieľ a sviatkov od
8. do 22. hod.

Horoskop od stredy do stredy
Dávajte si
pozor na
jazyk, lebo v návale hnevu môžete povedať niečo, čo by vás
neskôr mohlo mrzieť.

Pracovné
alebo študijné úspechy vám umožnia
posunúť sa ďalej. Môžete sa poobzerať aj po novej lepšej práci.

Všetky
problémy,
ktoré vás v poslednom čase trápili, pominú. Dostanete dokonca novú pracovnú ponuku.

Veci
treba riešiť s
pokojom a rozvahou. Iba tak
sa vyriešia priaznivo a vo váš
prospech. Niekto vám bude vo
všetkom nápomocný.

Zlepšíte
rodinné
vzťahy, ktoré vám prinesú veľa
radosti. Obozretnejší buďte iba
na cestách, lebo vám hrozí pokuta za nejaký priestupok.

Mali
by
ste si viac
užívať život a nemyslieť iba na
malicherné starosti. Tentoraz
budete mať viac príležitostí na
zábavu.

Budete mať
veľa
príležitostí preukázať svoje nadpriemerné schopnosti. Podarí
sa vám dobre zarobiť na nejakej
nečakanej aktivite.

Ne p l á n o vané výdavky vás budú mrzieť. Peniaze
ste potrebovali použiť na niečo
iné. Neobávajte sa však, tak ako
peniaze odišli, tak vám aj prídu.

Doprac ujete sa k
úspešnému výsledku, ale bez
námahy to nepôjde. Rodina
bude chcieť, aby ste jej venovali
viac času.

Dajte
na
svoju intuíciu a vyhnete sa mnohým problémom. Niektoré veci vyzerajú na
pohľad bezproblémové, ale môžu
sa za nimi skrývať zádrhele.

Veľmi príjemný týždeň vás naplní novou energiou
a chuťou pustiť sa do nových
vecí.

Také pekné dni, aké
vás čakajú teraz, ste dávno nemali. Konečne sa vyriešia všetky drobné problémy, ktoré vás
trápili.
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MESTO POPRAD

vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž

NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ
nebytových priestorov a pozemkov v rámci objektov Viacúčelová hala na Ulici Uherovej
v k. ú. Poprad, Kultúrny dom na Ulici Štefánikovej v k. ú. Poprad, Zimný štadión na
Ulici Štefánikovej v k. ú. Spišská Sobota, Dom (Futbalový štadión) na Ulici Fraňa Kráľa
v k. ú. Veľká a Administratívna budova Mestského úradu na Ulici Nábrežie Jána Pavla
II. v k. ú. Poprad.
Predmet obchodnej verejnej súťaže:
Časti nehnuteľností zapísané v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1 vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže
Mesta Poprad, a to
a) v rámci objektu budovy súpisné číslo 4680 Viacúčelová hala na Ulici Uherovej v k.
ú. Poprad, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 3222/443 a pozemkov parc. č. KN-C
3222/443 o výmere 4011 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Poprad a
parc. č. KN-C 3222/444 o výmere 16106 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
k. ú. Poprad
- strecha budovy o výmere 120 m2
- časť nebytových priestorov o výmere 36 m2
- časť pozemku parc. č. KN-C 3222/443 a parc. č. KN-C 3222/444 o výmere 10 m2
b) v rámci objektu budovy súpisné číslo 99, Kultúrny dom na Ulici Štefánikovej v k. ú.
Poprad, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 1892 a pozemku parc. č. KN-C 1892 o
výmere 2604 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Poprad
- strecha budovy o výmere 120 m2
- časť nebytových priestorov o výmere 36 m2
- časť pozemku parc. č. KN-C 1892 o výmere 10 m2
c) v rámci objektu budovy súpisné číslo 890, Zimný štadión na Ulici Štefánikovej v k. ú.
Spišská Sobota, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 268 a pozemkov parc. č. KN-C
268 o výmere 6184 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Spišská Sobota
a parc. č. KN-C 1821/1 o výmere 17410 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
k. ú. Spišská Sobota
- strecha budovy o výmere 120 m2
- časť nebytových priestorov o výmere 36 m2
- časť pozemku parc. č. KN-C 1821/1 o výmere 10 m2
d) v rámci objektu budovy súpisné číslo 2031, Dom (Futbalový štadión) na Ulici Fraňa Kráľa
v k. ú. Veľká, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 350/2 a pozemkov parc. č. KN-C 350/2
o výmere 512 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Veľká a parc. č. KN-C
355/1 o výmere 4885 m2, druh pozemku ostatné plochy, k. ú. Veľká
- strecha budovy o výmere 120 m2
- časť nebytových priestorov o výmere 36 m2
- časť pozemku parc. č. KN-C 355/1 o výmere 10 m2
Časti nehnuteľností zapísané v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 4773 v podielovom spoluvlastníctve vyhlasovateľa
súťaže Mesta Poprad v podiele 5479210/5505399 v pomere k celku, a to
e) v rámci objektu budovy súpisné číslo 2802, Administratívna budova Mestského úradu na
Ulici Nábrežie Jána Pavla II. v k. ú. Poprad, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 2800/1
a pozemku parc. č. KN-C 2800/1 o výmere 9217 m2, druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria, k. ú. Poprad
- strecha budovy o výmere 120 m2
- časť nebytových priestorov o výmere 36 m2
- časť pozemku parc. č. KN-C 2800/1 o výmere 10 m2
Účel využitia:
Nebytové priestory a pozemky sa prenajímajú za účelom umiestnenia technológie, na ktorej
bude realizovaný výskum v zmysle výzvy a programu uvedeného nižšie:
Vyhlasovateľ

Výskumná agentúra

Kód výzvy

OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-01

Operačný
program

OP VaI

Prioritná os

1: Podpora výskumu, vývoja a inovácii

Opatrenie

1.2.1: Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce
výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry

Schéma
pomoci

Schéma na podporu výskumu a vývoja

Výška nájmu:
Minimálna výška ročného nájomného za celý predmet nájmu činí 15 772,50 €/rok.
Termín na predloženie súťažných návrhov: 11. marca 2016, do 12. hod.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke www.poprad.sk.
PP-26
Bližšie informácie: maria.kubalova@msupoprad.sk, tel. 052/716 72 81.

Program kina Tatran
3. marca o 19. hod.
LÍDA BAAROVÁ, ČR, 2016, MP 12
Príbeh lásky a kontroverzného vzťahu
legendárnej českej herečky Lídy Baarovej s ministrom propagandy Tretej ríše
Josephom Goebbelsom.
Dráma, české znenie, 110 min.
Vstupné 4 €
4. marca o 19. hod., 6. marec o 16. hod.
ZOOTROPOLIS: Mesto zvierat, USA,
2016, MP
Moderná metropola zvierat Zootropolis je mesto, v ktorom žijú pospolu zvieratá zo všetkých kútov sveta.
Animovaná komédia, slovenský dabing, 110 min.
Vstupné 4 €
5. - 6. marca o 19. hod.
AVE, CAESAR!, USA, 2016, MP 12

Inzercia
Pre daj

lacno drevený obklad
•- 3Predám
€, zrubový profil, hranoly, aj

dlážkovicu na podlahy. Inf.: č. t.
0908 234 866.		
4/16-P
Predám Renault Kango 1.5 dci,
r. v. 2003, 160 000 km, plechová
nadstavba, cena 1 590 €. Inf.: č. t.
0915 917 147.		
6/16-P
Predám výhodne skrinkový zánovný šijací stroj, vyšíva a dokáže aj plátať a tmavý zánovný rozťahovací stôl.
Inf.: č. t. 0908 070 967.
7/16-P
Predám 2-izb. byt na sídl. Západ
v Poprade, cena 55 000 €. Inf.: č. t.
0911 050 281.		
10/16-P

•
•
•

Kúpa

Niektorí ľudia dokážu
vyriešiť aj ten najväčší problém. Medzi nich patrí aj Eddie
Mannix, ktorý sa pohybuje vo filmovej
brandži v Hollywoode.
Komédia, originál so slovenskými titulkami, 106 min. Vstupné 4 €
7. marca o 19. hod.
AMY, VB, 2015, MP 12
Kým v skutočnosti bolo dievča, ktoré
stojí za menom Amy Winehouse? Čo
táto hudobná ikona skrývala pred okolitým svetom a prečo zomrela vo veku
len 27 rokov?
Dokument, originál s českými titulkami, 127 min.
Vstupné 4 € / 2 € s preukazom FK
Viac na www.kinotatran.sk
v radovej zástavbe pri ZŠ Komenského v Poprade. Inf.: č. t.: 0903 608 820
po 13. hod.
14/16-R
Pizzéria Utópia (Dostojevského ul.
č. 23, 058 01 Poprad) prijme ihneď
vyučeného čašníka/-čku. V prípade
záujmu bližšie informácie na tel. č.
052/773 22 22 alebo osobne na prevádzke u personálu.
15/16-R

•

Centrum sociálnych služieb v Poprade
•prijme
do pracovného pomeru opat-

rovateľku do nepretržitej prevádzky.
Žiadosti so životopisom posielajte na
adresu: Centrum sociálnych služieb
v Poprade, Komenského 3454/12,
058 01 Poprad alebo e-mailom pam@
css.poprad.sk
16/16-R

Prenájmem izbu s príslušen•stvom
v rodinnom dome v Popra-

de jednej pracujúcej osobe. Inf.: č. t.
0908 268 425.
17/16-R
Slobodná a bezdetná žijúca v rodinnom dome si hľadá partnera do
46 rokov. Malé dieťa nie je prekážkou.
Zn: Vážne.
18/16-R
Dám do prenájmu garáž
v Poprade za Olympiou. Inf.: č.
19/16-R
t. 0948 007 776.
CŠO - stav, s.r.o. prijme do TPP
strojníka od 1. 3. 2016. Podmienky: preukaz strojníka pre skupiny 4 a 9, vodičský preukaz sk. B, C, E a prax najmenej
3 roky. Inf.: č. t. 0905 292 744. 20/16-R
CŠO - stav, s.r.o. prijme do TPP
robotníka, tesára od 1. 3. 2016. Podmienky: výučný list a prax najmenej 3
roky. Inf.: č. t. 0905 292 744. 21/16-R

3- až 4-izbový byt v Poprade.
•Inf.:Kúpim
•
č. t. 0918 606 438.
3/16-K

•
do prenájmu zariadený 1
•aleboVezmem
2-izb. byt v Poprade, cena max.
230 €. Inf.: č. t. 0950 475 633. 12/16-R •
NOVÉ liahne, odchovne, pasce,
•škĺbačky,
klietky pre prepelice, krRô zne

mitka, napájačky a iné - PREDAJ.
Viac na www.123nakup.ek, tel.
0907 181 800.
13/16-R

• Dám do trvalejšieho užívania garáž

•

DIVADELNÉ FAŠIANGY 2016
Poprad - Spišská Sobota

6. 3. 2016 o 18. hod. - Divadlo VHV Stará Pazova (Srbsko) - Živý bič
13. 3. 2016 o 18. hod. - Divadlo Commedia Poprad - Pastier
20. 3. 2016 o 18. hod. - Divadlo Commedia Poprad - premiéra komédie pre troch
commediantov.

Vstupné na všetky predstavenia: 6 eur Inf. tel.: 0903 82 50 50, vladob@mail.t-com.sk
Predpredaj: Mestská informačná kancelária Poprad, č.t.: 16 186
PP-5
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Popradské líšky krok od majstrovského titulu

Cez víkend sa v Poprade rozbehla finálová séria 1. hokejovej ligy
žien. Popradčanky vyzvali Prešov a v oboch zápasoch držali opraty
pevne vo svojich rukách. V sobotu i v nedeľu zdolali Popradské líšky
svojho súpera zhodne 4:1 a už len jedno víťazstvo ich delí od zisku majstrovského titulu.
„Sme spokojní, výsledky vyjadrujú pomer síl na ľade. Boli sme aktívnejší,
Hokejisti HK Poprad
odohrali počas minulého týždňa tri tipsportligové zápasy proti súperom z prvej štvorky.
Zranenia viacerých kľúčových hráčov spôsobili, že z Banskej Bystrice,
Nitry i Košíc odchádzali ako porazené mužstvo. Vo zvyšných dvoch
víkendových zápasoch základnej
časti sa rozhodne o tom, z ktorej pozície postúpia kamzíci do play-off.

treba dievčatám poďakovať za snahu urobiť prvý dôležitý krok. Stále pre nás
platí jediné, a to získať titul. Pri dobrej koncentrácii by sme túto sériu mali
zvládnuť,“ povedal tréner ŽHK Poprad Milan Skokan.
Finálová séria pokračuje v Prešove. Tretí duel je na programe v sobotu
5. marca o 17. hodine, prípadný štvrtý zápas sa odohrá v nedeľu 6. marca
rovnako o 17. hodine.					 (mav)

HK Poprad

Výsledky: 50. kolo v utorok 23.
februára HC ´05 iClinic Banská
Bystrica - HK Poprad 6:2 (3:1, 1:1,
2:0), góly Popradu: 10. Henrich
Jaborník (M. Paločko), 31. Patrik
Koyš (A. Štrauch). 51. kolo v piatok
26. februára HK Nitra - HK Poprad
6:3 (3:1, 2:1, 1:1), góly Popradu: 16.
Štefan Fabian (V. Lantoš), 35. Jaroslav Kasík (P. Koyš, R. Heizer), 43.

Tabuľka Tipsport ligy

Henrich Jaborník (R. Suchý, O. Mikula). 52. kolo v nedeľu 28. februára HC Košice - HK Poprad 7:1 (1:0,
3:0, 3:1), gól Popradu: 57. Lukáš
Paukovček (R. Rapáč, Š. Fabian).
Program: 53. kolo v piatok 4.
marca o 18. hod. ŠHK 37 Piešťany - HK Poprad, 54. kolo v nedeľu
6. marca o 17. hod. HK Poprad MHC Martin.		
(ppv)

Pp

P

S

B

1. Košice

49 27 9

Z

V

Vp

4

9

149:85

103

2. Nitra

49 29 3

1

16

158:129

94

3. Zvolen

48 24 6

6

12

169:125

90

4. B. Bys.

48 24 4

4

16

151:112

84

5. Poprad

48 18 3

9

18

136:144

69

6. Žilina

48 18 4

6

20

116:133

68

7. Trenčín 48 15 7

7

19

113:136

66

8. Martin

48 13 3

5

27

100:126

50

9. Piešťany 48 11 6

4

27

111:152

49

0

16

22:83

SR 20

18 1

1

5

V sobotu 27. februára sa deti Judo Klubu Poprad zúčastnili 1. kola Olympiády žiakov a žiačok v jude - východ v Prešove. Popradčania vybojovali tri zlaté (zásluhou
Adamka Jacáka, Juraja Adamkoviča a Miška Litvína) tri strieborné a jednu bronzovú medailu (na foto vľavo). O deň neskôr sa deti z Extreme Combat Poprad
zúčastnili turnaja v džude v Krakove. Získali jednu zlatú (na foto vpravo Vlado Sedláček hosťujúci z JKP) a tri bronzové medaily. FOTO - z archívu JKP a ECP

•

Krátko zo športu

PO reprezentačnej prestávke
pokračujú v extraligovom kolotoči basketbalistky BAM
Poprad. Už dnes 2. marca nastúpia v Aréne Poprad o 17.30
hod. v rámci 25. kola proti favoritovi z MBK Ružomberok.
V POSLEDNOM kole
Eurovia SBL dokázali basketbalisti BK Iskra Svit uspieť
na horúcej palubovke v Levi-

•

ciach. Zvíťazili 80:71 a v konečnej tabuľke základnej časti
im patrí šieste miesto. Play-off
štartuje už v sobotu 5. marca.
Sviťania začínajú na palubovke tretieho tímu dlhodobej
časti MBK Komárno.
V POSLEDNÚ februárovú
nedeľu sa na Štrbskom Plese
uskutočnil tretí ročník verejných pretekov v behu na ly-

•

žiach pod názvom Štrbské bežky. Na štart sa postavilo spolu
223 pretekárov. V hlavných kategóriách dominovali Daniela
Kotschová a Matej Baloga.
ŠTRBSKÉ PLESO bude
12.a 13. marca dejiskom Majstrovstiev Slovenskej republiky v behu na lyžiach, ktoré
budú vrcholným podujatím
v sezóne a tento rok budú zároveň pretekmi olympijských
nádejí z krajín V4.

•

•

V SOBOTU 27. februára sa
na Chopku konali Lions Zimné hry 2016, na ktorých sa už
po desiatykrát stretli aj mladí
talentovaní lyžiari so zrakovým postihnutím. V obrovskom slalome sa najviac darilo
Dávidovi Hudákovi z Levoče
s navádzačom Štefanom Blažom. Druhý skončil Dávid
Stupár z Matejoviec s navádzačom Jozefom Gallikom a tretie
miesto obsadil Popradčan Šte-

fan Kopčík s navádzačom Alexandrom Péchym.
VOLEJBALISTA Martin
Sopko sa stal najúspešnejším
športovcom Prešovského samosprávneho kraja za rok
2015 a na tróne vystriedal lyžiara z Tatier Adama Žampu.
Cenu pre zdravotne postihnutého športovca získal rodák
z Vysokých Tatier Dušan Pitoňák, ktorý sa od roku 2008
venuje curlingu.
(ppv)

•
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Futbalisti sa už tešia na jar

Popradskí futbalisti
majú za sebou zimnú
prípravu. Zavŕšili ju
v sobotu 27. februára
na trávniku NTC Poprad bezgólovou generálkou proti VSS Košice. Po jeseni piaty tím tabuľky
DOXXbet ligy Východ odohral
počas zimy jedenásť prípravných
zápasov a do kádra zapracoval
tri nové tváre. V sobotu 5. marca
privítajú Popradčania v 19. kole
druhej najvyššej súťaže Lokomotívu Košice v NTC o 17.30 hod.
„Príprava nám ukázala, na čom
chceme ešte popracovať. Mali sme
11 prípravných zápasov, z ktorých
mnohé boli veľmi kvalitné. Z tých,
ktoré nám nevyšli, sa chceme poučiť. Z Košicami, ktoré majú prakticky stále ligový káder pokope, sme
odohrali veľmi dobrý zápas. Náš
cieľ je jasný, vo zvyšku jari chceme pozbierať čo najviac bodov,“
povedal po generálke s Košicami
tréner FK Poprad Pavol Mlynár,
ktorý má k dispozícii zo štyroch
nových posíl už len tri. Chorvát
Jusufi Pëllumb zatiaľ nemôže s tí-

Majstrovstvá sveta vo Svite

Mesto Svit bude koncom mája
hostiť športové podujatie svetového
významu. Na rieke Poprad vo Svite
sa budú konať XIV. Majstrovstvá
sveta národov v love rýb udicou na
prívlač (lov dravých rýb z brehu), na
ktorých sa očakáva účasť zástupcov
približne 17 štátov z celého sveta.
Organizátorom podujatia je Slovenský rybársky zväz v spolupráci
s Miestnou organizáciou Slovenského rybárskeho zväzu vo Svite
a podujatie zároveň prebehne s
podporou Mesta Svit. „Pre celú Slo-

venskú republiku je česť usporiadať
toto podujatie, ktoré je ocenením cieľavedomej práce a úspechov Slovenského rybárskeho zväzu na medzinárodnom poli. Od roku 1999 sme
na našom malom Slovensku úspešne
zorganizovali 9 významných medzinárodných podujatí v športovom
rybolove, naposledy v tomto roku to
boli 35. MS klubov v love rýb udicou
na plávanú, ktoré sa konali v Žiline
na rieke Váh,“ uviedol Ľuboš Javor,
tajomník Slovenského rybárskeho
zväzu, Rada Žilina.
(daš)

mom pokračovať. V tíme ostal
Arnold Šimonek (na foto v bielom), Szymon Gruca i Slavomír
Kica. Počas herného sústredenia
v Maďarsku si kabína zvolila nového kapitána, ktorým sa stal stopér Vladislav Palša. „Každý z nás
už netrpezlivo očakáva ostrý štart
a už aj tento zápas sme brali skoro ako ligový. Forma by mala byť
vyladená a verím, že sa nám bude
dariť,“ dodal V. Palša.
(mav)

V piatok 26. februára vyvrcholila v Aréne Poprad zápasmi baráže i nadstavby Podtatranská futsalová liga. V rozhodujúcom zápase sezóny porazili
hráči tímu Stará škola konkurentov z tímu Tatramonti - SDS 3:0 (na foto)
a stali sa víťazmi 3. ročníka. V druhej PFL triumfovali o deň neskôr Bystrany.

Darujte 2% (3%) z Vašich daní
Touto cestou si Vás dovoľujeme požiadať
o poukázanie 2 %, resp. 3% zaplatenej dane z príjmu
Nadácia
za zdaňovacie obdobie roku 2015.
Nádej pre vaše zdravie
Nadácia Nádej pre vaše zdravie chce získané
finančné
prostriedky použiťpre Otorinolaryngologické
fi
oddelenie a Neurologické oddelenie Nemocnice Poprad, a.s.,

na spolufinancovanie elektronystagmografu
určeného na komplexnú diagnostiku pacientov
so závratovými stavmi.

Nenechajte tieto prostriedky prepadnúť a darujte aj tento rok 2% (3%) svojich
daní na dobrú vec a podporte skvalitňovanie poskytovanej liečebno –
preventívnej starostlivosti v Nemocnici Poprad, a.s.
K poukázaniu príspevku je potrebné vyplniť predpísaný formulár, ktorý nájdete na
webovej stránke www.nemocnicapp.sk

2%

Ďakujeme!

Nadácia Nádej pre vaše zdravie,
Banícka 803/28, 058 45 Poprad, IČO: 42085144,
právna forma: nadácia
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OPORY
NÁŠHO KRAJA
V PARLAMENTE

16

Prešovský kraj potrebuje mať silné zastúpenie v Národnej rade SR,
aby mohol ešte účinnejšie spolupracovať s vládou na rozvoji nášho
spoločného domova a na bezpečnosti Slovenska.
Krúžky pre čísla 17 a 19 sú hlasom pre stabilitu a rozvoj nášho kraja
a celého východu.

17

19

Peter Chudík
predseda Prešovského
samosprávneho kraja

Stanislav Kubánek
poslanec NR SR
a krajský predseda SMER - SD

Objednávateľ : SMER-SD, Súmračná 25, 821 02 Bratislava, IČO: 31 801 242
Dodávateľ : Redakcia Poprad - noviny občanov, Podtatranská 149/7, 058 01 Poprad, IČO: 00619515
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