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Matejovce si zaslúžia silný
dlhodobý plán rozvoja

Na viacnásobných pracovných 
stretnutiach poslancov v minu-
lých týždňoch sa dohadovali, ktoré 
ďalšie investičné akcie sa dostanú 
do tohtoročného rozpočtu. Požia-
daviek bolo dvakrát viac než bolo 
možné dostať do plánu tohtoroč-
ných investičných aktivít.

Na zasadaní mestského zastupiteľ-
stva v utorok minulý týždeň poslanci 
schvaľovali doplnenie vecnosti pou-
žitia finančných prostriedkov z Re-
zervného fondu mesta Poprad v roku 
2018 v objeme viac ako 3,379 mil. 
eur na 36 investičných akcií. Niek-
torí poslanci preto navrhovali, aby 
ich schvaľovali po jednej a nie vcel-
ku. Tento návrh však neprešiel. MsZ 
teda schválilo doplnenie vecnosti 
použitia finančných prostriedkov z 
Rezervného fondu mesta Poprad na 
tieto investičné aktivity:

• výkup pozemkov na rozšírenie 
cintorínov vo výške 317 tis. eur,

• inštalácia tepelných čerpadiel v 
kotolni budovy MsÚ Poprad - prí-
pravná a projektová dokumentáciu 
(PaPD) vo výške 7 tis. eur a dodávka 
technologického zariadenia a jeho 

montáž vrátane materiálu a spustenia 
do prevádzky vo výške 161 tis. eur,

• nákup telekomunikačnej techni-
ky - rádiostaníc pre mestskú políciu 
vo výške 50 tis. eur,

• zabezpečenie stroja na úpravu 
ľadovej plochy - orezávačky ľadovej 
plochy  vo výške 7 tis. eur,

• havarijný stav balkóna vo viacú-
čelovej hale Aréna Poprad spolu vo 
výške 25 tisíc eur, rekonštrukcia fon-
tány pred Arénou za 50 tis. eur,

• rekonštrukcia regeneračnej linky 
v Aréne Poprad za 2 600 eur,

• nákup kosačky pre futbalový šta-
dión Poprad - Veľká vo výške 7 tis. 
eur, vyasfaltovanie 300 m2 plochy na 
odhrnutý sneh s umelou trávou na 
FŠ vo Veľkej vo výške 8 tis. eur,

• rekonštrukcia 11 obytných jed-
notiek vrátane rekonštrukcie signa-
lizačno-komunikačného systému v 
budove Zariadenia pre seniorov na 
Komenského ul. na bezbariérové vo 
výške 150 tis. eur,

• zakúpenie televíznej techniky súvi-
siacej s prechodom na HD vysielanie 
pre TV Poprad vo výške 30 tis. eur,

Rozsiahlu rozpravu vyvolalo na 
zasadaní popradského mestského 
zastupiteľstva riešenie mimoriadnej 
situácie po požiari rómskych obyd-
lí v Matejovciach. Kým poslanci 
schválili výstavbu kontajnerov ako 
dočasného krízového ubytovania 
neďaleko pohoreniska na Staničnej 
ul. za 150 tisíc eur, viacerí vyslovili 
svoju mienku. 

Emotívne vystúpil poslanec Rudolf 
Kubus, ktorý ilustroval na príklade 
iného občana - gadža postihnutého 
požiarom, že sa musel postarať o svoju 
rodinu sám bez pomoci mesta. S vý-

stavbou kontajnerového bývania pre 
postihnuté rómske rodiny nesúhlasil, 
hlasoval proti a povedal: „Dajme Ró-
mom šancu, aby si mohli vyriešiť svoj 
problém. Oni si kontajnery nebudú vá-
žiť. My máme zodpovednosť voči voli-
čom, musíme sa správať zodpovedne a 
osobne považujem za nečestné, aby sme 
použili 150 tisíc na toto bývanie a vyho-
dili ich len tak do „luftu“.“ Na to reago-
val viceprimátor Igor Wzoš: „Neviem 
si predstaviť, že by sto ľudí z Matejoviec 
blúdilo po meste a ohrozovalo bezpeč-
nosť 50 tisíc občanov Popradu.“

Mesto Poprad vytvorilo spoločne 
s Klubom Matejovčanov pracovnú 
skupinu, ktorej cieľom je vypraco-
vať dlhodobý plán rozvoja pre túto 
časť mesta.  Pracovná skupina má 
za sebou tri stretnutia, na ktorých 
sa postupne prešlo od informa-
tívnych správ ku konkrétnym po-
žiadavkám a  navrhovaným rieše-
niam.  

Matejovce sa už v  minulosti cítili 
akoby zaznávanou mestskou čas-
ťou Popradu. Pritom do mestskej 
pokladnice najmä vďaka daniam 

z  nehnuteľností, hlavne z  priemy-
selného parku, prispievajú veľkými 
prostriedkami. A  naopak, Matejov-
čania, ktorých bolo ku koncu uply-
nulého roka viac ako 2 800, si často 
myslia, že dostávajú málo a  ešte sa 
musia boriť s  mnohými závažnými 
problémami, najmä riešením spo-
lunažívania s  rómskou komunitou. 
V marci 1999 sa dokonca konalo re-
ferendum o odčlenení tejto mestskej 
časti od Popradu, ale pre malú účasť 
voličov bolo neplatné. 

Obytné kontajnery sú už na Staničnej
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Poslanci schválili peniaze
na ďalšie investičné aktivity

V  týchto dňoch sa 
aj popradskí štu-
denti potia pri ma-
turitných skúškach 
vo všetkých stred-
ných školách na 
území mesta. Riad-
ny termín externej 
časti a  písomnej 
formy internej časti 
maturitnej skúšky 
v školskom roku 
2017/2018 sa koná 
od včera 13. mar-
ca a potrvá do piatka 16. marca. Včera sa aj študenti v Obchodnej akadémii 
popasovali s témami zo slovenského jazyka a literatúry. Dnes na maturantov 
čakajú cudzie jazyky a vo štvrtok 15. marca to bude matematika. V piatok budú 
skúšky aj z maďarského a ukrajinského jazyka.        FOTO - Marek Vaščura
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Stručne Obytné kontajnery sú už ...

Poslanci schválili peniaze na ďalšie investičné aktivity

• NAJNIŽŠIA miera evidovanej 
nezamestnanosti na Slovensku bola 
v januári v okrese Trnava. Z celko-
vého počtu ekonomicky aktívnych 
osôb bolo v tomto okrese 2,06 % 
disponibilných nezamestnaných, 
ktorí mohli okamžite nastúpiť do 
práce. Nasledovali okresy Hlohovec, 
Galanta a Piešťany. V okrese Popra-
de bola v tomto mesiaci 5,8% neza-
mestnanosť.

• V  PODTATRANSKEJ knižnici 
na sídl. Západ sa zajtra 15. marca 
o 17. hod. uskutoční prednáška s Jo-
zefom Valuchom na tému Liečebné 
hladovanie. Súčasťou bude aj pre-
mietanie filmu. Vstup je voľný. 

• STRETNUTIE študentov Kated-
ry manažmentu Katolíckej univerzi-
ty s  viceprimátorom mesta Poprad 
Igorom Wzošom sa konalo včera 13. 
marca v aule IŠN v Poprade. Disku-
tovali na tému Smart City.

• TATRANSKÁ galéria Poprad 
sprístupní v  piatok 16. marca o  16. 
hod. vo Vile Flóra v  Starom Smo-
kovci výstavu s názvom Aaltova prí-
roda, ktorá prezentuje úlohu ľudovej 
tradície v japonskom a fínskom sta-
viteľstve v  diele Alvara Aalta v  30. 
rokoch minulého storočia. Výstava 
je reinštaláciou projektu Kabinetu 
architektúry, Galérie výtvarného 
umenia v Ostrave a Aalto University 
vo fínskom Espoo.

• NAJVÄČŠÍ cestovateľský festival 
na Slovensku Cestou necestou bude 
v  kine Tatran v  Poprade vo štvrtok 
21. marca od 18. hod. Premietať sa 
budú filmy 1000 km od Moskvy 
a ďalej, Sama na cestách dole hlavou: 
Nový Zéland a Dva týždne autom po 
severnej Indii a Andamanské ostro-
vy. 

• V  SOBOTU 10. marca letela 
posádka leteckých záchranárov z 
Popradu k úrazu poľského turistu, 
ktorý sa pošmykol pri zostupe z 
Kežmarského štítu a padal dole pri-
bližne 150 metrov. V Starom Smo-
kovci na palubu vrtuľníka pridal aj 
jeden člen HZS. 36-ročný muž bol v 
bezvedomí, podchladený a záchra-
nári museli u neho okamžite zahájiť 
oživovanie.  V kritickom stave bol 
odovzdaný do starostlivosti leká-
rom popradskej nemocnice.

• NA webovej stránke mesta Po-
prad www.poprad.sk je uverejnený 
presný zoznam odberných miest, 
v ktorých bude v týchto dňoch pre-
rušená distribúcia elektriny z  dô-
vodu plánovaných prác na zariade-
ní nízkeho napätia.  (ppš)

• znížiť energetickú náročnosť ve-
rejných budov PaPD fotovoltaického 
strešného systému škôl na Jarnej a na 
Letnej ul. - na odkúpenie technickej 
projektovej a realizačnej dokumen-
tácie vo výške 10 eur,

• bezpečnosť cestnej premávky - 
realizácia kruhovej križovatky na 
Kukučínovej a Rovnej ul. vo výške 
185 tis. eur,

• zlepšiť dopravnú infraštruktúru 
komunikácií a dopravných plôch 
- PaPD - rekonštrukcia mosta na 
Alžbetinej ul. vo výške 35 tis. eur,

• športovisko areál ZŠ Matejovce - 
realizácia vo výške 135 tis. eur,

• športovisko areál ZŠ Komenské-
ho - realizácia vo výške 470 tis. eur,

• zabezpečiť ochranu majetku od 
prívalových vôd - protipovodňové 
opatrenia na ul. Rastislavovej - vy-
pracovanie projektovej dokumentá-
cie vo výške 14 tis. eur,

• zlepšiť dopravnú infraštruktúru 
komunikácií a dopravných plôch, 
dopracovanie PaPD na rekonštruk-
ciu mestskej komunikácie B. Něm-
covej vo výške 1 400 eur,

• bezpečnosť cestnej premávky 
- PaPD okružnej križovatky cesty 
I/66 - III/3075 vo výške 5 tis. eur a 
na jej realizáciu 395 tis. eur. Celko-
vá cena realizácie je odhadovaná na 
základe spracovanej štúdie na sumu 
vyše 1 152 632 eur,

• zlepšiť dopravnú infraštruktúru 
komunikácií a dopravných plôch - re-
konštrukcia prepojenia pre peších ZŠ 
Poprad-Matejovce vo výške 255 tis. eur,

• zlepšiť dopravnú infraštruktúru 
komunikácií a dopravných plôch 
- vypracovanie PaPD dopravného 
riešenie Ul. Rastislavovej vo výške 
1 tis. eur,

• skultúrnenie a humanizácia 
priestoru pre chodcov - rekonštruk-
cia podchodu na Ul. Kukučínovej - 
PaPD vo výške 6 tis. eur,

• vybudovanie nových parkova-
cích miest - parkovacie státia vo 
vnútrobloku Ul. Francisciho a Nám. 
sv. Egídia vo výške 75 tis. eur,

• zabezpečiť verejné osvetlenie vo 
všetkých častiach mesta - verejné 
osvetlenie za bytovým domom An-
timón na vypracovanie projektovej 
dokumentácie v sume 1 500 eur a na 
realizáciu 11 500 eur,

• zväčšenie kapacity a podmienok 
v MŠ na Tranovského ul. - zvýšenie 
kapitálových výdavkov vo výške 70 
tisíc eur na realizáciu investičnej ak-
cie Prístavba a prestavba objektu MŠ 
(celková cena realizácie má byť viac 
ako 906 tis. eur),

• zväčšenie kapacity a podmienok 
v MŠ na Podtatranskej ul. - zvýšenie 
kapitálových výdavkov vo výške 10 
tis. eur (spolufinancovanie mesta 
celkovo v sume takmer 27 tis. eur),

• záchrana kultúrneho dedičstva a 
reštaurovanie Mariánskeho stĺpa so 
sochou Panny Márie - Immaculaty 
vo Veľkej vo výške 70 tis. eur,

• vypracovanie projektovej doku-
mentácie pre ďalší rozvoj územia 
mesta - revitalizácia vnútrobloku ZŠ 
Jarná vo výške 15 tis. eur,

• zvýšenie štandardu ubytovania 

ľudí bez prístrešia - rekonštrukcia 
objektu sociálnych služieb Levočská 
cesta vo výške 250 tis. eur,

• zlepšenie dopravnej infraštuktú-
ry komunikácií a dopravných plôch 
- chodník pre peších na Šoltésovej 
ul. - na PaPD vo výške 4 500 eur,

• zabezpečenie verejného osvetle-
nia vo všetkých častiach mesta - VO 
na Ul. staré ihrisko - na projektovú 
dokumentáciu 500 eur, na realizáciu 
24 500 eur,

• zatraktívnenie lesoparku s úče-
lom intenzívnejšieho využívania 
širokou verejnosťou - vyhliadková 
veža Kvetnica - PaPD vo výške 3 tis. 
eur,

• zabezpečenie VO vo všetkých 
častiach mesta - verejné osvetlenie 
na Ul. slobody v Sp. Sobote na pro-
jektovú dokumentáciu 1 200 eur a 
na realizáciu 5 400 eur,

• zabezpečenie ubytovania ľudí 
bez prístrešia - krízové ubytovanie 
na Staničnej ul. vo výške 150 tis. eur,

• revitalizácia územia vnútrobloku 
za ZŠ Jarná vo výške 150 tis. eur,

• zlepšenie dopravnej infraštruk-
túry komunikácií a dopravných 
plôch - parkovisko pri BD Tálium vo 
výške 60 tis. eur,

• zlepšenie dopravnej infraštruk-
túry komunikácií a dopravných 
plôch - parkovisko pri BD Končistá 
vo výške 90 tis. eur,

• zabezpečenie VO vo všetkých 
častiach mesta - dobudovanie ve-
rejného osvetlenia vo vybraných 
častiach mesta - vypracovanie PaPD 
vo výške 70 tis. eur.  (mar)

Pripojil sa poslanec Ondrej Kavka: 
„V mrazoch sa situácia inak riešiť ani 
nedala a mesto ukázalo, že je ju schop-
né zvládnuť.“

Poslanec Pavol Gašper chcel ob-
medziť dočasné krízové ubytovanie 
iba na 6 mesiacov, ale poslanci ho 
v tom nepodporili. Poslanec Vla-
dimír Lajčák si napriek tomu, že 
bol za schválenie stavby dočasného 
krízového ubytovania,  neodpustil 
poznámku: „Rómsku otázku sme ne-
riešili, akoby to nebol problém mesta, 
ale len Matejoviec. Mali by sme sa 
ňou začať zaoberať.“ Poslanec Milan 
Baran poďakoval všetkým členom 
záchranných zložiek a všetkým, kto-
rí sa podieľali na zvládnutí mimo-
riadnej situácie.

Vedúca sociálneho odboru Etela 
Lučivjanská osvetlila stav k utorku 
minulého týždňa a podčiarkla, že 
riešili pomoc len pre občanov, ktorí 
majú trvalý pobyt v Poprade a mesto 

im poskytne iba dočasné prístrešie 
- nie zadarmo: „Ide o 15 rodín - 97 
osôb. Rómov z Dobšinej, z vyhore-
nej chatrče „prilepenej“ k zhoreným 
obydliam  neriešime, ale keďže zostala 
takisto neobývateľná, sú zatiaľ v kine 
Máj s ostatnými.“ Postihnutí občania 
boli zainteresovaní do riešenia svojej 
situácie aj tým, že upratovali po po-
žiari na Staničnej ul. Od začiatku mi-
nulého týždňa pokračovali prípravné 
práce na realizáciu stavby dočasného 
prístrešia v obytných bunkách. V pia-
tok sa začala výstavba obytných kon-
tajnerov a pokračovala i začiatkom 
tohto týždňa. K začiatku tohto týždňa 
boli rodiny zatiaľ naďalej v núdzo-
vom ubytovaní v objekte bývalého 
kina Máj vo Veľkej.

Primátor Popradu Jozef Švagerko 
uviedol: „Kontajnerové bývanie bude 
umiestnené tak, aby nebránilo vo vý-
stavbe budúceho komunitného centra. 
Bude to dočasné bývanie, aby títo ľudia 
boli nútení rozmýšľať ako ďalej.“ (mar)

(Dokončenie zo str. 1)

(Dokončenie zo str. 1)

V Poprade sa v pondelok stretli 
predstavitelia Úradu podpredsedu vlá-
dy SR pre investície a informatizáciu 
(ÚPVII), zástupcovia akademického 
prostredia, mimovládneho sektoru a 
popradskej samosprávy k dokumentu 
Agenda 2030 OSN. Séria stretnutí pre-
biehala aj v ďalších vybraných mestách, 
v každom sú venované inej z navrho-
vaných priorít, ktoré vychádzajú zo 17 
cieľov udržateľného rozvoja Agendy 
2030 OSN. Výsledkom stretnutí bude 
rozpracovanie národných priorít pre 
Slovensko, ktoré budú predložené na 
rokovanie vlády SR a v júli tohto roku 
predstavené aj na pôde OSN.

V Poprade účastníci diskutovali na 
základné témy zdravie a kvalita života 
a tiež chudoba. Sandra Salamonová, 
riaditeľka odboru koordinácie Agen-
dy 2030 ÚPVII vysvetlila: „Témy v 
Poprade boli zvolené vzhľadom na celý 
východoslovenský región. Prebiehala k 
nim produktívna a užitočná diskusia 
na odbornej úrovni.“  (mar)

O zdraví a chudobe
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Projekt kruhovej križovatky Kukučínovej a Rovnej ulice bude pod dohľadom

Matejovce si zaslúžia silný dlhodobý plán rozvoja
• 12. ROČNÍK Dní mesta Vyso-
ké Tatry sa začal včera 13. marca 
podujatím pre deti zo ZŠ z  Dolné-
ho Smokovca a  škôlkarov z Nové-
ho Smokovca. Program pokračuje 
aj dnes 14. marca pretekmi žiakov 
o  Pohár primátora Vysokých Tatier 
na Štrbskom Plese, zajtra 15. marca 
o  17. hod. bude v  kongresovej sále 
Kúpeľov v  Novom Smokovce Tat-
ranský galavečer, na ktorom udelia 
výročné ceny mesta a  v  piatok 16. 
marca otvoria vo Vile Flóra výstavu 
fínskeho architekta a dizajnéra Alva-
ra Aalta. 

• V NEDEľU 11. marca sa po 32 
rokoch služby vydala na svoju roz-
lúčkovú jazdu trojsedačková lanov-
ka TS3 v Bachledovej doline. Za 
posledných desať rokov prepravila 
približne milión návštevníkov. La-
novku ešte v tomto roku nahradí 
nová.

• SPOLOČNOSŤ Tatry mountain 
resorts vykázala za finančný rok 
2016/2017 (od 1. novembra 2016 do 
31. októbra 2017), rast celkových vý-
nosov o 18,1 % na 95,9 mil. eur. Fir-
ma, ktorá prevádzkuje horské stre-
diská a poskytuje služby turistického 
ruchu, zároveň evidovala zvýšenie 
prevádzkového zisku Ebitda o 25,5% 
na 31,5 mil. eur.

• FINANČNÁ správa upozorňuje 
právnické osoby zapísané v obchod-
nom registri a ich zástupcov, že daňo-
vé priznanie k dani z príjmov práv-
nickej osoby môžu podať najneskôr 
do 3. apríla 2018 už len elektronicky. 
S  elektronickým podávaním doku-
mentov je spojených niekoľko kro-
kov, ktoré je potrebné spraviť v do-
statočnom predstihu pred samotným 
podaním daňového priznania. (ppš)

Dopravná situácia na Ku-
kučínovej v krížení s Rov-
nou ulicou bola doplneným 
bodom programu marcové-
ho mestského zastupiteľstva. 
Poslanec Slavomír Božoň 
predniesol návrh, aby bola 
na odsúhlasenie finálnej 
verzie projektu pre územné 
a stavebné konanie pre pre-
stavbu tejto križovatky na 
kruhovú, poverená komisia 
výstavby a majetku pri MsZ. 
Poslanci ho schválili.

S. Božoň pokladá totiž túto 
lokalitu za komplikovanú a 
je žiaduce, aby konečné rie-
šenie pred realizáciou bolo 
skutočne v prospech obča-
nov. Okrem iného povedal: 

„Na Kukučínovej a Rovnej 
ulici sa má realizovať kruho-
vá križovatka, ktorá má riešiť 
toto územie hlavne z dôvodu 
bezpečného prejazdu auto-
mobilov a chodcov. Neustále 
sa jej riešenie mení a nevieme 
nakoniec, ako bude vyzerať.“ 
Takto budú mať poslanci 

možnosť sledovať riešenie „z 
prvej ruky“. Poslanec Vladi-
mír Lajčák podčiarkol: „Pod-
porujem tento návrh, pretože 
sa týka troch škôl, čo je dokopy 
tisíc žiakov. Pôvodne bola kri-
žovatka riešená hlavne preto, 
aby sme zabezpečili bezpečný 
priechod pre žiakov do školy.“ 

V súčasnosti sú úvahy, že by 
mohla byť združenou in-
vestíciou mesta, kraja a blíz-
keho obchodného reťazca. 
V. Lajčák je toho názoru, že  
obchodný reťazec má úplne 
iné záujmy než mesto. Za-
mýšľané boxy na umývanie 
áut a vybudovanie prístu-

povej komunikácie k hyper-
marketu pokladá v tomto 
dopravnom bode za úplne 
nevhodné. Poslanec Štefan 
Pčola pripojil svoju mienku: 
„Je skutočne dôležité vyriešiť  
tento ťah, lebo sa tým rieši 
aj problém obyvateľov v tejto 
lokalite, aj napojenie zo Strá-
ží.“ K tejto otázke poslanci 
umožnili vystúpiť i majiteľovi 
jedného z tamojších domov, 
ktorý považuje možné vybu-
dovanie bezdotykovej auto-
umyvárne v bezprostrednej 
blízkosti jeho objektu a v tes-
nom kontakte s chodníkom 
a autobusovou zastávkou vo 
vlastníctve mesta, za absolút-
ne neprijateľné.  (mar) 

„Súčasný stav je výsledkom dlho-
dobého neriešenia závažnej situácie 
v  Matejovciach. Preto sme požiadali 
vedenie mesta o  komplexné riešenie 
- rómskej otázky, ciest, chodníkov, 
osvetlenia. Chcem veriť, že mesto pri-
stúpi ku konkrétnym krokom a začne 
sa riešiť hlavne rómska problematika 
a  s tým spojené veci - vzdelávanie, 
sociálny podnik a  ďalšie,“ uviedol 
predseda Klubu Matejovčanov Ma-
rek Dragošek.  

„Tento problém je neriešený možno 
25 rokov, a  ak, tak len ad hoc a  ne-
systematicky. Chceme do toho vniesť 
poriadok a  postupnosť. Jednoducho 
povedať si, že najbližších 10 rokov bu-
deme investovať do Matejoviec ročne 
toľko a toľko, aby sa tie veci posúvali. 
Hovoriť môžeme o budovaní  infraš-
truktúry, osvetlenia, komunitného 
centra, sociálneho podniku, možno 
o  vytvorení repliky hrobky germán-
skeho kniežaťa ako turistickej zau-
jímavosti. Tých nápadov a  návrhov 
pre Matejovce je veľa. Je potrebné ich 
zosumarizovať, určiť poradie, zod-
povednosť a  začať hľadať finančné 

prostriedky na ich 
realizáciu. Do tohto 
procesu musia vstú-
piť všetci hráči, ktorí 
tam sú. Firmy, školy, 
samotní Matejovča-
nia a  samozrejme 
mesto Poprad,“ 
doplnil viceprimá-
tor Popradu Igor 
Wzoš.  

Komplexný a sys-
témový prístup by 
mal pomôcť vytvo-
riť silný plán rozvoja Matejoviec.   

„Chceme prejsť od plánov aj k  či-
nom. Už v lete chceme osadiť zrekon-
štruovanú sochu Immaculaty, MsZ 
schválilo 135-tisíc eur na vybudovanie 
nového multifunkčné ihriska v areáli 
ZŠ a  255-tisíc eur na vybudovanie 
chýbajúcich chodníkov od Allendeho 
po jestvujúcom moste až po existujúci 
chodník na Matejovskom námestí a 
ďalšie menšie úseky až k miestnemu 
cintorínu, ktorého rozšírenie rovnako 
riešime. Komunikujeme s  evanjelic-
kou cirkvou ohľadom možnosti vyu-
žitia budovy bývalej školy, snažíme 

sa nájsť priestor pre futbalové ihrisko. 
Chceme ešte viac pracovať s rómskou 
komunitou - komunitné centrum, so-
ciálny podnik, to všetko by malo po-
môcť začleniť ich do spoločnosti tak, 
aby sa ich počet na Staničnej nezvy-
šoval, ale naopak znižoval. Veľa vecí, 
ktoré určite pomôžu Matejovciam, 
sa rieši, navrhuje, schvaľuje. Aj pro-
stredníctvom tejto pracovnej skupiny 
budeme chcieť dostať k  Matejovča-
nom všetky informácie o tom, čo všet-
ko pre Matejovce robíme a  pripra-
vujeme,“ uviedol primátor Popradu 
Jozef Švagerko.      (mag, mar)

(Dokončenie zo str. 1)

V piatok 9. marca sa po celom Sloven-
sku konali zhromaždenia Za slušné 
Slovensko. Organizátori a zúčastne-
ní žiadali vyšetrenie vraždy novinára 
Jána Kuciaka a jeho priateľky Marti-
ny Kušnírovej, ako aj pozitívne zmeny 
na slovenskej politickej scéne. Zhro-
maždenie sa konalo aj na Námestí sv. 
Egídia v Poprade, kde tiež vystúpilo 
niekoľko rečníkov. Následne sa dav vy-
bral k  pamätníku Jozefa Bonka, kde 
na pamiatku týchto dvoch zavražde-
ných mladých ľudí prítomní zapáli-
li sviečky.         FOTO - Silvia Šifrová

# All fOR jAn
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Deti z jarnej vedia, čo je zdravé

Poprad rozmýšľa smart aj vo financovaní projektovTýždeň mozgu

Žiaci zo ZŠ s MŠ na Jarnej 
ulici v  Poprade sa v  tomto 
školskom roku zapojili do 
celoslovenského projektu 
s  názvom Viem, čo zjem. 
Ich aktivity sa bodujú a do-
stavili sa už aj prvé úspechy. 
Dve triedy sú priebežne 
v  prvej desiatke rebríčka 
a bojujú tak o hlavnú výhru.

„Chceli sme deťom ukázať, 
že je dôležité, aby sa už oni 
sami zaoberali zdravou vý-

živou. Vyrastú z  nich dospelí 
ľudia, ktorí svoje stravovacie 
návyky prenesú aj do svojich 
rodín. V  rámci projektu sme 
už absolvovali prednášku 
s  pracovníčkou Regionálneho 
úradu verejného zdravotníc-
tva na tému Vyvážená strava 
a  pokračovali sme aktivita-
mi v  triedach pod dohľadom 
učiteľov na voliteľné témy. 
Do projektu je zapojené veľké 
množstvo škôl a treba povedať, 

že už máme aj prvé úspechy. 
Po prvej lekcii nasledovala bo-
nusová úloha, kde dve triedy 
získali dôležité body a umiest-
nili sa na druhom, respektíve 
desiatom mieste. Bude nasle-
dovať ďalšia bonusová úloha 
pod názvom Ideme na piknik, 
kde by sme veľmi radi zaanga-
žovali aj rodičov našich žiakov, 
aby si vyskúšali, či dodržiava-
jú zásady správnej životosprá-
vy a pohybu rovnako, ako ich 
ratolesti v škole. Verím, že sa 
nám podarí zorganizovať ne-
jakú aktivitu priamo v príro-
de. Po počiatočných úspechoch 
je naša motivácia obrovská, 
veď víťazná trieda získa pre 
školu finančné prostriedky na 
nákup cvičebného materiálu 
a športových potrieb,“ uviedla 
zástupkyňa riaditeľa pre prvý 
stupeň ZŠ s MŠ na Jarnej ulici 
v Poprade Alena Lopuchová.

Do projektu sa zapojilo 
šesť tried tejto školy. V  rám-

ci triednych aktivít to hýrilo 
farbami, prelínali sa chute 
a  vône, no dôležitý bol tiež 
pohyb. „Páčilo sa mi, že sme 
sa mohli aj medzi sebou po-
rozprávať o  zdravej výžive 
a veľa vecí som sa dozvedela,“ 
povedala Diana Kukoľová. „Je 
dôležité jesť zdravo, aby sme 
mali peknú pleť a  postavu,“ 
pokračovala Dominika Gre-
ňová. „Vyrábali sme zvieratká 
z  ovocia a  zeleniny. V  našom 
prípade to mal byť macko, ale 
vznikla z toho opica,“ priznala 

Sofia Troppová. „Kreslili sme 
si našu desiatu a hodnotili sme, 
či je zdravá alebo nie. Aj sme 
si zasúťažili - s paradajkou na 
lyžičke a  pri lúpaní manda-
rinky so zaviazanými očami,“ 
pridala sa Radoslava Novot-
ná. „Dobre sme si pochutnali. 
Sľubujem, že zahodím všelija-
ké lupienky a tyčinky a budem 
jesť zdravšie,“ uzavrel Domi-
nik Vaščura z 3.B triedy, kto-
rá siaha v  tomto projekte na 
najvyšší stupienok z  druhé-
ho miesta.  (mav)

Celosvetová kampaň Týždeň moz-
gu (tohto roku od 12. do 18. marca) 
sa oslavuje od roku 1996. V 61 kra-
jinách sveta sa konajú tisíce osveto-
vých podujatí na tému mozog, jeho 
činnosť, výkonnosť, fungovanie, ale 
aj zlyhávanie. Slovensko sa do týchto 
aktivít zapája už jedenástykrát.

Záštitu nad touto kampaňou má 
Slovenská alzheimerova spoločnosť 
(SAS). Na Slovensku bola dlhé roky 
starostlivosť o ľudí s touto chorobou 
na okraji záujmu. Toto deštruktív-
ne ochorenie mozgu spôsobuje ob-
medzenie a stratu sebestačnosti so 
všetkými sociálnymi dôsledkami. 
Prejavuje sa najmä poruchami pamä-
ti, problémami s vyjadrovaním, ne-
schopnosťou logického uvažovania. 
Počet obyvateľov postihnutých touto 
chorobou sa v SR odhaduje na 40 - 50 
tisíc. V súvislosti so zmenou popu-
lačnej dynamiky sa predpokladá jej 
zvýšenie až o päťnásobok. 

Jedným z účinných preventívnych 
prostriedkov proti predčasnému star-
nutiu mozgu je tréning poznávacích 
funkcií. Tréning pamäti je dôležitý, 
lebo udržiava mozog aktívny a zdra-
vý. Okrem zdokonaľovania samotnej 
pamäti pomáha uvoľňovať chemické 
látky, ktoré pomáhajú pri fungovaní 
imunitného systému, čím sa chráni 
mozog pred ochorením a poškode-
ním. Netreba zabúdať ani na správny 
životný štýl, zdravú výživu, poznáva-
nie nových vecí prostredníctvom zá-
žitkov a sociálne kontakty.  (ruvz)

V roku 2020 sa zmenia podmien-
ky čerpania prostriedkov z eurofon-
dov a mnohé mestá sa zamýšľajú, z 
akých zdrojov budú financovať svo-
je projekty. Podľa odborníkov je to-
tiž v súčasnosti viac ako 90 percent 
dlhodobých projektov na Sloven-
sku, čo sa týka verejnej správy, rea-
lizovaných s pomocou eurofondov. 
Samosprávy budú musieť hľadať 
financovanie v inej podobe. Jednou 
z nich bude viaczdrojové financo-
vanie prostredníctvom vznikajúcej 
investičnej platformy.

Poprad vykročil v ústrety možnosti 
podieľať sa na vzniku takejto platfor-
my s cieľom identifikovať a rozvíjať 
perspektívne projekty v oblasti inte-
ligentných miest a regiónov. Minu-
lú stredu sa uskutočnilo pracovné 
stretnutie iniciatívy, ktorá chce pre-
pojiť potenciálne smart cities projek-
ty s dostupnými možnosťami finan-
covania a v ďalšom kroku vytvoriť 
investičnú platformu, ktorá zjednotí 
jednotlivé projekty a navrhne naj-
vhodnejšiu finančnú formu využitia 
existujúcich finančných nástrojov.

Zuzana Nehajová, líderka inovač-
ného centra InnovEYtion spoloč-
nosti Ernst & Young uviedla: „Hlav-
nou témou stretnutia bola investičná 
platforma pre inteligentné mestá a 
regióny a diskusia o možnostiach 
viaczdrojového financovania projek-
tov s týmto zameraním. Mestá ako 
Poprad, Prešov, Bratislava, Nitra 
a ďalšie už napredujú v tejto prob-

lematike a implementujú projekty 
inteligentných miest a regiónov. Do-
konca diskutujeme aj o využití zdro-
jov z EIB a Slovenského investičného 
holdingu alebo Slovenskej záručnej 
rozvojovej banky.“ Podotkla, že Po-
prad urobil správne rozhodnutie, 
keď si zaumienil nielen koncipovať 
stratégiu inteligentného mesta, ale 
aj zapojiť sa do širšej platformy a in-
tegrovaného komplexného riešenia 
inteligentných miest a regiónov. 

Viceprimátor Popradu Igor Wzoš 
(na foto vpravo) sa vyjadril: „Mesto 
Poprad má Program rozvoja mesta do 
roku 2040, ktorý je koncipovaný ako 
smart. Dokončujeme koncepciu, kto-
rej súčasťou bude 12 konkrétnych pro-
jektov - chceme ich zrealizovať v naj-

bližšej dekáde. Bude to napr. kvalitné 
verejné osvetlenie, ktorého súčasťou 
budú nabíjacie stanice pre elektromo-
bily, ďalej meteostanice, aby sme vede-
li merať kvalitu ovzdušia, kamerové či 
parkovacie systémy atď. Avšak mnoho 
projektov sa nedá stihnúť zrealizovať 
v priebehu jediného volebného ob-
dobia. Je to krátka doba a práve táto 
investičná platforma umožní finan-
covať projekty z viacerých zdrojov a 
zabezpečiť nielen ich návratnosť, ale 
i samotnú realizáciu aj po skončení 
jedného volebného obdobia.“ Vice-
primátor doplnil, že dôležité bude 
dobré nastavenie platformy, ktorá 
štartuje na východe Slovenska a ide 
o prvý pilotný projekt v rámci stred-
nej Európy.   (mar)
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jar volá, hor sa do záhrad
Ubehlo už dva a  pol mesiaca z 

nového roka, v januári nik nečakal 
takúto premenu a vrtochy počasia. 
Veď začiatkom januára, pri vysokých 
teplotách, začali pučať niektoré stro-
my a kríky. Našťastie pod Tatrami to 
nebolo až tak prebudené, keď nastali 
vo februári kruté mrazy, ktoré pretr-
vali až do marca.

Záhradkári, ktorí nezabudli natrieť 
kmene stromov v jeseni, až do konca 
roka, nebudú nemilo prekvapení roz-
trhnutými kôrami stromov z južnej 
strany. Nakoľko slniečko je v tomto 
období už silné a zmeny medzi nočný-
mi a dennými teplotami budú zo dňa 
na deň väčšie. Tu prichádza cez deň v 
nenatrených kmeňoch k prehriatiu a 
zatečeniu do spórov, v noci primrzne 
a to je najväčšia príčina poškodenia. 

Niektorí záhradkári aj v túto dobu 
obaľujú kmene, nič tým nepoškodia. 
Mráz však bol aj dobrý pomocník, pre-
tože zamrzli aj škodcovia. Záhradkári 
sa tiež nemajú splašiť a robiť predčasné 
jarné strihanie stromov v týchto výky-
voch počasia. Treba počkať na ustále-
nie, nič nestratia a zároveň nepoškodia 
koncové konáre, nakoľko sa rana ne-
hojí a môže viac poškodiť ako pomôcť. 
Našťastie tohtoročná zima nám nade-
lila aj sneh a tak nenastali holomrazy. 
V zimných obdobiach sa odoberali len 
vrúble na štepenie. Pod Tatrami musí-
me brať do úvahy, že keď na dolných 
zemiach strihajú stromy, my sme o dva 
týždne pozadu, kým sa neustáli poča-

sie. Tak je to aj s mednatými postrekmi 
na broskyniach a  marhuliach. Ak ste 
ich neurobili v januári, chvíľu počkaj-
te. Zmrznutý postrek nič nespraví, iba 
opadne z konárov na zem bez účinku. 

V tomto čase sa už pripravujeme na 
sejbu či sadenie. Niektorí záhradkári 
už majú kúpené semená, chystajú sa 
kúpiť predpestované sadenice, potom 
aj stromčeky a okrasné kríky. Môže-
me hľadať všetko v katalógoch, kde sú 
označené druhy podľa rezistentnosti, 
mrazuvzdornosti, doby kvitnutia a 
zberu, ako aj konzumnej zrelosti. Aj 
na výstavách, či trhoch dbajte o to, aby 
ste sa nenechali prehovoriť peknými 
fotografiami či medovými rečami. Vy-

hľadajte si informácie aj cez internet, 
ale najlepšie sú rady od dobrého suse-
da, alebo záhradkárov v blízkom okolí, 
ktorí už majú skúsenosti s odrodami 
pre našu podtatranskú oblasť. Stáva 
sa, že si zakúpime trvalky, ktoré nie sú 
trvalkami, alebo stromčeky do teplých 
oblastí. Potom nečakajte úrodu, bude-
te sklamaní. 

OV SZZ má komisiu pre odbornú 
výchovu, robí ukážky jarných rezov 
pre skupiny v záhradách, ale aj indivi-
duálne po dohode. V tomto období sa 
začínajú konať členské schôdze v zák-
ladných organizáciách a bolo by pro-
spešné zahrnúť aspoň malú prednášku 
so zameraním na výmenu skúseností a 
vzájomnú pomoc pri takom krásnom, 
ale aj drahom koníčku.

Jozef Kalakaj, predseda OV SZZ

Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad
prijme do pracovného pomeru zamestnanca na obsadenie 

pracovnej pozície
odborný referent/ka oddelenia stavebného poriadku

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
• ukončené vysokoškolské vzdelanie min. I. stupňa - pozemné 
stavby, • prax v príslušnom odbore výhodou, • znalosť právnych 
noriem v predmetnej oblasti, • bezúhonnosť, zodpovednosť, sa-
mostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť, • práca s počítačom - 
pokročilý, • vodičský preukaz sk. B. 
Požadované doklady k prihláške na výberový pohovor:
• písomná prihláška na výberový pohovor, • profesijný štrukturo-
vaný životopis s uvedením telefonického kontaktu, • kópia dokla-
dov o dosiahnutom vzdelaní, • čestné prehlásenie o bezúhonnos-
ti, • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov 
pre účely výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o 
ochrane osobných údajov. 
Predpokladaný nástup: po ukončení výberového konania 
Druh pracovného pomeru: plný úväzok na pracovnú zmluvu
Ponúkaný plat: v zmysle platnej legislatívy
Bližšie informácie: stanislav.spisiak@msupoprad.sk, tel. 
052/7167291 
Termín doručenia prihlášky s požadovanými dokladmi:
29. marec 2018 do 12.00 hod. 
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej 
obálke s označením neotvárať „výberové konanie - stavebný po-
riadok“ do podateľne Mestského úradu v Poprade, alebo ich  po-
slať poštou na adresu: 
Mestský úrad Poprad
odd. personálneho manažmentu a miezd 
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 01 Poprad
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť 
do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú poža-
dované podmienky.     PP-32

Súťaž s mobilnou apliká-
ciou Kvíz TANAP-u, kto-
rú ešte koncom minulého 
roka spustili Štátne lesy 
TANAP-u, má svojich ví-
ťazov. Traja šťastlivci sa už 
tešia zo svojej výhry. 

Zapojiť sa do žrebovania 
o zaujímavé ceny mohol kaž-
dý, kto správne odpovedal na 
desať vedomostných otázok 

týkajúcich sa histórie, geolo-
gického vývoja, prírodného 
prostredia národného parku či 
tatranských naj a  poslal svoje 
odpovede v podobe printscre-
enu obrazovky svojho mobil-
ného telefónu usporiadateľovi 
súťaže. Spomedzi 36 súťažia-
cich detí aj dospelých sa šťastie 
usmialo na Máriu Duchno-
vičovú zo Stakčína, Michaelu 

Janckulíkovú z Lieseka a Petra 
Kráčalíka z Bratislavy. 

Mobilnú aplikáciu si ma-
jitelia androidov môžu stále 
stiahnuť bezplatne - avšak už 
nesúťažne -  na https://play.
google.com/store/apps/de-
tails?id=com.vegh.tanap01, 
záujemcovia ju nájdu aj pria-
mo na webstránke Štátnych 
lesov TANAP-u.  (mpe)

V  pondelok 19. marca 
sa v  divadelnej sále Domu 
kultúry uskutoční sláv-
nostné vyhlásenie 4. roč-
níka ankety NAJ PEDA-
GÓG 2018, ktorú vyhlásilo 
mesto Poprad.

Ocenení budú najaktív-
nejší a  najúspešnejší peda-

gogickí zamestnanci v dvoch 
kategóriách od materských, 
cez základné a  základné 
umelecké školy, až po stredné 
školy. Do ankety bolo nomi-
novaných spolu 18 pedagó-
gov, z  toho bolo päť stredo-
školských učiteľov. Spomedzi 
nich budú ocenení v  oboch 

kategóriách akčný - tvorivý 
učiteľ/pedagogický zamest-
nanec, učiteľ s  mimoriadny-
mi výsledkami a zaslúžilý uči-
teľ. Všetkých zúčastnených 
čaká po vyhlásení kultúrny 
program v  podobe divadel-
ného predstavenia Pyžamo 
pre šiestich.  (ppp)

Popradčania a priaznivci Popradu prispe-
li svojimi hlasmi k úspechu v projekte Lidl 
ihrisko Žihadielko.

V kategórii miest s počtom obyvateľov nad 
34 tisíc obsadil Poprad 2. miesto s celkovým 
počtom 82 208 odovzdaných hlasov. Mesto 

tak získalo realizáciu Lidl ihriska Žihadielko 
vďaka aktivitám mesta a podpore obyvateľov 
pri samotnom hlasovaní.

Samospráva mesta ďakuje všetkým obča-
nom, ktorí priložili ruku k dielu a hlasovali v 
prospech popradských detí.  (pmg)

Poprad uspel a bude mať ihrisko

Víťazi kvízu sú už známi

Ocenia naj pedagógov 2018

Mesto Poprad zažilo minulý týž-
deň v  stredu príval tanečnej ener-
gie. Na svedomí to majú tanečníci 
zo skupiny The Pastels, ktorí prá-
ve v  Poprade odštartovali sériu 
predpremiér slovenského filmu 
Backstage. Film zožal u Popradča-
nov veľký úspech.

Poprad ako mesto, ktoré celú túto 
šnúru predpremiér odštartovalo, 
nebol zvolený náhodne. Rodinný 
tanečný film Backstage bol zasadený 

práve do miest pod Tatrami - Po-
prad  a  Svit s  Tatrami v  pozadí zo-
hrali vo filme svoju rolu. Práve v na-
šom meste padli posledné klapky 
filmu, a preto sa tvorcovia rozhodli 
film predstaviť Popradčanom ako 
prvým.  Predpremiéra spolu s taneč-
nou show skupiny The Pastels bola 
moderovaná známym slovenským 
hypemanom Osťom. V kinách si di-
váci môžu pozrieť film Backstage od 
zajtra 15. marca.   (ppp)

Predpremiéra filmu Backstage v Poprade
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Zimná údržba bola náročná, cesty a chodníky potrebujú opravy

Zachraňovali vysilených kamzíkov

Týždeň s mestskou políciou
• MINULÝ týždeň v  stredu dopolud-
nia preverila hliadka MsP Poprad oznam 
o  57-ročnom mužovi ležiacom na zemi na 
Ulici L. Svobodu pri zdravotnom stredisku. 
Bol pod vplyvom alkoholu s krvavými zrane-
niami v oblasti tváre. Muž oslavoval narode-
nie vnučky a prehnal to s alkoholom. Privo-
lanou sanitkou bol odvezený do nemocnice.• V  TEN istý deň v  noci bolo na mestskú 
políciu oznámené vodičom vozidla, že na 
vozovke oproti bytovému domu na Levočskej 
ulici sa nachádza veľké množstvo rozbitého 
skla, ktoré spôsobilo oznamovateľovi defekt 
na jeho vozidle. Sklo tam podľa neho mali 
nahádzať neznámi mladíci z jedného z bytov. 
Oznamovateľ hliadkam MsP Poprad po prí-
chode na miesto uviedol, že mladíci najprv na 
neho pokrikovali z balkóna a následne vošli 
do bytu. Mestskí policajti zistili 26-ročného 
podozrivého Popradčana pod vplyvom al-
koholu. Vec je v riešení MsP Poprad. Rozbité 
sklo z vozovky odstránili pracovníci SMK.

• VO ŠTVRTOK 8. marca ráno bolo na 
linku 159 oznámené, že na Ulici Šrobárovej 
v bytovom dome Volga stojí na parapetnej 
doske okna na 3. poschodí, už asi 15 mi-
nút mladý muž, ktorý chce pravdepodobne 
vyskočiť z okna. Mestskí policajti na mieste 
zistili, že muža si na okne všimol aj jeden 
sused, ktorý následne, cez otvorené dvere, 
vošiel do bytu a z okna sa mu ho podarilo 
bezpečne dostať dovnútra. Vďaka rýchlemu 
zásahu suseda 28-ročný Popradčan neutrpel 
žiadne fyzické zranenia, no mal evidentné 
psychické problémy, a privolanou sanitkou 
bol odvezený do nemocnice.• V  PIATOK 9. marca večer boli mestskí 
policajti vyslaní do NC OBI, kde došlo ku 
kurióznej krádeži, keď si 41-ročný muž z 
obce Hrabušice naložil spolu s nakúpeným 
tovarom do batožinového priestoru svojho 
vozidla aj nákupný vozík. Za priestupok pro-
ti majetku mu bola hliadkou MsP Poprad 
uložená bloková pokuta.  (msp)

Zasadnutie volebného obvodu č. 
2 - sídliská Juh a Kvetnica 5. marca 
tentoraz viedla poslankyňa Alena 
Madzinová pre chorobu predsedu 
VO Petra Brenišina. Poslanci spoloč-
ne so zástupcami Správy mestských 
komunikácií v Poprade prerokovali 
požiadavky na opravy ciest a chodní-
kov v celom meste. Zvlášť sa zamerali 
na cesty a chodníky na sídliskách Juh. 

Vzhľadom na to, že zimná údržba 
bola náročná, riaditeľ SMK Peter Fa-
bian poukázal na nedostatok finanč-
ných prostriedkov na tohtoročné 
opravy ciest a chodníkov. Spoločne sa 

dohodli, že sa opäť stretnú na zasadnutí 
volebného obvodu 26. marca o 17. hod. 
v kancelárii mestského úradu na Do-
stojevského ul. 25 na sídlisku Juh. SMK 
dovtedy pripraví predbežnú kalkuláciu 
na požadované opravy ciest a chodní-
kov. Na základe týchto podkladov sa 
poslanci rozhodnú, ako sa bude postu-
povať ďalej.

Poslanci ďalej prediskutovali vybave-
né písomné podnety občanov predlože-
né na predchádzajúcom zasadnutí VO. 
Čo sa týka podnetu majiteľov garáží na 
starom Juhu, požiadajú vedúcu odbo-
ru správy majetku MsÚ o informáciu, 

ktoré garáže a prístupové komunikácie 
sú vybudované na mestskom pozemku, 
a ktoré na pozemkoch iných vlastníkov.

Poslanci sa venovali i možnosti vy-
tvoriť nové volebné obvody pre blížiace 
sa komunálne voľby v novembri 2018. 
Vzhľadom na to, že legislatívne predpi-
sy presne určujú pravidlá tvorby obvo-
dov, nie je možné vytvoriť nové volebné 
obvody tak, ako si predstavujú obyva-
telia niektorých mestských častí. Každá 
iná úprava si žiada navýšenie počtu po-
slancov. K celej problematike sa poslan-
ci ešte vrátia na spoločnom stretnutí 
všetkých poslancov.  (jwd)

Počas minulého týžd-
ňa spojili zamestnanci 
Štátnych lesov TANAP-u 
a  Správy TANAP-u sily pri 
záchrane troch vysilených 
kamzíkov. Žiaľ, prežil len 
jediný. Momentálne je ešte 
stále v opatere ochranárov.

Prvého vyčerpaného kam-
zíka zaregistrovali uplynu-
lý  piatok podvečer pri Sliez-
skom dome. Útočisko našiel 
v  kotolni horského hotela, 
kde prečkal noc. Zamestnan-
ci kontaktovali pracovníkov 
Správy TANAP-u, ktorí sa 
vysileného zvieraťa ujali. Aj 
napriek ich úsiliu približne 
ročné kamzíča na druhý deň 
uhynulo. Medzitým prišlo 
ďalšie hlásenie od turistov 
z  Oravy. Zhruba rovnako 
starého kamzíka spozorovali 
bezvládne ležať pri ceste pod 
Ťatliakovou chatou v Západ-

ných Tatrách. Keďže autom 
sa k  nemu zamestnanci 
Štátnych lesov TANAP-u z 
ochranného obvodu Zve-
rovka nedokázali dostať, 
požiadali o  pomoc hor-
ských záchranárov. Kamzí-
ka spoločne naložili na sane 
ťahané skútrom a transpor-
tovali ho na Zverovku. Hoci 
sa vysileného capka ihneď 
ujal veterinár, ani tento 
kamzík neprežil.

Ďalšie echo o  vyčerpa-
nom kamzíkovi prišlo spod 
Popradského plesa, kde tu-
risti v nedeľu ráno zahliadli 
zhruba v  štvrtine cesty od 
zastávky TEŽ smerom na 
Popradské pleso asi dvoj-
ročného jedinca ležiaceho 
na okraji asfaltky. Vysilené 
zviera dokonca nereagovalo 
ani na brechot psov, na nohy 
sa postavilo až v  okamihu, 

keď sa ho pokúsili od-
chytiť zamestnanci Sprá-
vy TANAP-u. Po niekoľ-
kých pokusoch to však 
napokon vzdali v nádeji, 
že kamzica sa predsa len 
dokáže sama o  seba po-
starať. Na druhý deň sa 
však situácia zopakovala. 
„Ležala asi tridsať metrov 
povyše miesta, kde sme ju 
našli deň predtým. Au-
tom sme ju previezli na 
polesie,“ povedal Pavol 
Kráľ, zamestnanec Štát-
nych lesov TANAP-u 
z ochranného obvodu 
Štrbské Pleso. Tam si ju 
už prevzali pracovníci 
Správy TANAP-u, vysilené 
zviera vzápätí prezrel aj vete-
rinár. „Podobne ako predchá-
dzajúce dva kamzíky, aj ona 
dostala glukózu, antibiotiká, 
komplex vitamínov a minerá-

lov, ako aj liečivo na naštarto-
vanie trávenia,“ konkretizo-
val riaditeľ Správy TANAP-u 
Pavol Majko. V  opatere 
ochranárov kamzica zatiaľ 
ostáva aj naďalej.  (map)

Pristihnutý s drevom
Policajti z  Obvodného odde-

lenia PZ Svit obvinili z prečinu 
krádeže 29-ročného muža z Ba-
tizoviec.

Obvinený si mal v nedeľu 4. mar-
ca v podvečerných hodinách neo-
právnene prisvojiť drevnú hmotu 
- haluzinu stromu vŕby rakytovej, 
ktorá bola voľne položená pri hale 
Technických služieb mesta Svit. 
Drevinu naložil na železný vozík a 
vybral sa pešo po ceste smerom k 
rómskej osade v Batizovciach, kde 
bol prichytený policajnou hliad-
kou. Tejto krádeže sa Batizovčan 
dopustil aj napriek tomu, že za ob-
dobný čin bol v predchádzajúcich 
dvanástich mesiacoch postihnutý 
a to za spáchanie priestupku proti 
majetku, za ktorý mu bola uložená 
pokuta vo výške 50 eur. Obvinený 
muž bol umiestnený do cely poli-
cajného zaistenia.  (krp)

KInO TATRAn
14. marca o 19. hod.
LADA SVETOM /Cestovateľ-
ská stand-up comedy show/
Kazašské horúčavy, najlepší 
šašlík na svete v Uzbekistane, 
závod s časom na neexistujúcej 
tadžickej ceste, či pokorenie 
výškového rekordu a dosiah-
nutie 4600 metrov nad morom- 
LADOU.
Vstupné len cez predpredaj.sk: 
5 € Vstupné na mieste: 6 €

15., 16. a 17. marca o 19. hod.
BACKSTAGE
SK/CZ, tanečno-hudobný / ro-
mantický, 100 min., slovenská 
verzia, MP12 B. Cristovao, M. 
Havranová , O. Hraška a The 
Pastels v hlavných úlohách ta-
nečno- hudobného romantické-
ho filmu nakrúcaného vo Svite a 
v Poprade. Vstupné: 5 €
Vstupné zľavnené (deti, študen-
ti, seniori, ŤZP): 4 €

16. marca o 16.30 hod.
LEO DA VINCI:
MISIA MONA LÍZA 
IT / PL, animovaný / dobrodruž-
ný, 82 min., dabing, MP7
Príbeh mladého Leonarda da 
Vinci, ktorý vďaka svojim úžas-
ným vynálezom a za pomoci 
svojich priateľov zažije neuve-
riteľné dobrodružstvá. Vstupné: 
5 € Vstupné zľavnené (deti, štu-
denti, seniori, ŤZP): 4 € 

17. a 18. marca o 16.30 hod.
CHLOE A TRPASLÍCI 
USA, animovaný, 89 min., da-
bing, MP7
Chloe sa so svojou mamou opäť 
sťahujú. Tentokrát do veľkého 
gotického domu plného zvlášt-
nych záhradných trpaslíkov. 
Vstupné: 5 €, Vstupné zľavnené 
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 € 

18. marca o 19. hod.
TOMB RAIDER
USA, akčný / dobrodružný, 122 
min., titulky, MP12
Laru Croft tentokrát stvárňuje 
A. Vikander, ktorá v 21 rokoch 
zdedí obchodné impérium. Jej 
otec zmizol bez stopy, keď bola 
ešte malá a práve nastal čas 
nájsť ho. Vstupné: 5 € Vstupné 
zľavnené (deti, študenti, seniori, 
ŤZP): 4 €

19. marca o  19. hod. - KVE-
TINÁRSTVO /La Fleuriére/- 
OSOBNE UVEDIE REŽISÉR 
BE/SK, dráma, 78 min., titulky, 
MP15, FK
Rasťo, Tomáš a Mižu sú sloven-
skí Rómovia, ktorí odišli “do 
lepšieho”- do Bruselu. Pokúšajú 
sa prežiť v anonymite okrajo-
vých štvrtí, stratení medzi pri-
sťahovalcami z rôznych kútov 
sveta. Vstupné: 5 € Vstupné FK, 
ŤZP: 3 €
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Program kina CIneMAX Poprad
Od 15. marca do 21. marca

SPoločenSká kronIkA

Šťastné ob-
dobie sa 

bude znásobovať. Akoby sa všetky 
mocnosti spojili, aby vás potešili.

R o z l o ž t e 
svoje sily, 

lebo týždeň bude plný pracov-
ných alebo študijných povinností.

Budete vo 
svojom živle, 

lebo s blížiacou sa jarou dostávate 
novú energiu a optimizmus.

Po období, 
kedy ste sa 

cítili unavení a vyčerpaní, sa ob-
novia všetky vaše vnútorné sily.

Sústreďte sa 
na prácu, 

lebo vďaka situácii, ktorú úspešne 
zvládnete, môžete byť povýšení.

Dobite svo-
ju energiu 

medzi dobrými ľuďmi, ktorí vám 
prajú. Vyhýbajte sa klebetám.

Dobrým slo-
vom zmôže-

te viac, ako keby ste kričali alebo 
nadávali. Pekné chvíle v rodine.

Rozhodnite 
sa pre po-

nuku, ktorú dostanete ako prvú. 
Bude mať veľa výhod.

Polepšíte si 
svoju povesť, 

čo vám pomôže získať nových pria-
teľov aj nové zárobkové možnosti.

Nedajte sa 
o v p l y v n i ť 

názormi iných. Mohli by ste si po-
škodiť. Dajte len na svoju intuíciu.

N e t r á p t e 
sa starosťa-

mi, ako sa vyvinie určitá situácia. 
Bude úplne inak, než ste si mysleli.

Z by t o č n e 
rozpitváva-

te úplné malichernosti. Mali by 
ste sa nad ne povzniesť.

HoroSkoP od Stredy do Stredy

V  stredu 14. marca - Adus, vo štvrtok 15. 
marca - Dr. Max - Monaco, v  piatok 16. 
marca - Lekáreň nemocnice Poprad, 
v  sobotu 17. marca - Avena, v  nede-
ľu 18. marca - Lekáreň nemocnice Poprad, 
v pondelok 19. marca - Včela a v utorok 20. 
marca - Adus. Adus: Mnoheľova ul. 2, Dr. 

Max - Monaco: Francisciho 22, Lekáreň ne-
mocnice Poprad: Banícka 28, Avena: 
Karpatská 11, Včela: Tatranské nám. 1 
(pri nemocnici). Lekárne s  pohotovost-

nou službou sú otvorené od pondelka do 
piatka od 18. hod. do 22. hod., počas so-
bôt, nedieľ a sviatkov od 8. hod. do 22. hod.

PoHotovoSť v lekárňACH

V piatok 9. marca 2018
v Matejovciach s

V piatok 9. marca 2018
vo Veľkom Slavkove s

V sobotu 10. marca 2018
v Matejovciach s

V utorok 13. marca 2018
vo Veľkej s

Jánom Vidom,
89-ročným

Igorom Mariščákom,
66-ročným

Jánom Ilčákom,
74-ročným

Pavlom Frisíkom,
70-ročným

nAvŽdy SMe SA roZlÚčIlI

„Znaj preto mieru v láske, nech je stála: chybí, kto otáľa, i ten, 
kto cvála.“            William Shakespeare

PovedAlI SlávnI

Dnes 14. marca má meniny - Matilda, vo štvrtok 15. marca - Svet-
lana, v piatok 16. marca - Boleslav, v sobotu 17. marca - ľubica, 
ľuba, v nedeľu 18. marca - Eduard, Eduarda, v pondelok 19. marca 
- Jozef a v utorok 20. marca - Víťazoslav, Klaudius.

BlAHoŽeláMe k MenInáM

V stredu 14. marca 2018
o 10. hod. vo Veľkej s

V stredu 14. marca 2018
o 15. hod. vo Veľkej s

Vo štvrtok 15. marca 2018
o 14. hod. v Spišskej Sobote s

Vo štvrtok 15. marca 2018
o 14. hod. vo Veľkej s

Jurajom Hrehorčákom,
69-ročným

Miroslavom Mlynárom,
70-ročným

Máriou Drozdovou,
81-ročnou

Pavlom Bendíkom,
66-ročným

nAvŽdy SA roZlÚčIMe

Na Divadelnej Šuňave aj štyri popradské súbory
V piatok a sobotu 16. a 17. marca sa v šu-

ňavskom kultúrnom dome  uskutoční 26. 
ročník Divadelnej Šuňavy. Na tejto medzi-
okresnej postupovej prehliadke neprofesi-
onálneho divadla sa zúčastní 9 súborov s 
12 divadelnými predstaveniami.

Predpoludnia sú určené detskému a mla-
dému divákovi, popoludnia a večery dospe-
lým i mládeži. Divadelné súbory z okresov 
Poprad, Kežmarok a Levoča budú súťažiť v 
kategóriách: detské divadlo, divadlo dospe-
lých hrajúcich pre deti, divadlo mladých, 
divadlo dospelých. Samotné mesto Poprad 
bude zastúpené až 4 divadlami – DS Šťast-
livec zo ZUŠ na Štefánikovej ul, DS Trma 
Vrma zo Spojenej školy Letná, DS Art Aca-
demy a DS Commedia Poprad. Podrobný 
program je zverejnený na www.osvetapo-
prad.sk.

Divadelnú Šuňavu otvoria v piatok 16. 
marca o 8. hod. Po DS Divadla Ramagu 
zo Sp. St. Vsi vystúpi o 9.15 hod. DS Trma 
Vrma z Popradu s miniatúrou To je cirkus?, 
o 9.40 DS Šťastlivec z Popradu  so Screensa-
ver a Zničili ste mi život, o 10.30 hod. uvedie 
DS Tote Tam zo ZUŠ A. C. z Kežmarku hru 
Labakan a o 16. hod. spolu s DS Trma Vrma 
Hry. O 20. hod. uvedie DS Divadlo Ramagu 
zo Sp. St. Vsi predstavenie Lásky hra osudná. 

V sobotu 17. marca od 9. hod. budú súťa-
žiť divadelné súbory Gašparko zo ZŠ Lendak 
a DS „L“ zo ZUŠ Levoča, o 16. hod. bude 
účinkovať DS Paľa Bielika z T. Lomnice s 
hrou Číňania, o 19. hod. Art Academy z Po-
pradu s predstavením Zázrak a o 20.30 hod. 
DS Commedia Poprad s hrou Stroskotanci 
na šírom mori. Festival sa skončí vyhod-
notením o 21.30 hod.  (ppm)

FESTIVAL JEDEN SVET 
2018
Festival dokumentárnych a 
nekomerčných filmov/ diva-
delná sála a klub Zóna Domu 
kultúry v Poprade

Streda 14. marec o 17. hod.
32 utajovaných správ – správa 
z pekla, Perla Afriky, Dievča z 
Instagramu. Vstupné: 2 eurá

Štvrtok 15. marec o 17. hod.
Vďaka Bohu, že je piatok, Me-
dzi nami, Jesserov sen. Vstup-
né: 2 eurá

Piatok 16. marec o 17. hod.

Atómový sused, Profesionál-
na cudzinka, Betka a múdre 
hlavičky. Vstupné: 2 eurá

Nedeľa 18. marec o 10. hod./ 
divadelná sála DK v Poprade
PERNÍKOVÁ CHALÚPKA/
Divadlo Gašparko Prešov
Klasická rozprávka, v ktorej ví-
ťazí dobro nad zlom.
Vstupné: 1,50 eura

Nedeľa 18. marec o 17. hod./ 
divadelná sála DK v Poprade
FS VRANOVČAN/ ZBOHOM
Pod záštitou primátora mesta 
Poprad Jozefa Švagerka.
Program k 100. výročiu ukon-

čenia prvej svetovej vojny.
Netradičné spracovanie folkló-
ru na folklórny muzikál.
Vstupné: 10 eur/8 eur.

Pondelok 19. marec o 19. hod./ 
divadelná sála DK v Poprade
PYŽAMO PRE ŠIESTICH/
Marc Camoletti
Divadelná hra, v ktorej účinku-
jú známi herci Gabriela Škra-
báková, Andrea Profantová, 
Danica Jurčová, Anna Nováko-
vá, Richard Stanke, Peter Sklár, 
Ján Dobrík, Michal Rovňák.
Vstupné: 17 eur
Predpredaj: MIK 052/436 
1192, DK 052/772 2255.

Kultúrny program mesta Poprad

V dennom centre v Strážach oslavujú svoje narodeniny v 1. štvrť-
roku 2018 títo členovia: 100 rokov Anna Škirtová, 95 rokov Zuza-
na Hoššová, 65 rokov Mária Bašistová, 60 rokov Jožka Procházko-
vá, ostatní oslavujúci členovia Anna Deverová, František Dunajský, 
Anton Kornaj, Štefan Kornaj, Anna Majerčíková, František Ratkoš, 
Danka Slavkovská, Anna Smreková, Dušan Šary, Jozef Škirta, Mag-
daléna Tomášová, Viktor Valas, Marta Rusnáková, Monika Slav-
kovská, Štefan Krojer, Margita Lorencová, Helena Rošková, Ružena 
Rošková, Božena Ševcová, Emília Zgodavová, Jozef Bobko, Matil-
da Borzíková, Ján Čenščák, Jozef Girgaš, Jaroslava Krajčová, Elena 
Olejníková, Mária Pavelčáková, Anna Rošková, Anna Samiecová, 
Štefánia Vagašová, Ľubica Šupová.

BlAHoŽeláMe JuBIlAntoM

Spomienka
V pondelok 19. marca 2018 uplynie jeden rok, čo nás navždy 
opustil  MILOŠ SEMANČÍK, rezbár, matičiar, pria-
teľ. Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s klubom výtvarníkov 
tichú spomienku.         Manželka s rodinou

Leo da Vinci: Misia Mona 
Liza: o  14.20 hod. (hrá sa cez 
víkend), o 16.20 hod., Backsta-
ge: o  18.20 hod. a  o  20.20 
hod., Včielka Mája 2: Sladké 
hry: o  13.50 hod. (hrá sa cez 
víkend), Predpremiéra - Krá-
lik Peter: o 15.50 hod. (hrá sa 
len cez víkend), Nočná hra: 
o 15.50 hod. (nehrá sa v sobo-
tu a v nedeľu), Červená volav-

ka: o  18. hod., Tomb Raider: 
o 20.50 hod., Chloe a trpaslíci: 
o  14.40 hod. (hrá sa cez ví-
kend) a  o  16.40 hod., Otcova 
volga: o  18.40 hod. (nehrá sa 
20.3.), Winchester: Sídlo dé-
monov: o  20.40 hod. (nehrá 
sa 20.3.), ARTMAX OPERA 
- Lohengrin: o  19. hod. (hrá 
sa len 20.3.). Viac na www.ci-
ne-max.sk.  (ppp)
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InZerCIA

na prenájom nehnuteľnosti
tenisového areálu mesta Poprad nachádzajúci sa ulici Boženy Nemcovej v Poprade, 
k.ú. Poprad, zapísané na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, katastrál-
ne územie Spišská Sobota, na liste vlastníctva č.1. Nebytové priestory sú vo výlučnom 
vlastníctve vyhlasovateľa súťaže. 
Predmet obchodnej verejnej súťaže:
- Prevádzková budova tenisového areálu súp. č. 4899, postavená na pozemku parc. č. 
KN-C 287, v katastrálnom území Spišská Sobota o výmere 185 m2, druh pozemku  
zastavané plochy a nádvoria.
- Tenisové kurty s príslušenstvom na pozemku parc. č. KN-C 288.
- Pozemok parc. č. KN-C 287 v katastrálnom území Spišská Sobota o výmere 185 m2, 
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.
- Pozemok parc. č. KN-C 288 v katastrálnom území Spišská Sobota o výmere 4722 m2,  
druh pozemku ostatné plochy.
Súčasťou areálu sú drobné stavby (sklad a vodáreň, plechový sklad), domáca vodáreň, tla-
ková nádrž, cvičná stena, oplotenie areálu, inžinierske siete, osvetlenie a spevnené plochy.  
Nehnuteľnosti sú vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže a sú zapísané na Okres-
nom úrade v Poprade, katastrálnom odbore v liste vlastníctva č. 1 v celosti.

Termín na predloženie súťažných návrhov: do 16.3.2018  do 12. hod.  

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž ako 
neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. 
Súťažné podmienky sú uvedené na internetovej stránke : www.poprad.sk
Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku nehnuteľností u kontaktnej osoby: Lucia Poľa-
novská, Mestský úrad Poprad,  kancelária č. dverí  A305, prípadne telefonicky na tel. č. 0910 
890 234, 052 /716 72 97, alebo  na e-mailovej adrese: lucia.polanovska@msupoprad.sk. PP-21

MESTO  POPRAD
v y h l a s u j e   obchodnú  verejnú  súťaž

na prenájom nehnuteľností
pozemkov časť parc. č. KN-C 355/1, ostatné plochy a časť parc. č. KN-C 355/2, ostat-
né plochy spolu o výmere 1655 m² v katastrálnom území Veľká, obec Poprad zapísa-
ných v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore 
na liste vlastníctva č. 1 na dobu neurčitú za účelom revitalizácie územia a vytvorenia 
výstavného priestoru.
Minimálna výška ročného nájomného je 1,66 €/m²/rok, t. j. 2 747,30 €/rok za celý 
predmet nájmu

Termín na predloženie súťažných návrhov: do 16. 3. 2018 do 12.00 hod.  

Vyhlasovateľ súťaže 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. Bližšie informá-
cie: ivana.jurisova@msupoprad.sk, tel. 052/716 72 81, 052/716 72 93.   PP-24

MESTO  POPRAD
v y h l a s u j e   obchodnú  verejnú  súťaž

zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť
v katastrálnom území Poprad, a to pozemok časť parc. č. KN-C 3009/841, ostatné 
plochy o výmere 12 m2 za účelom vybudovania a užívania chodníka ako prístupu k 
nebytovému priestoru.
Výška nájmu je minimálne 1,66 €/m2/rok za pozemky v oboch zónach za účelom bu-
dovania prístupových komunikácií, parkovísk, chodníkov, zelených plôch a pod., ktoré 
slúžia alebo budú slúžiť na účely podnikania, alebo s ním súvisia, teda spolu 19,92 €/rok 
za celý predmet nájmu.(Minimálna výška nájmu je určená v súlade so Zásadami prenáj-
mu pozemkov vo vlastníctve Mesta Poprad, schválenými Uznesením MsZ č. 117/2012 
zo dňa 6. 6. 2012 a v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov.)
Bližšie informácie o nehnuteľnosti ako aj situačný nákres v katastrálnej mape sú uverej-
nené na stránke www.poprad.sk, alebo ich poskytne MsÚ Poprad, oddelenie správy by-
tov, 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 19. 3. 2018 o 12.00 hod.  PP-25

MESTO  POPRAD
v zmysle § 9a ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb.

o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

• Predám kvalitný leštený Tat-
ranský drevený obklad - 3 €, pe-
rodrážka, Zrubový profil, hra-
noly a  dlážkovicu na podlahy. 
Inf. č. t.: 0908 234 866.  1/18-P  
• Predám pozemok na garáž so 
stavebným povolením na sídl. Zá-
pad v  Poprade. Inf.: č. t. 0908 
323 538.    2/18-P

• Kúpim pozemok vo Veľkej, v Spiš-
skej Sobote alebo v Strážach vhod-
ný na výstavbu rodinného domu, 
výmera pozemku max. do 450 m2, 
cena do 45 000 €. Platba v hotovosti. 
Inf.: č. t. 0903 626 055.  1/18-K
• Kúpim akékoľvek parožie. Inf.: č. t. 
0904 834 937.   2/18-K

• Prijmeme vyučeného automecha-
nika do autosalónu Renault v Popra-
de. Inf. č. t. 0905 316 883.     2/18-R
• Dám do prenájmu kaderníc-
ke miesto v  Obchodnom cen-
tre Zona v Poprade. Inf.: č. t. 
0903 713 557.  10/18-R

• Práca v Rakúsku v logistickom skla-
de bez znalosti jazyka. Inf.: info@hgw-
-logistics.at, tel. 0909 131 925. 12/18-R
• Prenajmeme kancelárske priesto-
ry v Poprade, Teplická 34, bývalá AB 
Stavomotnáže. Inf.: č. t. 0905 563 836, 
e-mail: pabamke@gmail.com 13/18-R
• Hľadáme spoľahlivú a  čestnú 
pani na upratovanie 8-poschodového 
domu v  Poprade na sídlisku Západ. 
Inf. č. t. 0902 221  330, mail: danie-
la-sofia@hotmail.de. Tešíme sa na 
vašu pomoc.  14/18-R
• Dám do prenájmu záhra-
du v  záhradkárskej osade 2 v  Po-
prade (sídl. Západ). Inf.: č. t. 
0915 287 566.  15/18-R
• Klietky pre chov prepelíc, pasce 
na líšky a kuny, liahne na vajíčka, viac 
na www.123nakup.eu. Inf.: č. t. 0907 
181 800.   17/18-R

PredAJ

kÚPA

rôZne

Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad
prijme do pracovného pomeru zamestnanca

na obsadenie pracovnej pozície

odborný referent/ka oddelenia dopravy
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
• ukončené vysokoškolské vzdelanie min. prvého stupňa v oblasti stavebníctva 
alebo dopravy   
• prax v príslušnom odbore výhodou,
• znalosť právnych noriem v predmetnej oblasti,
• bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť,
• práca s počítačom – pokročilý,
• vodičský preukaz sk. B. 
Požadované doklady k prihláške na výberový pohovor:
• písomná prihláška na výberový pohovor, 
• profesijný štrukturovaný životopis s uvedením telefonického kontaktu, 
• kópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní, 
• čestné prehlásenie o bezúhonnosti, 
• písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre účely vý-
berového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. 

Predpokladaný nástup: po ukončení výberového konania 
Druh pracovného pomeru: plný úväzok na pracovnú zmluvu
Ponúkaný plat: v zmysle platnej legislatívy
Bližšie informácie: stanislav.spisiak@msupoprad.sk , tel. 052/7167291
Termín doručenia prihlášky s požadovanými dokladmi: 29. marec 2018 do 
12.00 hod. 
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej obálke s ozna-
čením neotvárať „výberové konanie – doprava“ do podateľne Mestského úradu 
v Poprade, alebo ich  poslať poštou na adresu: 
  
Mestský úrad Poprad
odd. personálneho manažmentu a miezd 
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 01 Poprad

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výbero-
vého konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.  PP-29

Hľadáme účtovníčku na dohodu 
o  pracovnej činnosti na spracova-
nie účtovnej závierky za rok 2017 
a následné vedenie účtovníctva v 8 
spoločnostiach.
Podmienky: znalosť podvojného 
účtovníctva, znalosť zákona o  dani 
z  príjmov a  DPH, znalosť ruského 
jazyka vítaná.
Platové ohodnotenie dohodou.  
Informácie: tel. č. +421 904 940 194.

PP
-2

6
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Výstava človeka - svätca, ktorý sa nebál hovoriť pravdu
Maximilián Maria Kolbe patrí k 

svätým, ktorých dielo a posolstvo pre-
sahuje dobu, v ktorej žili. Ako mladý 
študent sa venoval štúdiu fyziky, kto-
rú spoznával popri filozofii a teológii. 
Navrhol stupňový raketový pohon, 
ktorý sa po druhej svetovej vojne stal 
súčasťou rakiet. Popri svojom žurna-
listickom nadaní rozvíjal aj misijnú 
činnosť. Tento poľský svätec je známy 
najmä kvôli hrdinskej obeti svojho ži-
vota. Jeho obeta popri jeho aktivitách 
vyznieva ešte obdivuhodnejšie. M. M. 
Kolbe ukončil svoj život v koncen-
tračnom tábore v  Osvienčime. Dob-
rovoľne sa obetoval za spoluväzňa 
- mladého otca rodiny. V Poprade je 
výstava o tomto významnom človeku.

Na Pedagogickej fakulte poprad-

skej Katolíckej univerzity mohli 
študenti prostredníctvom výsta-
vy spoznať život svätca, ktorý je 
aj patrónom manažérov.  Anna 
Diačiková z Katedry manažmen-
tu popradskej Katolíckej uni-
verzity uviedla: „Mnohí študenti 
nepočuli o tomto človeku a videla 
som, že jeho príbeh ich zasiahol. 
Silné príbehy ich formujú, aby 
rozmýšľali a  konali v  pohľade 
dobra. Chceme, aby ich zručnosti 
v  kontaktoch ako budúcich ma-
nažérov, ktorých vychovávame, neboli 
len hard-tvrdé, ale aby súčasťou ich 
práce bola spolupatričnosť a „blížnosť“ 
človeka.“

M. M. Kolbe patrí dlhodobo medzi 
najpopulárnejších svätých. Výstava 

hovorí o jeho  životnom diele, ktoré 
oslovuje aj človeka ponoreného do 
problémov súčasnosti. „Pri tejto vý-
stave je možné si uvedomiť, že svet nie 
je čierno-biely, ale skladá sa z mozaiky, 
zo sklíčok, ktoré tvoria farebnosť sveta, 

a  že všetko so všetkým súvisí 
a  má svoj dôvod,“ dodala A. 
Diačiková.

M. M. Kolbe žil pred viac 
ako 80-timi rokmi. Podľa 
duchovného správcu Pedago-
gickej fakulty KU v  Poprade 
Antona Lisnika zanechal stále 
aktuálny odkaz: „Žite pravdu, 
vtedy život dostáva hodnotu. 
Kolbe sa tak dá pokladať aj za 
patróna novinárov, patróna 
pravdy. Bojoval proti vtedaj-

šiemu extrémizmu - nacizmu. Zatkli a 
uväznili ho ako nebezpečného človeka 
preto, lebo pomenoval pravdu..“

Výstava sa presunula z univerzity do 
Kostola sv. Cyrila a Metoda v Popra-
de, kde bude do Veľkej noci.  (kpa)

Rodný môj kraj očami popradských detí
Minulý týždeň vo štvrtok 

sa v priestoroch Podtatran-
skej knižnice v Poprade ko-
nalo vyhodnotenie literár-
nej a  výtvarnej súťaže pod 
názvom Rodný môj kraj 
zo všetkých najkrajší, kto-
rú vyhlásil Miestny odbor 
Matice Slovenskej v Popra-
de v spolupráci s odborom 
školstva, mládeže a  športu 
MsÚ v Poprade.

„Súťaž bola venovaná 25. 
výročiu vzniku Slovenskej 
republiky a 90. výročiu za-

loženia Miestneho odboru 
Matice slovenskej v Popra-
de. Do literárnej súťaže sa 
zapojili 3 školy s celkovým 
počtom 88 prác a deväť prác 
bolo odmenených knižnými 
cenami. Do výtvarnej súťa-
že sa zapojilo 7 popradských 
škôl s celkovým počtom 55 
prác a ocenených bolo 25 
žiakov. Pracovníci knižnice 
nám vytvorili podmienky 
na prezentáciu prác samot-
ným inštalovaním vo svo-
jich priestoroch,“ uvidela 

Ľudmila Hrehor-
čáková z  MO MS 
v  Poprade. „Ta-
kýmto spôsobom 
sme chceli mo-
tivovať deti, aby 
sa viac zaujímali 
o Slovensko a jeho 
krásy. Dostali sme 
množstvo kreatív-
nych prác a  nie-
ktoré nás naozaj 
dojali. Akýmsi 
heslom podujatia 
sa stal citát, ktorý 

vo svojej literárnej práci vy-
užil jeden z  ocenených žia-
kov: Aj tá najmenšia vlasť 
hodná je lásky,“ doplnila 
predsedníčka MO MS v Po-
prade Beáta Kalinová. „Je to 
milá súťaž, pretože vlaste-
nectva a úcty k vlasti nie je 
nikdy dosť. Hodnotila som 
literárne práce a  tam boli 
pekné ukážky vyjadrujúce 
cit k  Slovensku,“ povedala 
vedúca OŠMaŠ MsÚ v  Po-
prade Edita Pilárová.

Žiaci sa do svojich prác 
doslova vložili. „Svoju prácu 
som chcela urobiť inak ako os-
tatní - formou listu cudzinca 
svojim priateľom. Cudzinci 
naozaj vnímajú Slovensko 
ako krásnu krajinu a sú často 
prekvapení, keď ju vidia prvý-
krát,“ vysvetľovala Katarína 
Závacká z Gymnázia na Ku-
kučínovej ulici, ktorá svoju 
ocenenú prácu predniesla 
pred všetkými zúčastnenými. 
„Do svojej kresby som zakom-
ponovala Jánošíka, ako nášho 
národného hrdinu,“ prezradi-

la Daniela Michalková 
zo ZŠ s  MŠ Francisci-
ho, ktorá zaujímavo 
vyobrazila Slovensko 
v  ohrození (na foto). 
„Podaril sa mi úspech aj 
vďaka trefnému citátu, 
ktorý som použil,“ do-
plnil Daniel Barilla (na 
foto dole) zo ZŠ s  MŠ 
Vagonárska v Poprade, 
ktorý ohúril porotu 
citátom od A. Mülle-
ra.  (mav)

Polovica marca sa tradične viaže 
s  prvou časťou skúšky dospelos-
ti - s  maturitnými písomkami. 
Kým drvivá väčšina slovenských 
maturantov píše testy a  slohové 
práce tento týždeň, bilingvalis-
ti z  gymnázia Spojenej školy na 
Ulici Dominika Tatarku v  Po-
prade majú  tri dni písomiek už 
za sebou. Minulý týždeň absol-
vovali nemecký jazyk, matema-
tiku a  voliteľný predmet dejepis 
alebo geografiu. Ústna časť ma-
turity ich čaká o  dva mesiace. 
(zsu)    FOTO - Zuzana Suchá

Včera podvečer 
otvorili vo vstup-
ných priestoroch 
Domu kultúry 
v Poprade výstavu prác žia-
kov Základnej umeleckej 
školy na Štefánikovej ul. z 
ateliérov Ivety Brajčákovej, 
Anny Fedákovej, Rudolfa 
Rabatina a Veroniky Káro-
lyiovej. Výstava pod názvom 
Čarokruhy potrvá do 26. 
marca 2018.  (ppp)

Čarokruhy

Drahí priatelia,
je toho toľko, čo vám musím povedať! Možno sa pýtate: „Ó, 
Maverick, kde si bol? Bolo mi smutno.“ A  moja odpoveď 
znie: Slovensko. Celý ten čas som bol na Slovensku. „Mys-
líš Česko-Slovensko?“ Nie! Slovensko! Krásna malá krajina 
uprostred Európy. Slovensko sa s Českom rozišlo pred dvad-
siatimi piatimi rokmi. Bol to smutný rozchod. Ale, priatelia, 
krajšiu krajinu som za celý svoj život nevidel! A to som toho 
videl mnoho...Hory siahajúce do nebies, dlhočizné rieky, ja-
zerá, plesá a  jaskyne! Dokonca aj prales. A tí ľudia! Krás-
ny, vysoký a štíhly slovenský ľud ma sprevádzal na každom 
kroku. Nie nadarmo sa vraví, že Slovenky sú najkrajšie. Tie 
ich okále! Keby som nebol ženatý, hneď si jednu vezmem!...

Katarína Závacká - úryvok z práce List priateľom
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Arne Kroták zavesil korčule na klinec

Kamzíci vyzvú vo štvrťfinále vojakov z Trenčína

Kým 36-ročný obranca HK Poprad 
Štefan Fabian predminulú nede-
ľu prekročil tisíczápasovú hranicu 
v  najvyššej slovenskej súťaži, legen-
dárny Arne Kroták vo svojich 45 ro-
koch už ďalší súťažný duel nepridá.

Rôzne dohady a špekulácie o nezho-
dách s trénerom kamzíkov Marcelom 
Ozimákom uzavrel klub i  samotný 
Arne Kroták vo svojich stanoviskách 
prostredníctvom internetu na prelome 
februára a marca. „Osobne sa na to po-
zerám z  profesionálneho hľadiska ako 
na vzťah hráča s trénerom. Je to práca, 
kde má hráč zmluvu, dostáva plat, a tak 
musí rešpektovať aj pravidlá jeho pria-
meho nadriadeného. Berieme do úva-
hy aj to, že Arne je legenda a zo strany 
klubu dostáva patričný rešpekt. Arne je 
naďalej pod platnou hráčskou zmluvou 
a  zároveň je neoddeliteľnou súčasťou 
HK Poprad. My s  ním stále počítame 
a  veríme, že nám pomôže k  rastu, aj 
keď možno z  inej pozície,“ uviedol na 

stránkach oficiálneho webu HK Po-
prad riaditeľ klubu Ľudovít Jurinyi. 
„Nie je to o hrdosti, nemám ani žiadne 
hráčske maniere, nepotrebujem nikomu 
nič dokazovať ako hokejista a  viem, 
že už mám svoj vek. Budem podporo-
vať chlapcov, aby dosiahli čo najlepší 
úspech v tejto sezóne a budem sa sna-
žiť byť nápomocný pri tom, aby hokej 
v  Poprade napredoval, len už nie ako 
hráč,“ odkázal fanúšikom prostredníc-
tvom sociálnej siete legendárny AK13 
- Arne Kroták, ktorý plánuje rozlúčku 
z  hráčskou kariérou pravdepodobne 
pred začiatkom budúcej sezóny a malo 
by to byť exhibičné stretnutie.  (ppv)

Popradskí hokejisti 
majú za sebou základnú 
časť Tipsport ligy v  se-
zóne 2017/2018. Skon-
čili na šiestom mieste 
a  vo štvrťfinále skrížia 

hokejky s vojakmi z Trenčína.
Minulý týždeň v  piatok prehra-

li kamzíci doma s  lídrom tabuľky 
z Nitry 2:4 v  rámci predposledného 
kola základnej časti Tipsport ligy. 
Pred zápasom si kapitán Štefan Fa-
bián prevzal dres s číslom 1000 za 
takýto počet odohratých zápasov v 
slovenskej najvyššej hokejovej súťaži 
(na foto). V nedeľu si z Banskej Bys-
trice, ktorá bojovala o druhé miesto, 
odniesli Popradčania plný počet bo-
dov po výhre 4:3 v rámci zostávajú-
ceho 54. kola. Práve baranov počas 
dlhodobej časti dokonale zaskočili, 
keď favoritovi uchmatli päť víťaz-
stiev zo šiestich vzájomných zápasov, 
z toho trikrát uspeli na ľade súpera.

Zverenci Marcela Ozimáka získa-
li spolu 91 bodov so skóre 159:152. 
V  základnej časti zvíťazili z  56 zá-
pasov v  31 prípadoch, z  toho bolo 
šesť triumfov po riadnom hracom 
čase. Zaznamenali 25 prehier, z toho 
4-krát ťahali za kratší koniec v predĺ-
žení, resp. samostatných nájazdoch.

V  produktivite hráčov potešil naj-

mä útočný ťahúň tímu Patrik Svitana, 
ktorý odohral takmer plnú porciu 
zápasov, nazbieral v nich spolu 54 ka-
nadských bodov a stal sa tretím naj-

produktívnejším hráčom základnej 
časti. Vsietil 23 gólov a tým sa zaradil 
na štvrté miesto v tabuľke strelcov.

Popradskí kamzíci odštartujú 

štvrťfinálovú sériu play-off proti 
Trenčínu v  sobotu 17. a  následne 
v nedeľu 18. marca na ľade Dukly. 
Doma sa predstavia v  stredu 21. 
a  vo štvrtok 22. marca. Zápasy sa 
hrajú zhodne o 18. hodine.

Výsledky Tipsport ligy: 53. kolo 
v piatok 9. marca HK Poprad - HK 
Nitra 2:4 (0:1, 2:2, 0:1), góly Popra-
du: 22. Peter Bjalončík (P. Svitana), 
40. Andreas Štrauch (P. Svitana). 
54. kolo v nedeľu 11. marca HC ´05 
iClinic B. Bystrica - HK Poprad 
3:4 (0:1, 0:2, 3:1), góly Popradu: 13. 
Marcel Petran (Matúš Paločko), 27. 
Radomír Heizer (D. Buc, Matúš Pa-
ločko), 31. Jindřich Abdul (D. Bon-
dra, Matej Paločko), 56. Lukáš Hvila 
(P. König, M. Nagy).

Program Tipsport ligy: 1. kolo 
štvrťfinále play-off v  sobotu 17. 
marca a  2. kolo štvrťfinále play-off 
v  nedeľu 18. marca o  18. hod. HK 
Dukla Trenčín - HK Poprad.   (ppv)

Z kuchyne HK Poprad
Juniori: 7. zápas štvrťfinále play-off v utorok 6. marca Poprad - B. Bystrica 7:4, 1. zápas semifinále play-off v nede-
ľu 11. marca Trenčín - Poprad 5:2 a 2. zápas semifinále play-off v pondelok 12. marca Trenčín - Poprad 6:4. Dorast: 
1. zápas štvrťfinále play-off v sobotu 10. marca Poprad - Martin 3:4sn a 2. zápas štvrťfinále play-off v nedeľu 11. 
marca Poprad - Martin 6:1. Kadeti (II. časť o Majstra SR): v sobotu 10. marca Slovan BA - Poprad 7:4 a v nedeľu 
11. marca Slovan BA - Poprad 4:2. St. žiaci 8. roč.: v sobotu 10. marca Humenné - Poprad 0:8. St. žiaci 7. roč.: 
v sobotu 10. marca Humenné - Poprad 0:17. Ml. žiaci 6. roč.: v sobotu 10. marca Poprad - Humenné 10:0. Ml. 
žiaci 5. roč.: v sobotu 10. marca Poprad - Humenné 23:0.
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Krátko zo športu

fK Poprad Najúspešnejším športovcom kraja sa stal Peter Hámor

Basketbalistky BAM Poprad s nožom na krku

Z kuchyne BAM Poprad
Kadetky: v  sobotu 10. marca Po-
prad - YA Košice 54:64. St. mini 
žiačky: v sobotu 10. marca Poprad 
- Ružomberok 18:29 a 16:32.

• POPRADSKÉ líšky neuspeli v  se-
mifinále ženskej hokejovej extraligy, 
keď po domácej prehre s  Prešovom 
síce v sobotu 10. marca zvíťazili v od-
vete na ľade súpera 2:1, ale v  nedeľu 
opäť v metropole Šariša prehrali v roz-
hodujúcom  zápase 2:4. Zahrajú si tak 
o tretie miesto v sérii na tri víťazné zá-
pasy proti Spišskej Novej Vsi. Úvodné 
dva zápasy sú na programe v  sobotu 

a nedeľu 17. a 18. marca zhodne o 17. 
hodine v Poprade.• MINULÝ týždeň v piatok sa vo Svi-
te uskutočnilo okresné kolo v basket-
bale žiakov základných škôl. Víťazom 
sa stalo družstvo ZŠ s  MŠ Komen-
ského Poprad, pred usporiadateľskou 
školou SŠ Mierová Svit a ZŠ v Spišskej 
Teplici. Víťazný tím postúpil do kraj-
ského kola, ktoré sa uskutoční v polo-
vici apríla v Levoči.• KARATISTI klubu Shihan Poprad 

sa predminulú sobotu predstavili v Par-
tizánskom v  rámci druhého kola Slo-
venského pohára. Shihanisti v celkovom 
hodnotení so šiestimi zlatými, ôsmimi 
striebornými a  troma bronzovými me-
dailami skončili na piatom mieste.• DO ARÉNY Poprad sa vracia zná-
ma séria Simply the best, ktorá pod 
Tatry prinesie v  piatok 16. marca od 
19. hodiny 10 zápasov v boxe, MMA 
a K1. Z toho budú tri zápasy titulové. 
O  slovenský titul v  K1 organizácie 

WKN do 81 kg sa pobije domáci Erik 
Matejovský z  Body Gymu Poprad 
s  Jozefom Kolodzejom z  Kežmarku. 
V  druhom titulovom zápase vojde 
do ringu Samuel Hadzima spoločne 
s  Belgičanom Tarikom Mahilonom 
v  boji o  Internacionálny K1 opasok 
WKN do 64,4 kg. Vrcholom večera 
bude zápas K1 o Majstra sveta WKN 
medzi slovenskou legendou Vladimí-
rom Indrányim a  Francúzom Dyla-
nom Kolinom.   (ppv)

Basketbalistky 
BAM Poprad 
minulý týždeň 
v stredu ukon-
čili nadstavbo-

vú časť extraligy vysokou 
domácou prehrou s  Good 
Angels Košice a už v sobo-
tu odohrali v Aréne Poprad 
prvý zápas štvrťfinálovej 
série proti Šamorínu.

Kým v  dueli s  Košicami 
Popradčankám už o nič ne-
šlo, v sobotu išlo v zápase so 
Šamorínom do tuhého. Domáce bas-
ketbalistky nepotvrdili zlepšenú for-
mu z ostatných duelov proti favoritom 
a  so Šamorínom ťahali počas celého 
duelu za kratší koniec. „Ušla nám prvá 

štvrtina. My sme si to predstavovali úpl-
ne naopak. Asi sa prejavili skúsenosti 
na strane súpera. Hral jednoduchšie a 
my sme sa veľmi trápili v útoku. Škoda, 
že nás strelecká nemohúcnosť postihla v 

tom najnevhodnejšom ter-
míne,“ hodnotil prehru so 
Šamorínom tréner BAM 
Poprad Milan Černický. 
„Mali sme slabšiu streľbu 
ako súper, ktorý nás porazil 
hlavne trojkami. Nešlo nám 
to, ale urobíme všetko preto, 
aby sme v stredu zvíťazili,“ 
dodala hráčka BAM Po-
prad Dominika Drobná.

Štvrťfinálová séria sa 
hrá na dva víťazné zápasy. 
S nožom na krku pocestu-

jú popradské basketbalistky do Šamo-
rína. V prípade víťazstva by sa rozho-
dujúci zápas odohral opäť v Poprade 
v sobotu 17. marca o 17.30 hod.

Výsledky: dohrávka 4. kola sk. 

1-4 v  stredu 7. marca BAM Poprad 
- Good Angels Košice 36:85 (12:37), 
najviac bodov BAMP: Adela Kudlič-
ková - 11. 1. kolo štvrťfinále play-off 
v  sobotu 10. marca BAM Poprad - 
ŠBK Šamorín 47:54 (23:31), najviac 
bodov BAMP: Lucia Kupčíková - 13.

Program: 2. kolo štvrťfinále play-
-off v stredu 14. marca o 19. hod. ŠBK 
Šamorín - BAM Poprad, prípadné 3. 
kolo štvrťfinále play-off v sobotu 17. 
marca o  17.30 hod. BAM Poprad - 
ŠBK Šamorín.   (mav)

Popradskí fut-
balisti sa kvôli 

ďalšiemu odloženému kolu 
v  II. lige rozhodli odohrať 
v sobotu narýchlo vybavený 
prípravný zápas v  Tatran-
skej Lomnici proti Lipa-
nom, aby nevyšli z  tempa. 
Zvíťazili 3:2.

Popradčania sa potrebovali 
rozohrať, pretože už v utorok 
po uzávierke vydania novín 
Poprad si odkrútili štvrťfi-
nálový zápas Slovnaft Cup-u 
v  NTC proti prvoligovému 
Ružomberku.

Ostrý štart v  II. lige čaká 
zverencov Jaroslava Belej-
čáka v  sobotu 17. marca 
o 16.30 hod. v NTC proti FK 
Pohronie Žiar nad Hronom 
Dolná Ždaňa.

Do súťažného kolotoča z FK 
Poprad ako prví naskočili 
mladší žiaci U12 a U13, ktorí 
uspeli v sobotu v Snine. (ppv)

Z kuchyne FK Poprad
Ml. žiaci U13: v sobotu 10. 
marca Snina - Poprad 1:5. 
Ml. žiaci U12: v sobotu 10. 
marca Snina - Poprad 2:19.

Titul najúspešnejšieho športovca Prešov-
ského samosprávneho kraja za rok 2017 získal 
horolezec Peter Hámor. Popradský himalájis-
ta sa na vrchol ankety posunul ako prvý Slo-
vák, ktorý zdolal všetky osemtisícovky a vystú-
pil na najvyššie vrcholy všetkých kontinentov.

Už 15. ročník slávnostného vyhlásenia naj-
úspešnejších športovcov a  športových kolektí-
vov Prešovského samosprávneho kraja za rok 
2017 sa konalo 7. marca v Divadle Jonáša Zábor-
ského v Prešove.

Peter Hámor sa v histórii ankety o najúspeš-
nejšieho športovca PSK svojimi výkonmi viac-
krát dostal do najlepšej desiatky poradia. Naj-
cennejšiu priečku mu teraz vynieslo dobytie 
8 167 metrov vysokej Dhaulárgirí. Vystúpením 
na ňu sa stal prvým Slovákom a 36-tym člove-

kom na svete, ktorý zdolal všetkých 14 osemtisí-
coviek. Skompletizovaním tzv. Koruny Himalájí 
sa popradský horolezec zaradil medzi top špor-
tovcov Slovenska a ocenený bol navyše Krištá-
ľovým krídlom v  kategórii Šport. Kategóriu 
najlepších jednotlivcov kraja uzatvára účastník 
nedávnych zimných olympijských hier – tatran-
ský lyžiar Andreas Žampa.

Ako  najlepšia stredná škola  bolo vyhodno-
tené  Gymnázium Kukučínova v  Poprade, kto-
ré v  minulom roku získalo aj čestné uznanie 
predsedu Slovenského olympijského výboru za 
športovú činnosť. Cenu pre  zdravotne znevý-
hodneného športovca si prevzal popradský cyk-
lista Adrián Babič, ktorý sa v minulom roku stal 
držiteľom kompletnej zbierky medailí z  letnej 
deaflympiády v tureckom Samsune.  (daj)

Najlepšia škola Prešov-
ského samosprávneho kraja 
v  oblasti športu - tak znie 
honosný titul, ktorým na 
slávnostnom vyhlásení naj-
lepších športovcov kraja 
v prešovskom Divadle Joná-
ša Záborského ocenili Gym-
názium na Kukučínovej uli-
ci v Poprade.

V prítomnosti predsedu 
Slovenského olympijského 
výboru (SOV) Antona Siekela 
a  predsedu Prešovského sa-

mosprávneho kraja (PSK) Mi-
lana Majerského prevzal cenu 
riaditeľ školy Vladimír Lajčák.

„Starý gympel“ vlani zvíťa-
zil v  súťaži SOV Olympijské 
festivaly Slovenska 2017, jeho 
basketbalový tím chlapcov 
druhýkrát po sebe dominoval 
na majstrovstvách Slovenska. 
Medzi bezmála 600 žiakmi 
je 22 mládežníckych repre-
zentantov Slovenska, jeden 
už reprezentuje našu krajinu 
v  seniorskej kategórii. Minu-

loročná maturantka z „kuku-
čínky“ Katarína Šimoňáková 
má za sebou premiéru pod 
piatimi olympijskými kruh-
mi, minulý mesiac v  Pjon-
gčangu štartovala v pretekoch 
sánkariek. Pri hodnotení viac 
ako 120 stredných škôl PSK 
zohrala významnú úlohu aj 
mimoriadne bohatá záujmo-
vá športová činnosť žiakov 
tohto gymnázia. Jeho štu-
dentská rada organizuje pra-
videlné súťaže v kolektívnych 

i individuálnych 
športoch, žiaci 
sa môžu reali-
zovať v  niekoľ-
kých športových 
krúžkoch. „Mu-
sím zdôrazniť, že 
aktivity v oblasti 
športu robíme 
pre žiakov, nie 
pre získavanie ocenení. Samo-
zrejme, pozitívne hodnotenie 
našej spoločnej práce nás veľ-
mi teší,“ skomentoval udele-

„Starý gympel“ je športovým lídrom krajaDali ste nám vedieť

nie ceny riaditeľ popradského 
Gymnázia na Kukučínovej 
ulici Vladimír Lajčák.

Zdeno Suchý
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Nechajte sa inšpirovať ľudovou tvorbou - Folklór vo Forume
Folklór a ľudová tvorba 

majú na Slovensku dlhú 
tradíciu. Výnimočné de-
dičstvo národa sa storo-
čia presúva z  generácie 
na generáciu a je pýchou 
nás všetkých. Vzory, kto-
ré preveril čas, poskytu-
jú originálne inšpirácie 
aj pre módnych tvorcov 
a  tak sa prenášajú aj do 
dnešnej módy. Mesiac 
marec je preto v nákup-
nom centre Forum Po-
prad  venovaný téme fol-
klór.

V termíne od 16. marca 
do 3. apríla bude vo Fo-

rume inštalovaná výstava 
unikátnych slovenských 
ľudových krojov Železiar. 
Bohatá ponuka obsahu-
je kroje z  rôznych kútov 
Slovenska a okrem tradič-
ných dámskych strihov 
vaše oči potešia aj kroje 
pre pánov a pre deti.

V  sobotu 17. marca 
program výstavy obo-
hatia tvorivé dielne 
s  ÚĽUV-om. Tie budú 
vzhľadom na termín za-
merané na Veľkú noc a 
zasvätia vás do tajov zdo-
benia vajíčok, prípravy 
ozdôb zo šúpolia a  tých 

zručnejších aj do hrn-
čiarskeho remesla. Samo-
zrejmosťou je aj program 
pre deti, pre ktoré bude 
pripravená detská verzia 
tvorivých dielní.

 Na posledný víkend 
v  mesiaci sú naplánova-
né tradičné Dni origina-
lity. 24. a  25. marca náj-
dete vo Forume skupinu 
remeselníkov, ktorí vám 
radi ukážu svoje zručnos-
ti a  ak budete mať chuť 
môžete si od nich zakú-
piť originálne výrobky. 
Už teraz sa na vás tešia 
drotári, výrobcovia dre-

vených riadov, maliari, 
rezbári a ostatní umelci.

Súčasťou Dní origina-
lity budú aj tvorivé diel-
ne, na ktorých sa budete 
môcť naučiť ako ozdobiť 
medovníky, vyskúšať si 
techniku zdobenia dre-
vených kraslíc vypaľova-
ním, vyskúšať si kreslenie 
slovenského ornamentu, 
kovotepectvo, zdobenie 
kraslíc technikou falošný 
patchwork, maľovanie na 
sklo, pletenie korbáčov z 
vŕbového prútia a priučiť 
sa olejomaľbe a  drevo-
rezbe.

PP-28


