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Čiastočné zatmenie Slnka pozorovali aj žiaci v Poprade

Na Slovensku sme mohli v
piatok 20. marca 2015 pozorovať čiastočné zatmenie Slnka. V
Poprade zatienil Mesiac Slnko
na 60 percent, úplné zatmenie
bolo v páse, ktorý postupne
prechádzal Severným Atlantikom južne od Islandu, cez Faerské ostrovy, Špicbergy, Severný
ľadový oceán, Arktídu a skončil
na Severnom póle.
Približne medzi 10. a 12. hodinou sa hlavy mnohých Popradčanov obracali k oblohe, aby si
pozreli výnimočný úkaz. Bolo
však na to treba špeciálne okuliare, tmavé zváračské sklá alebo
ďalekohľady s fóliou. Žiaci zo ZŠ
s MŠ Francisciho patrili medzi
tých, ktorí sa rozhodli pozorovať
jedinečné zatmenie Slnka priamo vonku zo školského areálu.
Mali k tomu dva ďalekohľady využívané pri výučbe. Juraj Ujházy,
ktorý dvadsať rokov učil na tejto
ZŠ a viedol aj astronomický krúžok, prišiel pomôcť pri pozorovaní. Povedal: „Pre žiakov, ktorí
sa práve učia o vesmíre a telesách
v rámci slnečnej sústavy je tento
jav zaujímavý. Opakuje sa len

raz za niekoľko rokov. Naposledy sme mohli čiastočné zatmenie
Slnka vidieť v roku 2011 a najbližšie bude v roku 2021. Vďaka
peknému počasiu boli vynikajúce
podmienky na pozorovanie na celom Slovensku. My sme zatmenie
pozorovali dvoma ďalekohľadmi
- jedným zrkadlovým, druhým
šošovkovým, takže deti mohli
aj porovnať, aký obraz vzniká v
jednom, aký v druhom. Dosiahli
sme 45-50 násobné zväčšenie.“
J. Ujházy žiakom vysvetlil, že k

Na cestách miznú stopy zimy

Sneh sa vytratil, no stopy po
ňom na cestách, či chodníkoch
ostali. Aj popradskí cestári majú
v týchto dňoch plné ruky práce
a z komunikácií odstraňujú
zvyšky posypového materiálu.
Priebežne monitorujú aj stav
vozoviek a opravujú výtlky.
„S čistením sme začali pred dvo-

ma týždňami, nakoľko zima oficiálne skončila 15. marca. Od 16.
marca teda pracujeme v plnej prevádzke a začali sme so zberom posypového materiálu. Máme zhruba
vyčistené centrum mesta a pokračujeme na sídlisku Západ. Postupne
sa presúvame do ďalších obvodov.“
(Pokračovanie na str. 3)

čiastočnému zatmeniu dochádza pri rotácii Zeme, kedy sa
Mesiac dostane pred Slnko, čiže
vrhá tieň na našu Zem. Dodal,
že tento jav môže mať dopad aj
na človeka, ktorého biorytmus
je nastavený tak, že reaguje na
slnečné svetlo. Takisto zvieratá

pociťujú úbytok svetla a zatmenie má vplyv i na fotovoltaické
elektrárne a pod.
Deti sa z pozorovania tešili.
Vyskúšali sa pozrieť cez ďalekohľady, okuliare a niektorí si so
sebou priniesli sklíčko zo zváračskej kukly. Matias Mayer hľadel na zatmenie cez takúto pomôcku: „Pripravil mi to otec, ale
domá máme aj ďalekohľad. Každý večer pozeráme na hviezdy,
sledovali sme už i zatmenie Mesiaca.“ Šiestak Peter Omamík
bol uveličený: „Cez špeciálne prístroje sme si pozreli, ako ubudol
kus zo Slnka.“ Zuzana Kötelešová, učiteľka fyziky konštatovala:
„Praktická ukážka je vždy viac
ako teória, prípadne nejaké videá alebo fotky na hodine.“
Zatmenia Slnka pozorovali už
ľudia v dávnych dobách. Tma na
zemi nastala aj na Veľký piatok,
v čase ukrižovania Ježiša Krista,
hoci podľa vedcov nešlo údajne o zatmenie Slnka. Mesiac
bol vraj v splne a vtedy nemôže nastať zatmenie. Nič to však
nemení na fakte, že vždy ide o
mimoriadny úkaz.
(mar)

O post hlavného kontrolóra
má záujem sedem uchádzačov
Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Poprade
sa uskutoční dnes 25. marca o 9.
hod. v zasadačke Mestského úradu v Poprade. Hlavným bodom
programu bude voľba hlavného kontrolóra mesta Poprad na
funkčné obdobie 2015-2021. Prihlášku na túto pozíciu doručilo 7
uchádzačov.
Ďalej bol do programu zaradený návrh zmluvy o spolupráci
mesta Poprad s Aquaparkom Poprad a Slovenským futbalovým
zväzom pri ďalšom rozvoji a výstavbe športového areálu, návrh
na prevod vlastníctva nebytových
priestorov z majetku mesta - maštalí, stavby a sociálnej budovy v
jazdeckom areáli na Kvetnici do
vlastníctva nájomcu - občianske-

ho združenia Kynologický klub
ZO Kynológia Poprad a jazdecký
klub. Poslanci prerokujú aj návrh
na prenájom a podnájom nehnuteľností vo vlastníctve mesta - pozemkov v Priemyselnom parku
Poprad - Matejovce za účelom
výstavby a užívania parkoviska
pre kamióny a prístupovej komunikácie k parkovisku. Ďalej sa
budú zaoberať návrhom na začatie
procesu preskúmania schváleného
územného plánu SÚ mesta Poprad
a návrhom na zníženie nájomného na 0,10 € za jednu hodinu v telocvični ZŠ s MŠ na Komenského
ulici pre BKM Svit. V programe je
i návrh na vecnú náplň rozpočtu
na rok 2015 v programe šport a
návrh na zmenu rozpočtu mesta
Porad na rok 2015.
(ppm)
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Vysokoškoláci budú riešiť vzhľad mesta

Mesto Poprad a SlovenVEĽKONOČNÉ prázdniny
ská technická univerzita
budú mať školáci od 2. do 7.
v Bratislave nadviazali
apríla 2015.
spoluprácu, v rámci ktorej
PIETNA spomienka pod
budú študenti spracovávať
záštitou Róberta Fica venovaná
návrhy na vzhľad mesta aj
obetiam prvého transportu zo
v rámci bakalárskych prác.
Slovenska do koncentračného
25 vysokoškolákov navštítábora Auschwitz sa bude konať
vilo koncom minulého
dnes 25. marca o 15.30 hod pri
týždňa podtatranskú metpamätnej tabuli obetiam horopolu, aby sa s prostredím
lokaustu na železničnej stanici
osobne zoznámili. Pri tejto
v Poprade. Následne bude vepríležitosti sa s nimi v piarejnosti sprístupnená v Tatrantok predpoludním stretli aj
skej galérii výstava Igiho Brezu
predstavitelia radnice.
s názvom Smrť holubíc.
Poprad Martin Baloga.
„Študenti budú hľadať riešenia
v Poprade vedúci Ústavu urbaMiera nezamestnanosti v
rozvoja
nášho
mesta
do
budúcnosti
nizmu
a
územného
plánovania
Zadania sú rozdané, študenti
Popradskom okrese ku koncu
a pri tom využijú svoje schopnosti.
Fakulty architektúry STU v Brasa môžu pustiť do práce. V názofebruára stúpla na 11,15%, čo je
Je viacero vecí, ktorým sa prostredtislave Bohumil Kováč. „Nezávislé
roch na možnosti plánovania bolo
o 0,14 viac oproti prechádzajúa neviazané študentské pohľady
vidieť, kto je odtiaľ, a kto naopak
níctvom zadaní môžu venovať, od
cemu mesiacu.
môžu priniesť mnoho cenného disponúka nezávislý pohľad. „Mám
dopravy, cez infraštruktúru, až po
VEĽKOKAPACITNÉ konrada Poprad taký, aký je. Ak sa
námestie, či parkovanie v meste,“
kusného materiálu,“ povedal.
tajnery na jarné upratovanie
však nad tým zamyslím, tak určite
uviedol po stretnutí so študentMesto Poprad spracováva niebudú umiestnené od 27. marprídem na to, že je tu veľa vecí, ktomi primátor mesta Poprad Jozef
koľko urbanisticko-architektoca do 2. apríla v centre mesta
Švagerko. „Spolupráca bola zvonických štúdií a na tvorbe prograré sa dajú vylepšiť,“ povedala štu(Hviezdoslavova ul., Levočská
lená z viacerých dôvodov. Ľudia
mu budú participovať aj samotní
dentka 4. ročníka FA STU Alexanul., Sadová ul., Banícka ul., Popradzvonku majú nezaťažený pohľad
študenti architektúry. „Na tento
dra Kanovitsová, ktorá pochádza
skej brigády, Bernolákova ul.,
a nepozerajú sa na Poprad očami
semester je zadaných prvých pár
z Popradu. „Poprad je pospájaný
Murgašova ul. a Okružná ul. Popradčana. Očakávame, že prinetém. Študenti sa na úvod oboznáz rôznych mestečiek. Riešil by som
garáže) a na sídlisku Juh III na
teda v prvom rade pešie prepojenie,
sú niečo nové. Ďalším významným
mili s terénom. Nasledovať bude
Suchoňovej, Jesennej a Záborpretože mesto nie je veľké rozlohou,
faktorom je tvorivosť v mladom
niekoľko kontrol rozpracovanosti
ského ulici.
ale potenciálom. Otázne je, čo so
veku a určite rozhoduje aj cena,
v spolupráci s mestom Poprad.
ZAJTRA 26. marca o 17.
všetkými námestiami komplexne?
keďže diplomová práca nestojí toľPri ukončení semestra, chceme
hod. bude v Podtatranskej knižČo s priestorom, ktorý je medzi
v Poprade zorganizovať výstavu
ko, čo profesionálna štúdia,“ dodal
nici na sídlisku Západ v Popranimi nevyplnený?“ zamyslel sa
odovzdaných prác,“ prezradil
druhý viceprimátor Popradu Pade beseda s mladou slovenskou
štvrták Miloš Diežka, pochádzajúplán spolupráce predseda Rady
vol Gašper.
spisovateľkou Luciou Saskovou,
pre priestorové plánovanie mesta
Skupinku 25 študentov viedol
ci z Dolného Kubína.
(mav)
ktorá za svoj debut Neznámych
nemiluj získala 3. miesto v kategórii debut roka v rámci Knižnej revue a v piatok 27. apríla
Včera večer sa v Dome kultúry v Poprade uskuková - učiteľka predprimárneho vzdelávania v ZŠ s
o 16.30 hod. bude beseda so spiMŠ na Komenského ul., v kategórii pedagóg s mitočnil slávnostný galavečer pri príležitosti Dňa
sovateľom Jozefom Banášom.
učiteľov. Vyhlásili na ňom výsledky ankety Naj
moriadnymi výsledkami Alena Váradyová - učiteľka
SPRÁVA a údržba ciest Prepedagóg 2015, ktorú organizovalo mesto Poprad
literárno-dramatického odboru ZUŠ Spojenej školy
šovského samosprávneho kraja
v rámci škôl, ktorých je zriaďovateľom.
na Letnej ulici a v kategórii zaslúžilý pedagóg Daniepripravuje rekonštrukciu 25 vyZ návrhov do troch kategórií akčný/tvorivý pela Lihajová - vychovávateľka školského klubu detí
braných havarijných úsekov na
v ZŠ s MŠ na Dostojevského ul. V online hlasovaní
dagogický zamestnanec, pedagóg s mimoriadnymi
cestách II. a III. triedy. Obnovena webovom sídle mesta získal najviac hlasov a titul
výsledkami a zaslúžilý pedagóg vyberala víťazov
né by mali byť úseky ciest v siedNajsympatickejší učiteľ získal Peter Pastorek, učiteľ
odborná porota. V kategórii akčný/tvorivý pedagona predvádzaciu jazdu
mich regionálnych oblastiachPríďtegický
ZUŠ Spojená škola na Letnej ul.		
(ppp)
zamestnanec získala ocenenie Štefánia Sivácestárov, a to v okolí Bardejova, k vášmu predajcovi SEAT,
AUTONOVA, s.r.o.
Humenného, Prešova, Starej a získajte svoj LED darček!
Ľubovne, Svidníka, Vranova
nad Topľou, ale aj Popradu.
POPRADSKÉ divadlo Commedia bolo počas ostatného víkendu hosťom ôsmeho ročníka
festivalu Hriňovské dni divadla.
RUSKÝ armádny súbor
ÓGIE
Alexandrovci bude počas jesenného slovenského turné
sprevádzať Vašo Patejdl, Michal
ENJOYNEERING
David a Lucie Bílá. AlexandrovTECHNOLOGY TO ENJOY
ak ako nikdy predtým. Získajte sebavedomý SEAT Ibiza s klimatizáciou a rádiom už od 8 990 ◊, dynaci sa predvedú
v ôsmich
čom a multimediálnym vybavením
už od 11celkovo
890 ◊ alebo
sa odvezte domov v crossoveri SEAT Altea
www.seat.sk
0 už od 12 990 ◊. Vyštartujte
po modeloch SEAT
s Coool výbavou
navyše a užívajte si jazdu v novom aute.
slovenských
mestách,
okrem
Bratislavy a Košíc, aj v Poprade,
NÁZEV
AUTONOVA
s.r.o., Priemyselný ADRESA
areál Východ 3406, 058TEL/WEB
01 Poprad
Humennom,
NANCOVANIA PROSTREDNÍCTVOM
ÚVERU: Žiline, Trenčíne,
Tel./fax: 052/773 04 71, e-mail: seat@autonova.sk, www.autonova.sk PP-7
Zvolene a Nitre.
(ppš)
AUTONOVA, s.r.o.
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LEON ST KOMBI

Spotreba a emisie CO2: 4,7 – 4,9 l/100 km, 122 – 129 g/km. Trieda energetickej efektivity: A

1/2

Financovanie
na polovicu

BEZ NAVÝŠENIA A BEZ POPLATKU
ZA SPRACOVANIE

Priemyselný areál Východ 3406
058 01 Poprad
tel.: 52/7731549
e-mail: seat@autonova.sk
www.autonova.sk
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Letisko má za sebou úspešnú zimnú sezónu

Letisko Poprad Tatry má za sebou
úspešnú zimnú sezónu
2014/2015. Počet vybavených turistov sa vyšplhal nad 2 600 osôb,
čo sa výrazne priblížilo
k najlepším zimným
sezónam uplynulých
rokov.
K ukrajinským a ruským lietadlám, ktorých
dlhodobo ubúda, pridalo v tejto
sezóne Letisko Poprad - Tatry aj
linku Riga - Poprad - Riga v spolupráci so spoločnosťou airBaltic. Nový projekt sa vo svojej
premiérovej zimnej sezóne ujal.
Svedčí o tom 1 650 vybavených
cestujúcich. „Táto linka prepojila Poprad s Lotyšskom, Ruskom
a Škandináviou. Projekt sa stretol
s pozitívnym ohlasom cestujúcej
verejnosti zo strany lotyšských, či
ruských partnerov, ako aj z oblasti cestujúcich zo Škandinávie.
Počty prepravených cestujúcich
nám vykryli rozdiely z predchá-

dzajúcich období, kde prevládalo Rusko a Ukrajina. Vykryli aj
stratu z hľadiska počtu cestujúcich spoločnosti Eurolot,“ uviedla
riaditeľka Letiska Poprad - Tatry
Ivana Herkeľová (na foto) a dodala: „Projekt v spolupráci so spoločnosťou airBaltic je realizovaný
v zimných mesiacoch december
až marec počas troch rokov.
V druhej sezóne sa pokúsime
o navýšenie počtu rotácií a uvidíme, čo bude ďalej. Doteraz sa
cestovalo jedenkrát do týždňa.“
V kurze bola počas zimy aj
celoročná linka Poprad - Lon-

dýn, ktorú prevádzkovala spoločnosť Wizzair
v utorky, štvrtky, soboty
a nedele. „Narastá počet
cestujúcich zo slovenskej,
ale aj anglickej strany.
V letnom letovom poriadku sa zmenia letové
dni na pondelok, stredu,
piatok a nedeľu. Kým
doteraz to bolo vo večerných hodinách, v lete sa
bude lietať skôr v obedňajších
hodinách. Zmeny by mali nastať
už na prelome marca a apríla,“
vysvetľovala riaditeľka letiska.
Počas letnej sezóny nebudú
chýbať obľúbené charterové
lety, ktoré sa nemenia. „Môžeme našim cestujúcim opätovne
ponúknuť Bulharsko a Turecko.
Veríme, že záujem nepoklesne
a budeme mať plné lietadlá,“ vyslovila želanie I. Herkeľová.
Celkovo využilo v roku 2014
služby letiska 31 209 cestujúcich, čo je nárast o 27 % v porovnaní s rokom 2013.
(mav)

Na cestách miznú stopy zimy

(Dokončenie zo str. 1)
„Všetko záleží od počasia a pokiaľ máme také príjemné počasie, ako bolo minulý týždeň, tak sa tomu venujeme naplno,“ uviedol vedúci výroby Správy mestských
komunikácií (SMK) v Poprade Peter Zastko.
SMK vyslala do ulíc všetkých svojich pracovníkov,
ktorým pomáhajú ľudia z malých obecných služieb.
„Denne nám vypomáha okolo dvadsať pracovníkov.
Ide o ručné čistenie, nakoľko nemáme na to stroje,“ dodal P. Zastko, ktorý prezradil, že počas tejto zimy sa
spotrebovalo zhruba 450 ton posypového materiálu.
„Zima bola, aká bola a tak sa na cesty používalo viac
priemyselnej soli, čo nebolo až také náročné,“ doplnil.

Podľa Petra Zastka, SMK priebežne monitoruje aj
stav mestských komunikácií a vykonáva opravy väčších výtlkov. „Venujeme sa väčším výtlkom, nakoľko je
studená obaľovaná zmes finančne náročnejšia. Menšie
opravy budeme vykonávať po tom, čo nabehnú obaľovačky na výrobu teplej obaľovanej zmesi. Harmonogram
väčších opráv komunikácií stále pripravujeme a nie je
ešte odsúhlasený. Viac budeme vedieť do mesiaca.“ Vedúci výroby dodal, že táto zima cestám veľmi neublížila aj preto, že po iné roky sa vyberali kritické úseky
a tie sa dávali do poriadku. „Sťažností od motoristov je
podstatne menej. Čo sa týka chodníkov, pripravujeme
podnety aj na základe požiadaviek občanov.“
(mav)

V Poprade maturovalo o sto žiakov viac ako vlani

Písomné maturity v Prešovskom samosprávnom kraji
(PSK) minulý týždeň absolvovalo spolu 7 672 študentov
stredných škôl, o 712 menej
ako v uplynulom školskom
roku. Na území kraja sa nachádza spolu 115 stredných škôl
bez ohľadu na zriaďovateľa, na
ktorých študuje 36 624 žiakov.
Z tohto počtu je 80 stredných
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK s celkovým počtom
žiakov 28 128.
Písomnú formu internej časti
maturitnej skúšky, test a slohovú prácu zo slovenského jazyka
a literatúry absolvovalo 17. marca 7 540 maturantov. V cudzích
jazykoch aj v tomto roku suverénne viedla angličtina, z ktorej

18. marca maturovalo 5 933 žiakov. Skúšku z nemeckého jazyka absolvovalo 1 186 študentov.
Z ruštiny maturovalo 383 detí.
Francúzštinu si ako maturitný
predmet vybrali piati a španielčinu štyria žiaci. Vo štvrtok 19.
marca boli pre žiakov pripravené testy z matematiky. V tomto
roku ich absolvovalo 1 164 maturantov.
Najviac maturantov (2 416)
navštevuje školy v krajskom
meste Prešov. Poprad je jediné
miesto, kde sa počet maturantov
zvýšil. V tomto roku maturuje
pod Tatrami 1 345 žiakov, o sto
viac ako v predchádzajúcom
roku (1 243).
V kraji je tiež 122 maturantov
so zdravotným znevýhodnením,

ich nárast je v medziročnom porovnaní až 100-percentný (62).
Ide najmä o vývinové poruchy
učenia, telesný postih, sluchový,
prípadne zrakový postih.
Náhradný termín na vykonanie externej časti a písomnej formy internej časti maturít bude
závisieť od počtu prihlásených
žiakov a predbežne by sa mal
konať v termíne od 14. do 17.
apríla.
Po písomných maturitách čakajú o dva mesiace na žiakov ústne maturitné skúšky. Odporúčané obdobie na ich realizáciu je
stanovené od 18. mája do 5. júna.
Termín si určí každá škola individuálne. Všetky údaje poskytol
odbor školstva na Okresnom
úrade v Prešove.
(vef)

•

Krátke správy

DNES 25. marca bude vo
výstavnej sieni Barónka v Kežmarku sprístupnená regionálna
výstava s názvom Jarná rozmanitosť. Práce budú vystavovať
žiaci SSOŠ a SOU Biela voda z
Kežmarku.
18. ROČNÍK Kežmarských
lekárskych dní sa uskutoční 27.
a 28. marca v Starej Lesnej.
FILMOVÉ premietanie z festivalu Hory a mesto sa uskutoční v sobotu 28. marca o 18. hod.
v Kaviarni U Vlka v Starom Smokovci.
HISTÓRIA Veľkej ceny Slovenska v zjazdovom lyžovaní,
ktorá sa desaťročia koná vo
Vysokých Tatrách, je už zaznamenaná aj knižne. Mapuje ju
kniha jedného z významných
funkcionárov v dejinách slovenského lyžovania Ladislava
Harvana a novinára Borisa
Švirlocha. Publikácia s názvom
Šesťdesiat rokov Veľkej ceny
Slovenska - Medzinárodné
lyžiarske preteky v alpských
disciplínach obsahuje aj rozhovory s lyžiarskymi legendami,
vrátane Adama Žampu.
EURÓPSKA komisia schválila financovanie výstavby diaľnice D1 Hubová - Ivachnová.
EÚ preplatí Slovensku 169,2
mil. eur z celkových oprávnených nákladov na projekt a zvyšok bude uhradený zo štátneho
rozpočtu. Stavba by mala byť
odovzdaná v júni 2017, tzn. už
o dva roky by cesta zo Žiliny do
Popradu a ďalej na východ mala
byť zasa o niečo kratšia, ale najmä bezpečnejšia a plynulejšia.
NA Program podpory konzumácie ovocia na školách v šk.
r. 2015/16 bolo schválených 150
miliónov eur. Sumu navrhla
Európska komisia a odobrili ju
členské štáty. Slovensko získa
z európskych peňazí viac ako
2,6 milióna eur. Cieľom je pomôcť deťom vytvoriť si zdravé
stravovacie návyky a bojovať
proti rozmáhajúcej sa detskej
obezite. Program bude mať dosah na 12 miliónov detí vo veku
6 až 10 rokov v 25 zapojených
členských štátoch.
NAVŠTEVNOSŤ Tatier bola
počas jarných prázdnin veľmi
dobrá, porovnateľná s top zimnou
sezónou. Vyťaženosť ubytovacích
zariadení dosahovala až 80-90%.
Rozhodujúcimi faktormi boli
najmä dobré podmienky na lyžovanie a počasie.
(ppš)

•
•
•

•

•

•
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Rozbor vody
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. pripravila aj tento rok pre svojich
zákazníkov pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý si pripomíname 22. marca, niekoľko
zaujímavých aktivít.
Medzi najčastejšie prekročené
ukazovatele, ktoré vypovedajú
o kvalite pitnej vody v domových
studniach patria dusičnany.
Obyvatelia nášho regiónu, ktorí využívajú domové studne si
môžu dať bezplatne analyzovať
dusičnany vo štvrtok 26. marca.
Na uskutočnenie rozboru je potrebné doniesť minimálne 200 ml
vzorky pitnej vody v čistej nádobe
na vrátnicu spoločnosti v Poprade alebo na strediskách v Spišskej
Novej Vsi a v Starej Ľubovni.
Pre školské kolektívy ponúka PVPS exkurzie vo vybraných
vodárenských objektoch a čistiarní odpadových vôd. Celoročne, podľa záujmu, umožnia
študentom prezentácie a odborné
besedy s ich pracovníkmi o činnosti, technológiách a inováciách
vodárenskej spoločnosti. (dic)

Zmena času
Zmena zimného času na
letný čas bude v nedeľu 29.
marca. Čas si zmeníme ráno
z 2. hod. na 3. hod.

Ježko Separko navštívil deti v knižnici

Nadácia Kosit vyrazila na turné s EKOknihou Ježka Separka
a Slimáčika Naturpáčika. Neobišli ani Poprad. Počas prvých
troch mesiacov od krstu knihy
nadácia a jej partneri distribuovali vyše 600 z 1000 výtlačkov
a aj preto sa lektorky rozhodli
za svojimi čitateľmi cestovať po
celom Slovensku.
„Taký úspech EKOknižky sme
ani nečakali. Počas roka plánujeme navštíviť rôzne mestá, v ktorých chceme organizovať verejné
čítania z našej novej knihy. Ponuka pôjde najmä slovenským knižniciam, ale aj obchodným centrám či školám,“ uviedla riaditeľka
Nadácie Kosit Jana Končeková.
V piatok 20. marca predstavila
nadácia svoj projekt aj 60-tim deťom a ich učiteľkám v Podtatranskej
knižnici v Poprade. Predpoludnie
bolo plné čítania, hier a prezentácií. „Kniha vznikla v spolupráci
s učiteľkami z celého Slovenska. Obsahuje 30 autorských prác. Garantom literárnej časti je Daniel Hevier
a hudobnej časti Marián Čekovský,“
povedala lektorka centra environmentálnej výchovy nadácie Kosit
Silvia Karolyiová (na foto dole).
Kniha sa dá využívať ako učebná
pomôcka, ale aj ako veselé čítanie
o tom, ako separovať odpad. Svoje
miesto si preto určite nájde nielen
v školách, ale aj knižniciach. „Na-

dácia sa rozhodla,
že bude zatiaľ jediným vydavateľom
knihy. Dá sa získať
jednoducho online
cez
prihlasovací
formulár,“ dodala S. Karolyiová,
ktorá prezradila,
že už teraz nadácia uvažuje nad
ďalším pokračovaním EKOknihy.
Na
popradskú
prednášku boli pozvaní aj učitelia škôl, aby sa bližšie
zoznámili s publikáciou a s možnosťami, ako vzdelávať deti v oblasti environmentálnej výchovy.
„Environmentálna výchova je síce
súčasťou vyučovania, ale nemá osobitný predmet. Naše školy pracujú
v oblasti environmentálnej výchovy
na viacerých projektoch. Zaujala
ma preto možnosť práce s deťmi,“
uviedol Emil Turčan z oddelenia
školstva, mládeže a športu MsÚ
v Poprade. „Kniha je pekne pripravená. Je tam množstvo príbehov,
básničiek a pesničiek. Už sa teším na
to, ako budem môcť s deťmi v MŠ
s touto knihou pracovať,“ dodala
učiteľka MŠ Tajovského Slávka
Žoldáková.
Školáci sa počas prednášky zabavili, ale aj veľa naučili. „Skladali
sme slovo sklo zo zelených vrch-

nákov. Naučili sme sa tak, že
sklo triedime do zelených odpadkových košov,“ prezradila
Slávka Šmihulová. „Musíme
triediť odpad, inak by sa zapĺňali
smetiská. Kniha je zábavná a Ježko
Separko nás naučil, ako máme triediť odpad,“ doplnil Pavol Mihál.
Aj Podtatranská knižnica v Poprade o novú EKOknihu prejavila
záujem. „Privítala som túto prezentáciu, pretože ochrana životného prostredia je aktuálnou témou.
EKOkniha bude určite súčasťou aj
nášho knižničného fondu,“ uzavrela riaditeľka Podtatranskej knižnice v Poprade Anna Balejová.
Nadácia KOSIT na svojej web
stránke
www.nadaciakosit.org
spustila navyše od januára 2015
Klub čitateľov EKOknižky Ježka
Separka a Slimáčika Naturpáčika, v ktorom sú umiestnené
dvojmesačné súťažné otázky pre
rodiny i tímy z materských a základných škôl.
(mav)

Masku by dostal každý, krytov je osem, nových sirén sedem
Už tretí rok je 1. marec Svetovým dňom civilnej ochrany. V
Popradskom okrese si ho však
členovia územného záchranného systému civilnej ochrany (CO) pripomenuli minulú
stredu po prvýkrát. Prednostka
Okresného úradu v Poprade
Mariana Belujská a vedúci odboru krízového riadenia OÚ
Marián Hoško odovzdali pri tejto príležitosti pamätné listy 14 a
ďakovné listy 18 občanom. Boli
to tí, ktorí pôsobili, alebo sú ešte
aktívni v oblasti CO okresu.
Kým nie je vojnový stav, alebo
obyvateľov nezasiahne mimo-

riadna udalosť v podobe kalamity, povodní, nákazy a pod., nikto
sa ani veľmi nezamýšľa, či sme na
takéto nečakané udalosti pripravení. Odbor krízového riadenia
sa stará, aby mali najmä obce a
právnické osoby - firmy, ale aj
školy, plán ochrany obyvateľstva
resp. evakuačné plány. Venuje
pozornosť odbornej príprave jednotiek CO, každoročne organizuje aj cvičenie CO, vlani sa konalo
na tému Nákaza 2014. Pravidelne
sa robia i skúšky varovacieho systému - sirén, kontroly krytov CO
či plynových masiek.
M. Hoško objasnil: „V minulom roku bolo
v meste Poprad
zmodernizovaných
7 sirén. Tridsať rokov trvalo, než sa
štát rozhodol pre
modernizáciu tohto varovacieho systému. Dnes sú už
sirény moderné, dá
sa k nim vygenerovať aj sprievodné

slovo. Mesto Poprad
nemá mestský rozhlas a preto sme
radi, že sa k zvuku
sirény dá pripojiť
tiež výklad, čo sa
deje, ktorý sa takto
dostane k občanom.
Čo sa týka protiradiačných úkrytov, v Popradskom
okrese máme osem
takýchto stavieb. S Prednostka OÚ v Poprade M. Belujská blahoževýstavbou úkrytov lá k udeleniu pamätného listu Vladimírovi Pasštát prestal už za torekovi (vedľa neho stoja ďalší ocenení Viera
socializmu. Dnes Turčoková, Vladimír Percel a Cyril Sedlačko).
vo svete bežne využívajú napr. v
sme radi, keď sa stavajú bytovky
takých štátoch, ktoré sú permas podzemnými garážami. Tie sa
dajú po úprave využiť ako vhodnentne vo vojne, ako je Izrael a
ďalšie,“ poznamenal M. Hoško.
né úkryty napr. bytový dom Javor
na sídlisku Západ alebo podzemKeďže po komunálnych voľné garáže v Maxe.“ Za zmienku
bách pribudlo veľa nových starosstojí aj fakt, že v našom okrese sa
tov, v roku 2015 sa v rámci krízonevzdali skladovania plynových
vého riadenia a CO zamerajú na
masiek a v prípade potreby by ich
to, aby vedeli správne reagovať
dostal každý občan, pre deti sú
na rôzne mimoriadne situácie detské. „Darí sa nám udržať ich v
boli schopní zabezpečiť ochranu,
použiteľnom stave. Najmä masky
evakuáciu, núdzové zásobovanie
CM4 sú moderné. Podobné typy
obyvateľstva a pod.
(mar)
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Hodina Zeme aj v Poprade

Aj na Slovensku sa do Hodiny Zeme zapoja jednotlivci, obce,
firmy, či organizácie. V sobotu 28. marca podporí túto akciu tiež
Poprad. V čase od 20.30 do 21.30 hod. vypne verejné osvetlenie mimoúrovňovej križovatky štátnej cesty I/18 s Teplickou ulicou, zhasne nasvietenie kostolov a kultúrnych pamiatok v centre a v jednotlivých častiach mesta, zníži sa tiež svietivosť verejného osvetlenia na
Námestí svätého Egídia približne o dve tretiny.		
(ppš)

Od slovenskej vedy až do vesmíru
V Coworkingovom centre
Kreativo na Námestí sv. Egídia
55/50 v Poprade sa vo štvrtok
26. marca o 17. hod. uskutoční
pre verejnosť workshop s témou
Ako zabrániť odlivu mozgov zo
slovenskej vedy. Pozvanie prijali
Jakub Kapuš a Michal Vojsovič
zo Slovak Organisation for Space
Activities, ktorí pracujú na vývoji prvej slovenskej družice skCU-

BE. Budú hovoriť o participácii
Slovenska v European Space
Agency, mladých kozmonautoch
z Expedície Mars a budúcnosti
domáceho vesmírneho výskumu. Diskusii bude predchádzať
podpísanie memoranda o vzájomnej spolupráci medzi občianskym združením SocialUP
a Slovenskou organizáciou pre
vesmírne aktivity.
(ppm)

Hanobenie mŕtveho

Vo veci prečinu hanobenia mŕtveho začal v utorok 17. marca poverený príslušník Obvodného oddelenia PZ v Poprade trestné stíhanie.
Doposiaľ neznámy páchateľ v trávnatom poraste v Poprade, neďaleko železničnej trate na Ul. Okružnej, nechal voľne položenú kovovú
urnu s ľudskými pozostatkami 64-ročnej ženy. Týmto svojím konaním
zneuctil mŕtveho ako aj ľudské pozostatky. Páchateľovi hrozí väzenie na šesť mesiacov až na tri roky.			
(krp)

Predĺžené úradné hodiny
na daňových úradoch
Finančná správa aj tento rok predĺžila úradné hodiny počas dní,
pri ktorých je najväčší nápor ľudí, ktorí podávajú daňové priznania
na daň z príjmu za rok 2014. To treba podať a daň zaplatiť do 31.
marca 2015. Daňové úrady (vrátane pobočiek a kontaktných miest)
budú pre verejnosť otvorené tento týždeň do 17. hod. V pondelok
30. marca až do 18. hod. a v utorok 31. marca až do 19. hod. Posilnená bude aj prevádzka call centra a to v tomto týždni do 19. hod.
a v pondelok a utorok 30. a 31. marca až do 24. hod. Ak občania či
firmy lehotu na podanie daňového priznania nestíhajú, môžu oznámiť na daňový úrad odklad o tri, resp. o šesť mesiacov (ak majú za
minulý rok aj príjmy zo zdrojov v zahraniční).		
(ppš)

Pád dvoch českých horolezcov
pod Lomnickým štítom

Poľskí turisti v sobotu 21.
marca v ranných hodinách
zalarmovali horských aj leteckých záchranárov po tom,
ako našli v Skalnatej doline pod Lomnickým štítom
dvoch českých horolezcov.
Jeden z nich nejavil žiadne
známky života, druhý mal
viaceré vážne zranenia a bol
dezorientovaný.
Vďaka priaznivému počasiu mohol vrtuľník s lekárom
okamžite vzlietnuť zo strediska

v Poprade. Počas medzipristátia v Starom Smokovci sa na
palubu pridali aj dvaja horskí
záchranári. Pilot vrtuľníka
vysadil záchranárov aj lekára
v blízkosti miesta udalosti. Zranenému českému horolezcovi
poskytli v teréne neodkladné
ošetrenie. U druhého horolezca mohli žiaľ len skonštatovať
smrť. Po ošetrení preložili zraneného na palubu vrtuľníka
a previezli do popradskej nemocnice.		
(zut)

Sociálna poisťovňa upozorňuje: Klamať na odvodoch sa neoplatí

Dajte si pozor na výšku vymeriavacích
základov a odvodov, vyhnete sa nižším
sociálnym dávkam či penále.
Snaží sa vás zamestnávateľ presvedčiť, že
vám oficiálne prizná len časť platu a zvyšok vám vyplatí „na ruku“? Dajte si pozor,
pretože takáto dohoda sa vám nemusí vyplatiť. Je totiž zásadný rozdiel v tom, aký
vymeriavací základ za vás vykazuje váš zamestnávateľ. Ak neprizná celý plat, ale len
jeho časť, môže vám do budúcnosti spôsobiť veľké problémy. Nehovoriac o tom,
že za zamestnávanie „načierno“ by mohol
dostať pokutu nielen on, ale aj vy ako zamestnanec. Pretože ten, kto vykonáva nelegálnu prácu, dopúšťa sa priestupku, za
ktorý možno uložiť pokutu do výšky 331
€. Pokuta za nelegálne zamestnávanie pre
právnickú osobu alebo fyzickú osobu,
ktorá je podnikateľom, sa povinne ukladá
vo výške od 2 000 € do 200 000 €. Rovnaká
situácia je pri samostatne zárobkovo činných osobách, kde je veľký rozdiel v tom,
z akého vymeriavacieho základu si vypočítajú a zaplatia odvody. Aké dopady má
práca „načierno“?
ZAMESTNANEC
Prihlásiť zamestnanca v Sociálnej poisťovni musí zamestnávateľ. Zamestnávateľ
je tiež povinný vykazovať vymeriavací základ zamestnanca (hrubú mzdu) a odvádzať za neho poistné na sociálne poistenie
do Sociálnej poisťovne. Ak sa tak nestane, dopad môže byť rozsiahly - odrazí sa

na nemocenských dávkach, na prípadnej
dávke v nezamestnanosti, na výške dôchodku či na možnej úrazovej dávke.
Konkrétne príklady
NEMOCENSKÉ: Zamestnanec oficiálne zarába 652 €. Ak zamestnávateľ prizná v Sociálnej poisťovni len časť mzdy
vo výške 352 €, výška jeho nemocenskej
dávky (tzv. PN-ky) je 197,40 €. V prípade, že zamestnávateľ prizná celú mzdu
652 €, výška dávky bude 365,50 €. Rozdiel v nemocenskej dávke bude mesačne
až 168,10 €.
DÁVKA V NEZAMESTNANOSTI: Ak
pracovníkovi, ktorý dva roky pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie zarábal 1 000 € a za ktorého odvádzal
zamestnávateľ poistné z plnej výšky platu,
vznikne nárok na dávku v nezamestnanosti 509,60 € mesačne. Ak zaňho zamestnávateľ odvádzal odvody len z časti mzdy,
napríklad z 380 €, vznikne mu nárok na
dávku v nezamestnanosti vo výške 193,70
€. Rozdiel je v takomto prípade za jeden
mesiac 315,90 €, pričom za šesť mesiacov
to predstavuje až 1 895,40 €.
Dôchodok: Ak bol pracovník dôchodkovo poistený 45 rokov a 120 dní
a zamestnávateľ priznal Sociálnej poisťovni jeho príjem, a teda aj vymeriavací základ na úrovni minimálnej mzdy vo výške
380 €, starobný dôchodok bude mať vo
výške 248,30 €. Pri priznanej priemernej
mzde 837 €, jeho dôchodok bude 489,70

€, čo je mesačne o 241,40 € viac. Za rok
tento rozdiel predstavuje 2 896,80 €.
Ak zamestnanec zarábal pred odchodom do dôchodku 1,3-násobok priemernej mzdy, teda 1 088 € a zamestnávateľ
priznal v Sociálnej poisťovni len časť jeho
príjmu vo výške 494 €, jeho vypočítaný
starobný dôchodok bude 293,60 €. Pri priznaní celej mzdy 1 088 € by bol dôchodok
vo výške 628,20 €, čo je mesačne o 334,60
€ viac. Ročne tento rozdiel predstavuje
4 015,20 €.
ÚRAZOVÉ DÁVKY: Poškodený zamestnanec poberal plat v rozhodujúcom
období 1 000 € mesačne. V prípade, že
zamestnávateľ priznáva Sociálnej poisťovni mesačne len časť mzdy vo výške 450 €,
úrazový príplatok za 30 dní je 124,30 €.
V prípade, že zamestnávateľ priznáva mesačne celú mzdu vo výške 1 000 €, úrazový
príplatok je 276,20 €. Rozdiel na úrazovom príplatku je teda mesačne 151,90 €.
Medzi ďalšie problémy, ktorými môže
poistencovi „skomplikovať“ život čierna
práca alebo práca s nepriznanou plnou
výškou mzdy, patria problémy pri poskytovaní úverov, keď nebude schopný preukázať dostatočnú výšku príjmu potrebnú
na splácanie, hoci by mu v skutočnosti
jeho príjem postačoval na poskytnutie
úveru. Takisto bude mať problém s nízkymi, resp. nijakými odvodmi do II. piliera. (Druhú časť uverejníme v budúcom čísle.)		
(spo)
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Správy z Tatier

•

NA Tatranskom galavečere,
ktorý sa konal 14. marca, si mesto
Vysoké Tatry pripomenulo 68.
výročie svojho vzniku. Pri tejto
príležitosti uviedli do športovej
siene slávy mesta horolezca Petra
Šperku in memoriam. Cenu primátora za pôsobenie na kultúrnom a športovom poli dostal Peter Simčák a za celoživotné dielo
bol ocenený Ladislav Janiga.

•

LYŽIARSKE stredisko Jakubkova lúka v Starom Smokovci už
ukončilo prevádzku. Mení sa tiež
prevádzka lanovky na Hrebienok, premávať bude zatiaľ len cez
víkendy.

•

ZÁUJEMCOVIA, ktorí chcú
ešte vidieť Tatranský ľadový dóm,
môžu tak urobiť už len cez víkend 28. a 29. marca alebo počas
Veľkej noci (2.-7. apríla) od 8.30
do 16.30 hod.

•

V NEDEĽU 29. marca
o 18.15 hod. sa v Rímskokatolíckom kostole sv. Petra a Pavla
v Novom Smokovci uskutoční
divadelné predstavenie spojené
s hudobným pásmom piesní
gospelových skupín o Ježišovom živote a utrpení.

•

PRIAZNIVCI lyžovania, ktorí
prídu v nedeľu 5. apríla na Štrbské
Pleso v karnevalovom kostýme,
získajú skipas na celý deň za 1 €.
Veľkonočný karneval pripravila
OO CR Vysoké Tatry v spolupráci s partnermi. Viac informácii
na stránke www.regiontatry.sk

Na rokovaní Klubu Sobotčanov zvolili novú radu

Klub Sobotčanov (KS) už jedenásty rok združuje obyvateľov tejto mestskej časti, ale aj jej
priaznivcov. Minulý štvrtok na zhromaždení
klubu, ktorý má v súčasnosti takmer 120 členov,
hodnotili minuloročnú prácu a stanovili si ciele
KS na rok 2015. Po štvorročnom období volili
11-člennú radu a 5-člennú kontrolnú komisiu.
Nového predsedu zvolia na prvom
zasadaní novej rady.
Rokovanie viedol podpredseda KS
Adrián Kromka, na zhromaždenie zavítali aj poslanci MsZ v Poprade Anna
Schlosserová a Rudolf Kubus. Doterajší predseda KS Ján Brndiar v správe
o činnosti zhrnul 11 hlavných úloh,
ktoré KS plnil v minulom roku. Medzi
najznámejšie aktivity patril X. ročník
Annabálu, katarínske stretnutie Sused baví suseda,
Štefánska zábava, poznávací zájazd do Sv. Antona,
podujatia ku Dňu matiek, na Mikuláša, účasť na
Čaji o piatej a ďalších programoch. Poďakoval za
spoluprácu a ústretovosť vedeniu mesta, poslancom, tunajšiemu dennému centru pre seniorov,
MO Jednoty dôchodcov Slovenska, Dobrovoľnému
hasičskému zboru, škole a ďalším organizáciám.
KS si zaumienil v nasledujúcich štyroch rokoch s
pomocou poslancov vyriešiť niektoré problémy, ktoré
Sobotčanov trápia. Predseda povedal: „Bolo by potreb-

Dali ste nám vedieť
Žiaci ZŠ v Spišskej Sobote si
nedávno pripomenuli jeden
z najpopulárnejších sviatkov
v anglicky hovoriacich krajinách
Deň sv. Patrika - St. Patrick´s day.
Celá akcia sa konala na hodinách angličtiny, kde sa pani učiteľky rozhodli priblížiť deťom oslavy
tohto sviatku čo najautentickejšie.
Žiaci sa zoznámili s Írskom a jeho
patrónom, svätým Patrikom. Rozšírili si slovnú zásobu o slovíčka
spojené s týmto dňom. Dozvedeli
sa o histórii a súčasnosti sviatku,
zoznámili sa s leprechaunmi, maľovali si na tváre trojlístky a hľadali
koniec dúhy s pokladom.
Samozrejme, nikto nechcel byť
poštípaný, a tak sa v triede všetko
zelenalo. Aj keď primárnym cieľom týchto hodín angličtiny bolo

né prehodnotiť vhodnosť parkovania na
zrekonštruovanej ulici Pod bránou, takisto
dopravný systém po zjednosmernení tejto
ulice a zlepšenie dopravného značenia na
Sobotskom námestí a ďalšie.“ Sobotčania
by privítali aj ľadovú plochu pri škole,
zveľadenie parčíka pri vstupe do Spišskej Soboty, zrenovovanie Velickej cesty okolo cintorína a iné.
Do plánu práce KS na tento rok zahrnuli najmä
tradičné podujatia ako posedenie pri kotlíkovom
guláši na nádvorí hasičskej zbrojnice, Čaje o piatej, Annabál, katarínske stretnutie, Štefanskú zábavu a ďalšie.
Na zhromaždení odovzdali aj ďakovné listy občanom a organizáciám, ktoré dlhodobo spolupracujú s KS (na foto preberá ocenenie Antónia Štupáková z rúk Jána Brndiara).		
(mar)

Deň svätého Patrika

podporiť vzájomné porozumenie medzi ľuďmi rôznych krajín
a používanie angličtiny v bežných situáciách, deti sa výborne
bavili a z osláv si okrem zeleného

trojlístka odniesli aj nové zážitky
a vedomosti.
Lenka Sedláková
ZŠ s MŠ Vagonárska,
Poprad - Spišská Sobota

Napísali ste nám
Propagovať našu krajinu, naše
zvyky, tradície a folklór sa dá
rôznymi spôsobmi. V sobotu
večer prispel k tomu aj Grand
Hotel Kempinski na Štrbskom
Plese, ktorý pre hostí a návštevníkov pripravil jedinečné vystúpenie umeleckého súboru Lúčnica. Tá odprezentovala tance
a piesne z rôznych regiónov
Slovenska, čo publikum ocenilo dlhotrvajúcim potleskom.

Pri príležitosti marcového sviatku
žien potešili obyvateľov zariadenia
Senires v Poprade študenti zo Strednej odbornej školy zo Svitu v odbore
krajčír. Predviedli módne kreácie v
troch kolekciách a ako na pravej módnej prehliadke. Hudba skĺbená s pózami na móle, tanečné vstupy, výrečný
moderátor Adam - poskytli skutočný
umelecký zážitok. Vďaka za podujatie
patrí vedeniu školy a Alici Skokanovej,
ktorá bola garantom celej akcie. Ďakujeme a veríme, že si módnu prehliadku zopakujeme už čoskoro... (snr)
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Z publikačnej činnosti popradského archívu
Popradský archív mal dlho
prívlastok - archív na kolieskach.
V minulosti túto myšlienku vyslovil doc. Ivan Chalupecký a keďže
zodpovedala pravde, veľmi rýchlo
sa spomenuté pomenovanie udomácnilo. Kolektív pracovníčok,
ktorý je na jednom pracovisku už
viac ako 20 rokov, vyvinul veľké
úsilie na to, aby sa tento pejoratívny prívlastok zmenil. Okrem
poctivej archivárskej práce sa
ukázalo, že na spoločenské povedomie má veľký vplyv publikačná
činnosť, spolupráca s médiami,
exkurzie, prednášky, výstavy, či
obdobná kultúrno-výchovná činnosť. To bol prvý impulz práce archivárok, ktoré spočiatku drobnými príspevkami, neskôr štúdiami
a v súčasnosti aj početnými monografiami dávali verejnosti najavo, že spočiatku Štátny okresný
archív v Poprade, neskôr Štátny
archív v Levoči, pobočky Poprad,
tvorí pevnú súčasť kultúrneho
diania v regióne okresov Poprad
a Kežmarok. Záujem o históriu je
v spomenutej oblasti veľmi veľký,
keďže patrí do historicky, hospodársky a kultúrne mimoriadneho
územia bývalej Spišskej stolice.
V uplynulom kalendárnom roku
vyšlo viacero monografií, na ktorých pracoval kolektív archivárok
a ich spolupracovníkov z oblasti
archeológie a prírodných vied už
niekoľko rokov. Ide o dve klasické
obecné monografie a dve publikácie majú iných charakter.
1/ KOLLÁROVÁ, Zuzana - LABUDA, Vladimír (zost.). Dejiny
a súčasnosť
obcí Vlková
a Levkovce
1278 - 2014.
Obec
Vlková
patrí
medzi menšie v okrese
Kežmarok.
Prvá písomná
zmienka o obci pochádza z roku
1278. Bohatá je na archeologické
lokality. Významným šľachtickým
rodom, ktorý tu žil od roku 1749
bol rod Wieland. Wielandovci patrili medzi dobrých hospodárov,
boli medzi nimi vysokí vojenskí
dôstojníci, avšak najviac ich „preslávila“ nešťastná láska Babety von
Wieland (*1799 - †1882) a slovenského národovca Jána Chalupku
(*1791 - †1871). Pri tvorbe knihy
autori spracovali aj súkromné písomnosti poslednej z tohto rodu
Anny Wielandovej žijúcej v Poprade. Plnofarebná monografia obce
zachytáva aj bežný život slovenských obyvateľov až do súčasnosti.
Napriek tomu, že v obci žije 704

Náš archív ...
obyvateľov (rok 2011), nachádza sa
tu viacero významných osobností
najmä duchovného života (kňazi,
rehoľné sestry). Súčasťou Vlkovej je
osada Levkovce, písomne doložená
v roku 1280, ktorá patrila do Stolice
X spišských kopijníkov.
2/ MALOVCOVÁ, Božena
(zost.). Hôrka. Minulosť a súčasnosť kopijnických obcí. Hôrka
2014.
Plnofarebná obsiahla monografia o obci Hôrka bola mimoriadne náročnou, keďže súčasťou
dnešnej Hôrky sú aj Kišovce, Ondrej, Primovce, Miklušovce a Komárovce. Okrem Primoviec, išlo
o obce, ktoré patrili do Stolice
X spišských kopijníkov. Kišovce
sa v minulosti preslávili hlavne
baníctvom mangánových rúd.
V obciach žilo viacero príslušníkov drobných šľachtických rodín,
z ktorých najznámejší bol rod
Kissoczy. Autori spolupracovali
aj so žijúcimi príslušníkmi tohto
rodu, od ktorých sa podarilo získať vzácne dokumenty a fotografie. Etnografka pozbierala možno
už posledné artefakty ľudovej
kultúry. V súčasnosti je obec moderným sídlom profitujúcim
z blízkosti mesta Poprad, z ktorého sa odsťahovali viacerí občania
a v Hôrke si postavili nové rodinné domy. Žije tu viacero významných osobností - výtvarníkov,
hokejistov, ale aj celosvetovo známy horolezec, banský podnikateľ,
tanečník a choreograf.
3/ KOLLÁROVÁ, Zuzana
(zost.). Šuňava. Monografia má reprezentačný charakter a vychádza
z publikácie, ktorá vyšla v roku
2001. Prevažujú fotografické materiály, v ktorých je najmarkantnejšie vidno prerod drobnej dedinky pod Vysokými Tatrami na
modernú obec s kompletnou občianskou vybavenosťou. Autorom
umeleckých fotografií je Miroslav
Jurkovič, no tieto boli doplnené
aj množstvom fotografií zozbieraných od obyvateľov obce. Šuňava
vznikla zlúčením obcí Vyšná Šuňava a Nižná Šuňava v roku 1973.
Najstaršia zmienka o Vyšnej Šuňave pochádza z roku 1298 a Nižná
Šuňava je písomne doložená až
v roku 1551. Okrem čarokrásnej
prírody, ktorá obklopuje
obec
pod
Vy s o k ý m i
Tatrami, ju
„preslávila“
hlavne prot i komunistická vzbura

v roku 1950, do ktorej sa zapojili
temer všetci obyvatelia. Život v súčasnosti je spojený s atraktívnymi
kultúrnymi podujatiami - Divadelná Šuňava a Country weekend. Šuňavci sa hrdia mnohými,
aj medzinárodnými oceneniami
v hasičskom športe. S obcou sú
spojené mená viacerých umelcov, cirkevných osobností (kňaz
a historik Štefan Šmálik). Šuňava
je rodiskom literárneho historika
a bibliografa doc. PhDr. Jána Mišianika, CSc. a aj spisovateľky pre
deti a mládež Oľgy Harmanovej Ondrejovej, ktorá bola manželkou
Ľuda Ondrejova.
4/ KOLLÁROVÁ, Zuzana JANČEKOVÁ, Mária. 500 rokov
športu kežmarského. Publikácia
je treťou v poradí z edície, ktorá je
venovaná histórii mesta Kežmarok. Máloktoré mesto, či obec sa
môže popýšiť s takouto bohatou
športovou činnosťou. Po prvých
turistických výkonoch vo Vysokých Tatrách, sa kniha venuje
najstaršiemu športovému streleckému spolku, ktorého činnosť je
zachytená už v roku 1510. Čitateľ
sa môže dočítať aj o ďalšej športovej činnosti početných športových
a telovýchovných spolkov pôsobiacich v Kežmarku, o telesnej výchove na školách do roku 1945 a aj
o osobnostiach, ktoré tieto činnosti rozvíjali. Po roku 1945 sa autori
sústredili na všešportové dianie
v meste, na rozvoj telovýchovy po
roku 1990 a na športové činnosti
vo všetkých typoch škôl. V ďalších
kapitolách je pozornosť sústredená abecedne na jednotlivé športové disciplíny, na portréty a profily osobností športu po roku 1945
a záver tvoria spomienky a listy
priaznivcov športu. Kniha je plnofarebná, obsahuje viac ako 800
fotografií od konca 19. storočia do
súčasnosti. Základom je pramenná báza štátnych a súkromných
archívov a aj trojrozmerné zbierky
kežmarského múzea.
Podľa pozitívnych ohlasov širokej verejnosti sa zdá, že si tieto
publikácie našli svojich čitateľov.
Používajú ich aj študenti pri rôznych školských prácach a obecné a mestské úrady ich využívajú na propagáciu. Majú však aj
praktické využitie v mnohých
hospodárskych oblastiach. Je to
zúročenie a pretavenie našich
vedomostí do diel, ktoré budú
využívať aj ďalšie generácie.
Najkrajším ocenením práce popradských archivárok boli slová
jedného z našich klientov, ktorý
vysvetľoval druhému: „Všetko
nájdeš v našom archíve....“
Zuzana Kollárová

Hry s umením
V Tatranskej galérii v Poprade
otvoria v piatok 27. marca o 17.
hod. Hry s umením 2015. TG prichádza s projektom, určeným pre
deti a mládež všetkých vekových
kategórií, tentoraz s témou abstrakcie a geometrie.
Súčasťou projektu sú dve zaujímavé výstavy. Prvou je unikátna
európska výstava štyroch generácií
holandskej abstraktnej tvorby pod
názvom Reductive - NL a druhou je
Svet abstrakcie - Geometria je krásna v spolupráci s Bibianou – Medzinárodným domom umenia pre deti
z Bratislavy. Priestor Elektrárne TG
sa stane kreatívnym a edukatívnym
ateliérom, otvoreným pre všetkých
priaznivcov dobrého umenia.
Záštitu nad výstavou Reductive NL prevzal veľvyslanec Holandského kráľovstva Richard van Rijssen.
Podujatie pod kuratelou známeho
holandského umelca Rolanda de
Jong Orlanda je súčasťou medzinárodného projektu, ktorý sa začal
v Holandsku, neskôr pokračoval v
Poľsku, v Čechách a následne na Slovensku v Poprade. Štyri generácie žijúcich aktívnych umelcov zahŕňajú
32 tvoriacich osobností a návštevníkom ponúkajú možnosť zoznámiť sa
s pomerne málo známym umením.
Na vernisáži vystúpi ako hudobný
hosť Robo Šimko s kapelou Massriot. Obe výstavy budú otvorené do
24. mája 2015.
(ppp)

Úchvatný zážitok
Verejné pozorovanie čiastočného zatmenia Slnka v Tatrách
prekonalo všetky očakávania
vďaka veľmi priaznivému počasiu, bez jediného mráčika. Do
Astronomického ústavu SAV
v Tatranskej Lomnici zavítali
žiaci z kežmarských a popradských škôl, ako aj návštevníci
tatranských hotelov a obyvatelia okolitých miest a obcí.
Celkový počet návštevníkov bol
medzi 200-300. Návštevníci mali
k dispozícii štyri prenosné ďalekohľady a dostatok špeciálnych fóliových okuliarov pre pozorovanie
zatmenia. Všimli si tiež, že okolo
maxima zatmenia o 10.50 hod. sa
vonku ochladilo. Podľa predbežných meteorologických meraní
klesla teplota asi o 1,5 stupňa.
Július Koza z AÚ SAV v T. Lomnici konštatoval, že najpozitívnejší
dojem v ňom vyvolali reakcie ľudí,
ktorí videli úkaz naživo: „To je v súčasnej hyperdigitálnej a supermediálnej dobe instantných informácií a
mediálnych skratiek pomerne vzácne, keď človek stojí tvárou v tvár
len s veľmi jednoduchými pomôckami zákrytu dvoch mohutných
vesmírnych objektov.“
(pjk)
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Spoločenská kronika
POVEDALI SLÁVNI
I myslenie občas škodí zdraviu.

ARISTOTELES

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 25. marca má meniny - Marián, zajtra 26. marca - Emanuel,
v piatok 27. marca - Alena, v sobotu 28. marca - Soňa, v nedeľu 29.
marca - Miroslav, v pondelok 30. marca - Vieroslava a v utorok 31.
marca - Benjamín.

MANŽELSTVO UZAVRELI
13. marca 2015 - Barbora Penxová a Zdenko Slámka.

NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI
Vo štvrtok 19. marca 2015
v Strážach so

Zlaticou Kifferovou,
65-ročnou

Vo štvrtok 19. marca 2015
vo Veľkej s

Andreou Krojerovou,
29-ročnou

V sobotu 21. marca 2015
vo Veľkej so

Stanislavom Kucom,
79-ročným

V nedeľu 22. marca 2015
v Hozelci s

Katarínou Mlynárovou,
92-ročnou

V pondelok 23. marca 2015
vo Veľkej s

MUDr. Petrom Mornárom,
68-ročným

V utorok 24. marca 2015
vo Veľkej s

Jarmilou Filipovou,
57-ročnou

V utorok 24. marca 2015
vo Veľkej s

Margitou Bednárovou,
71-ročnou

NAVŽDY SA ROZLÚČIme
V stredu 25. marca 2015
o 14. hod. vo Veľkej s

Vladimírom Blahutom,
69-ročným

V stredu 25. marca 2015
o 14. hod. v Spišskej Teplici s

Karolom Smižanským,
78-ročným

Vo štvrtok 26. marca 2015
o 14. hod. vo Veľkom Slavkove s

Ondrejom Čonkom,
54-ročným

Poďakovanie

Aj touto cestou by som sa chcela poďakovať za príkladnú starostlivosť personálu popradskej nemocnice počas hospitalizácie
môjho manžela Jána Miku z Popradu.
Manželka Zuzana

Program kina CINEMAX Poprad
Od 26. marca do 1. apríla
Detské kino: Asterix: Sídlo
bohov 2D - o 13.50 hod. (hrá
sa len cez víkend), Nočný bežec - o 15.40 hod., Mesto 44 o 18.10 hod., Gunman: Muž na
odstrel - o 20.50 hod., Päťdesiat
odtieňov sivej - o 14. hod. (hrá
sa len cez víkend), Rezistencia 3D - o 15.30 hod.(hrá sa len
1.4.), o 16.30 hod., Vybíjaná o 18. hod. (hrá sa len 1.4.), o 19.

hod., Focus - o 21. hod. (nehrá
sa 31.3. a 1.4.), ARTMAX opera
- Vzostup a pád mesta Mahagony - LIVE - o 20.10 hod. (hrá sa
len 1.4.), ARTMAX filmy - Big
eyes - o 21. hod. (hrá sa len 31.3.),
Konečne doma 3D - o 13.10
hod. (hrá sa len cez víkend)
a o 15.20 hod., Konečne doma
2D - o 17.30 hod., Rezistencia
2D - o 19.40 hod. (nehrá sa 1.4.),
Drsná jazda - Rýchlo a zbesilo
7 - o 20.30 hod. (hrá sa len 1.4.).
Viac na www.cine-max.sk (ppš)

Budú sa pravidelné stretávať

Prvé pracovné stretnutie poslancov Mestského zastupiteľstva
v Poprade vo volebnom obvode č.
1 (centrum, sídlisko Západ, Veľká,
Spišská Sobota, Matejovce, Stráže pod Tatrami) sa uskutočnilo v
prvý marcový štvrtok. Vo VO. č. 1
pôsobí 9 poslancov a predsedníčkou je Anna Schlosserová.
Na svojom prvom zasadaní poslanci dohodli termíny svojich
stretnutí. Budú sa schádzať pravidelne raz v mesiaci striedavo v každej
mestskej časti volebného obvodu.
Pravidelné stretávanie sa s obyvateľmi vo VO č. 1 bude takto: Matejovce - prvý štvrtok v mesiaci od
15. do 17. hod., Stráže - prvá streda
v mesiaci o 18. hod., Veľká - prvý
pondelok v mesiaci o 18. hod., Spišská Sobota - termín bude upresnený
po stretnutí predsedníčky VO so zástupcami Klubu Sobotčanov a sídlisko Západ - termín upresní predseda
po určení miestnosti stretávania. Takisto pre centrum bude dohodnuté

miesto stretávania a následne termín.
Poslanci sa dohodli, že predsedníčka
VO bude o týchto stretnutiach informovať širokú verejnosť prostredníctvom médií, ale aj vývesných tabúľ v
jednotlivých mestských častiach a na
sociálnych sieťach. Tiež sa dohodli,
že sa budú vzájomne informovať o
vybavovaní požiadaviek občanov a
o rokovaniach komisií, v ktorých sú
členmi.
Poslanci VO č. 1 ďalej diskutovali
o aktuálnych záležitostiach, ktorým
sa venujú. Ide o riešenie stavu imaculát v meste, čím sa zaoberá poslankyňa Anna Ondrušeková, križovatky Kukučínova - poslanci Vladimír
Lajčák a Rudolf Kubus, útulkom pre
psov a VZN č. 2/2015 - poslankyňa
Anna Schlosserová, nevhodným
umiestnením kontajnerov na komunálny odpad pri železničnej stanici - poslankyňa Beáta Sichrovská a
návrhom na zriadenie centier zberu
použitého šatstva, hračiek a obuvi - poslanec Rudolf Kubus. (pps)

Pohotovosť v lekárňach

Dnes 25. marca - Primula, zajtra
26. marca - Victoria, v piatok 27.
marca - Primula, v sobotu 28.
marca - Primula, v nedeľu 29.
marca - Victoria, v pondelok
30. marca - Aduscentrum a v
utorok 31. marca - Lekáreň Nemocnice Poprad.
Primula: Dostojevského 12, Vic-

toria: Drevárska ul., Aduscentrum: Nám. sv. Egídia 22/49,
Lekáreň Nemocnice Poprad:
Banícka 28.
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
Dostanete
zaujímavú
pracovnú ponuku, nad ktorou môžete vážne uvažovať. Bude krokom
vpred.

Starosti
s
mladšími
osobami budete ťažko znášať. Tentoraz sa však musíte obetovať a pomôcť im.

Zo všetkých
strán sa vám
budú hrnúť možnosti zárobku. Aj
v rodine bude šťastná konštelácia a
zavládnu dobré vzťahy.

Niekomu
dáte pocítiť
svoj ostrý jazyk. Narazíte však na
odpor a vznikne zbytočná hádka.

Dočkáte
sa
uznania a obdivu. V spoločnosti ste vždy v centre pozornosti a teraz to bude ešte dupľom.

Dočkáte sa
prejavov lásky a dokonca sa vám splní prianie,
po ktorom už dávno túžite.

V škole alebo
na pracovisku
zavládne dlho očakávaný pokoj. To
vám umožní nabrať novú energiu.

Pot re b ov a l i
by ste niekam „vypadnúť“ a zmeniť prostredie. Choďte aspoň na nejaký výlet
mimo vášho bydliska.

Zbytočne sa
zaťažujete
bezvýznamnými vecami a dôležité
vám unikajú.

Nejaká dlhodobo plánovaná záležitosť sa konečne vyrieši.
Môžete sa tešiť z úspechu.

Venujte sa viac
svojmu zdraviu. S príchodom jari zmeňte životosprávu a hneď sa budete cítiť lepšie.

Budete mať
síce veľa práce, ale aj dosť dôvodov na rôzne
stretnutia s priateľmi a oslavy.
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v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v zmysle § 3
ods. 4 Pracovného poriadku zamestnancov mesta Poprad

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho
organizačného odboru MsÚ v Poprade.
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
- ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
- minimálne 5 rokov praxe v riadiacej funkcii
- bezúhonnosť
- riadiace a organizačné schopnosti
- práca s PC
- osobnostné a morálne predpoklady pre výkon riadiacej funkcie
- znalosť právnych noriem v predmetnej oblasti výhodou
- prax v správe majetku, obstarávaní tovarov a služieb, registratúra
výhodou.
Požadované doklady k prihláške:
- prihláška do výberového konania
overené doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
štruktúrovaný profesijný životopis s uvedením vlastného telefonického kontaktu
výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) resp. čestné prehlásenie o bezúhonnosti
súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov v platnom znení.
Uzávierka prihlášok do výberového konania je 15. apríla 2015
do 15. hod.
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej obálke
s označením neotvárať „výberové konanie - organizačné“ na adresu:
Mesto Poprad
sekretariát primátora
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Uchádzači, ktorí splnia požadované predpoklady, budú pozvaní na
výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením
dátumu, miesta a hodiny výberového konania.		
PP-37

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

NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI
nebytového priestoru v budove na Scherfelovej ulici, súp. č. 1308 v Poprade o celkovej výmere 12,10 m2, katastrálne územie Veľká, zapísaného
na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, na liste vlastníctva
č. 1. Nebytový priestor je vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.
Minimálne ročné nájomné: 206,- € Slovom: Dvestošesť eur
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 1. apríla 2015 do 13. 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 informácie: nebyt_priestor@msu.poprad.sk, tel. 052/716 72 82,
052/716 72 97, 0910890244				
PP-34
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Líšky pridali do zbierky bronz

Hokejistky ŽHK Poprad
ukončili sezónu 2014/2015 v 1.
lige ziskom bronzových medailí. Rozhodli o tom v najkratšom
možnom čase, keď Prešovčanky
zdolali 3:0 na zápasy.
Po domácich víťazstvách 2:1
a 3:0 cestovali popradské hokejistky cez víkend do Prešova.
V sobotu 21. marca nedali súperkám šancu zdramatizovať sériu
a výsledkom 4:1 spečatili cestu
za tretím miestom, keď o triumfe
rozhodli najmä v tretej tretine.
Po titule majstra i vicemajstra tak
popradské líšky skompletizovali medailovú zbierku v najvyššej
ženskej hokejovej súťaži.
Výsledok 3. zápasu o bronz:
v sobotu 21. marca ŽHK 2000 Ša-

rišanka Prešov - ŽHK Poprad 1:4
(0:1, 1:0, 0:3), góly Popradu: 19.
Tatiana Korenková (M. Staroňová, A. Gaborčíková), 42. Patrícia
Gorecká, 49. Tatiana Korenková
(B. Šulíková, A. Gaborčíková), 55.
Patrícia Gorecká.
(ppv)

Popradská tlačiareň,
vydavateľstvo s.r.o.
Popradskej brigády 13, 058 01 Poprad

•
•

Príjme do zamestnania dôchodcu v dobrom fyzickom stave
na balenie papiera dva-krát týždenne.

Príjme do zamestnania pracovníka so stredoškolským
vzdelaním na zaučenie obsluhy knihárenských strojov.
V prípade Vášho záujmu nám zašlite Váš profesný životopis.
kontakt: tel. č.: 052/772 24 23, e-mail: poptlac@poptlac.sk

•

Inzercia

Predám drevený obklad - 3 €,
zrubový profil, hranoly, aj dlážkovicu na podlahy. Inf.: č. t.
0908 234 866.
2/15-P
Predám brúsku na parkety.
Inf.: č. t. 0911 211 421. 10/15-P
Predám dva hektáre pôdy v
podtatranskej oblasti. Inf.: č. t.
0908 070 967.
13/15-P
Predám skúter Kymco Agility
City 125, r. v. 2013, naj. 2 500 km,

•
•
•

PP-39

MESTO POPRAD

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad

garážovaný, perfektný stav. Inf.:
oten.jaroslav@gmail.com 15/15-P
Dáme do prenájmu kancelárske priestory na Hraničnej ul. v Poprade. Inf. č. t.:
0903 905 070.
31/15-R
Hľadáme distribútorov reklamných materiálov v Poprade.
Inf.: č. t. 0911 623 572 alebo mail:
poprad@redpost.sk
28/15-R
Dám do prenájmu 3-izb.
byt v Kežmarku. Inf.: č. t.
0910 917 114.
30/12-R

•
•
•

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

NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI
nebytového priestoru v budove na Joliota Curie, súp. č. 732, or. č. 25
v Poprade o celkovej výmere 52,50 m2, katastrálne územie Poprad,
zapísaného na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore,
na liste vlastníctva č. 2807. Nebytový priestor je vo výlučnom
vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.
Minimálne ročné nájomné: 1 583,- €
Slovom: Jedentisícpäťstoosemdesiattri eur
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 26. marca 2015 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 podklady sú uvedené na internetovej stránke: www.poprad.sk
Bližšie informácie: nebyt_priestor@msu.poprad.sk, tel. 052/716 72 82,
052/716 72 97, 0910890244				
PP-30
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Krátko zo športu

•

V NEDEĽU 29. marca o 14.
hod. sa v Aréne Poprad stretne
v ďalšom kole nadstavby I. basketbalovej ligy žien BAM Poprad
s TYDAM UPJŠ Košice.

•

V STREDU 18. marca sa konalo posledné 6. kolo zimnej
časti Bowling Tour. V skupine
A triumfoval vo finále Martin
Sivák výkonom 178 a priemerom 196,23. V skupine B zvíťazil
Werner Gernedits výkonom 212
a priemerom 194,17. Celkovým
víťazom zimnej časti sa v skupine
A stal Ján Petras so ziskom 54 bodov. V skupine B ovládol zimnú
časť Ľubomír Kožik so ziskom 93
bodov.

•

UŽ 51. ročník Venerovkého
memoriálu má svojho víťaza.
Dvojkombináciu - beh na lyžiach
so streľbou zo vzduchovky a veľký slalom v ženskej kategórii najrýchlejšie zvládla a Majsterkou
lesníčkou Slovenska sa tak stala
Andrea Machyniaková reprezentujúca Lesy SR, š.p. Banská
Bystrica. Prvenstvo v mužskej
kategórii a Majstrom lesníkom
Slovenska sa stal Peter Diča, reprezentujúci Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe.

Futbalisti majú postup vo vrecku

V sobotu 21. marca remizovali futbalisti FK Poprad v NTC
v rámci 21. kola DOXXbet
ligy Východ s lídrovom MFK
Zemplín Michalovce 1:1. Tento
výsledok už pred posledným
kolom zaručuje Popradčanom
postup do baráže. Rimavská Sobota stráca na Poprad tri body.
V poslednom kole by aj napriek
prehre Popradčanov v Košiciach a výhre Rimavskej Soboty
s Trebišovom v prospech bielo-modrých rozhodli lepšie vzájomné zápasy.
Počas zápasu s Michalovcami sa
FK Poprad rozhodol pomôcť svojmu vernému fanúšikovi Róbertovi
Stanglovi, ktorý prekonal zákernú
chorobu a náklady na rekonvalescenciu vysoko prevyšuje jeho príjmy,

zorganizovaním zbierky v podobe
predaja čaju za ľubovoľnú cenu. Akcia sa stretla s pochopením futbalových priaznivcov, ktorí si s dobrým
pocitom mohli vychutnávať kvalitný
zápas. Deľba bodov s veľkým favoritom ich určite nesklamala.
„Môžem pochváliť svoje mužstvo, že súperovi nedovolilo hrať
jeho hru. Dali sme gól ako prví a
bol som presvedčený, že to ustojíme.
Nakoniec si však myslím, že remíza
je spravodlivá,“ hodnotil duel tréner FK Poprad Vladimír Lajčák.
Výsledok: 21. kolo v sobotu 21.
marca FK Poprad - MFK Zemplín Michalovce 1:1 (0:0), gól Popradu: 71. Tomáš Sedlák.
Program: 22. kolo v nedeľu
29. marca o 15. hod. MFK Košice B - FK Poprad.
(mav)

Judo klub Poprad na medzinárodných majstrovstvách poľského mesta
Jaslo v jude začiatkom marca: Vladislav Sedláček - 3. miesto, Adam Jacák - 7. miesto a Radka Šimková - 4. miesto. Judo klub Poprad na 1. kole
Olympiády - Východ v jude v Bardejove v sobotu 14. marca: Maroško
Kaňuk - 2. miesto, Maťko Goc - 1. miesto, Miloško Čičmanec - 1. miesto, Natálka Štefániková - 3. miesto, Jurko Oceľ - 1. miesto, Miško Litvín - 1. miesto,
Miško Goc - 3. miesto, Vladko Sedláček - 1. miesto, Marko Lojek - 1. miesto,
Nika Štefániková - 2. miesto.
FOTO - Archív Silvia Sedláčková

2. Zvolen

21 10 8

3. Bardejov

21 10 8

3 33:14 38

4. L. Mikuláš

21 11 3

7 29:16 36

5. Prešov

21 10 5

6 34:22 35

6. Poprad

21 8

4

9 31:36 28

7. Rimavská Sobota 21 6

7

8 18:28 25

8. Lokomotíva KE

21 6

5

10 27:33 23

9. Dolný Kubín

21 7

2

12 21:39 23

3 33:12 38

10. Moldava n. B.

21 4

7

10 18:32 19

11. Košice B

21 4

6

11 29:40 18

12. Trebišov

21 4

4

13 13:48 16

III. liga Východ - 18. kolo - 21. 3.
Starý Smokovec Vysoké Tatry
(11. miesto - 22b.) - Humenné
(odložené na neurčito).
IV. liga Sever - 18. kolo - 22. 3.
Štrba (12. miesto - 20b.) - Kendice (odložené na neurčito), Svit
(2. miesto - 34b.) - Spišské Podhradie 1:0.
II. liga St. dorast Východ - 18.
kolo - 21. 3.
Ľubotice - Poprad (3. miesto 37b.) 2:4.

•

OBROVSKÝM úspechom sa
v sobotu 14. marca skončilo účinkovanie karatistov Central karate
klubu Poprad v rámci 2. kola Tatranskej únie v Spišskej Novej Vsi.
Vybojovali si celkovo 24 medailí,
z toho až desať zlatých.

II. liga Ml. dorast Východ - 18.
kolo - 21. 3.
Ľubotice - Poprad (1. miesto 42b.) 0:3.
Dôvera I. liga U15 - 16. kolo 22. 3.
Bardejov - Poprad (6. miesto 19b.) 1:0.

•

V DRUHÚ marcovú sobotu sa
karatisti klubu Shihan Poprad zúčastnili v Budapešti medzinárodného turnaja Hungarian Karate
tatami cup. V športovom zápase
kumite vybojoval Igor Hauser
medzi mladšími dorastencami
do 40 kg striebro. V kategórii kadetiek nad 54 kg skončila Petra
Píchová bronzová, rovnako ako
Karolína Kollárová medzi juniorkami nad 59 kg. Barbora Glatzová
si medzi mladšími žiačkami do
28 kg vybojovali striebro. (ppv)

Z V	R	 P S
B
21 15 3 3 45:11 48

Futbal

•

NIEKOĽKONÁSOBNÝ víťaz
rýchlostných pretekov Zjazd na
Doraz a Redbull Home Run Michal Bekeš zo Ždiaru sa v piatok
20. marca vo Vysokých Tatrách
postaral o prvý slovenský rekord
v rýchlostnom zjazde. Z Lomnického sedla sa rútil rýchlosťou 160,79 kilometra za hodinu.
Svetovým rekordérom je Talian
Simone Origone s rýchlosťou
252,454 kilometra za hodinu,
ktorú dosiahol v marci 2014.

Tabuľka DOXXbet ligy Východ
		
1. Michalovce

Záverečným kolom v obrovskom slalome 13. marca v Bachledovej Doline a v behu na lyžiach 18. marca na Štrbskom Plese vyvrcholil 13. ročník
medzinárodnej súťaže pre mladých lyžiarov z oboch strán Vysokých Tatier. Na zjazdovke Furmanská si najlepšie počínali popradskí zjazdári. K
celkovému prvenstvu v súťaži družstiev prispeli svojimi prvými miestami Viktória Bendíková a Miroslav Ilavský (obaja ZŠ Veľká) a Kristián
Bortolini (Spojená škola Letná). Na Štrbskom Plese si v šprintoch na
500 m tentokrát najlepšie počínali poľskí pretekári, ktorým konkurovali bežci zo Štrby. Poprad však mal tiež svoje želiezka v ohni. Vo svojej kategórii zvíťazil Patrik Nemčík (ZŠ Jarná). FOTO - Jozef Pavlík

Dôvera I. liga U14 - 16. kolo 22. 3.
Bardejov - Poprad (2. miesto 37b.) 1:0.
Dôvera I. liga U13 - 16. kolo 21. 3.
Poprad (7. miesto - 22b.) - Lipany 5:0.
Dôvera I. liga U12 - 16. kolo 21. 3.
Poprad (10. miesto - 11b.) - Lipany 4:11.		
(ppp)
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Po dvoch tesných prehrách v Košiciach v rámci semifinálovej série
play-off Tipsport Extraligy nedokázali vyhrať hokejisti HK Poprad
ani v piatok 20. marca v prvom domácom stretnutí. Za stavu 0:3 na
zápasy nastupovali v sobotu s odhodlaním udržať sa v hre. Vysokým
víťazstvom 6:2 si vynútili ďalší zápas v košickej Steel Aréne, ktorý sa
odohral v utorok 24. marca po uzávierke vydania novín Poprad.
Výsledky: 2. zápas v utorok 17. marca HC Košice - HK Poprad 2:1 (1:1, 1:0, 0:0),
gól Popradu: 1. Matúš Matis (A. Kroták).
3. zápas v piatok 20. marca HK Poprad - HC Košice 1:3 (0:1, 1:1, 0:1), gól Popradu:
25. Arne Kroták (L. Hvila, S. Takáč).
4. zápas v sobotu 21. marca HK Poprad - HC Košice 6:2 (1:0, 3:1, 2:1), góly Popradu:
17. Lukáš Paukovček (Ľ. Bartečko, M. Kurali), 22. Samuel Takáč (M. Matis, A. Kroták),
24. Lukáš Paukovček (R. Suchý, D. Gríger), 25. Richard Rapáč (S. Takáč, L. Hvila), 49.
Arne Kroták (M. Matis), 54. Peter Boltun (L. Hvila, R. Rapáč).
Program: prípadný 6. zápas vo štvrtok 26. marca o 17. hod. HK Poprad - HC Košice, prípadný 7. zápas v sobotu 28. marca o 17. hod. HC Košice - HK Poprad. (ppv)

PP-38

Kamzíci doma na päťdesiat percent

Tancovali o Pohár primátora
Pod usporiadateľskou taktovkou Tanečného štúdia Super z
Popradu sa minulú sobotu 21.
marca konalo veľké tanečné
podujatie Pohár primátora mesta Poprad v štandardných (ŠTT)
a latinsko-amerických tancoch
(LAT) a zároveň 1. kolo Slovenského pohára v ŠTT a LAT. Predpoludním prebiehali bodovacie
súťaže, ktoré vyvrcholili galavečerom. Hosťom bol Štefan Skrúcaný (na foto dole). Na podujatí
sa zúčastnilo takmer 180 tanečných párov z celého Slovenska.

Tanečnú plochu v popradskej
Aréne ovládla nefalšovaná radosť z tanca, ktorá víťazom priniesla aj cenné trofeje. V Slovenskom pohári STT stál na stupni
víťazov pár Zdeno Blesák - Henrieta Nagyová z TŠK VIVA Nové
Zámky. Z popradských párov
sa najlepšie umiestnil Kristián
Petras - Kristína Bajusová z TC
Fortuna Poprad na 6. mieste. V
SP LAT boli prví Tomáš Tanka - Dominika Feketová z TK
UNI-DANCE Bratislava. V SP
STT - juniori zvíťazili Filip Ševčík - Simona Dókušová z PegaFun Dance Group Martin (z popradských párov získal najvyššie
umiestnenie - 9. miesto Dávid
Pénik - Kristína Brezinová z
TŠ Super Poprad). V SP LAT juniori 1. miesto obsadil Štefan
Tóth - Lucia Dóbocziová z TC
Meteor Košice. Tretie miesto si
vyslúžili svojím tancom Simon
Novák - Tereza Ďurtová - TŠ Super Poprad (na foto), ktorým k
úspechu zablahoželal i primátor
Popradu Jozef Švagerko.
Tanečníci z Popradu si odniesli

pekné umiestnenia i v ďalších kategóriách - Juniori II E aj I E, II C
STT aj LAT a takisto v kategórii
dospelí B STT aj LAT. Najvyššie
- v kat. Junior I E obsadil pár Samuel Homola - Diana Urbanová
z TŠ Super Poprad 1. miesto a v
kat. Junior II C STT Simon Novák - Tereza Ďurtová z TŠ Super
Poprad a v kat. Junior II C LAT
Marco Gulák - Karolína Kubošiová, takisto z TŠ Super Poprad 2.
miesto a v kat. Junior II E Samuel
Homola - Diana Urbanová z TŠ
Super 3. miesto.
(mar)
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Bratislava opäť patrila SSOSTE !
Žiaci Súkromnej strednej
odbornej školy, Ul. 29.augusta v Poprade, ktorá už
siedmy rok úspešne pôsobí
v podtatranskom regióne
v zriaďovateľskej pôsobnosti
Tatranskej akadémie, sa rozhodli so svojimi pedagógmi
navštíviť Bratislavu - hlavné
mesto Slovenska. Program
troch dní sľuboval nevšedné
zážitky i množstvo nezabudnuteľných informácií pre žiakov študijného odboru Právo
a podnikanie.

Prvý deň priniesol prehliadku priestorov Národnej rady
Slovenskej republiky. Rokovacia sála zapôsobila na všetkých
- dôstojnosťou, veľkosťou, pocitom reálnosti „tvorby práva“.
Študenti našej školy sedeli na
miestach členov vlády, poslancov parlamentu a úplne nové
skúsenosti s parlamentným
životom „konfrontovali“ s poslancom NR SR a predsedom
Ústavnoprávneho výboru NR
SR JUDr. Róbertom Madejom,
Phd. Parlamentná politika,
rozhodnutia Ústavného súdu
SR, reformy školstva... Živá
diskusia, zaujímavé názory

a hlavne dôkaz, že mladým nie
je ľahostajný spoločenský život,
že chcú aktívne vstupovať do
jeho systému. Nesporne najväčším a najdôležitejším zážitkom
celej exkurzie sa pre všetkých
stalo stretnutie s prezidentom
Slovenskej republiky Andrejom
Kiskom pri návšteve Prezidentského paláca. Napriek tomu,
že je pán prezident Popradčan,
stretnúť sa s ním „naživo“, mať
možnosť diskutovať, vypočuť si
jeho názor, bolo nezabudnuteľné
a zanechalo hlboký dojem. Nádherné priestory Prezidentského
paláca v nás všetkých evokovali
vrchol slovenskej štátnosti, diplomatický protokol, významné
prezidentské návštevy i menovania členov vlády, profesorov,
rektorov... Pri tejto prehliadke
sa mnohí videli ako diplomati,
ministri...

sokej školy okrem prehliadky
unikátneho interiéru poskytla
priestor na množstvo otázok našich študentov, budúcich vysokoškolákov, o možnostiach štúdia
s prodekanom fakulty Petrom
Potaschom. Večer zaujal nečakaným zážitkom. Predstavenie
v divadle Astorka Korzo 90 „Sen
svätojánskej noci“, s hviezdnym
obsadením, znamenal pre všetkých 150 minút neutíchajúceho
smiechu a vynikajúcej zábavy.

Počas druhého dňa študenti
navštívili monumentálnu budovu Národnej banky Slovenska,
v ktorej sa uskutočnila diskusia
s pracovníkmi banky o jej úlohách v eurosystéme a prehliadka
veľmi zaujímavej výstavy „Od
slovenskej koruny k euru“. Fakulta práva Paneurópskej vy-

Posledný deň exkurzie priniesol stretnutie s prodekanom
Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity
Martinom Grančayom, PhD.
a diskusiu o možnostiach štúdia, blížiacich sa prijímacích
skúškach i uplatnení absolventov. Poslednou časťou vydarenej

exkurzie bola návšteva televízie
Markíza, prehliadka jej priestorov, štúdií. Konečne možnosť
vyskúšať si moderátorské kreslo, kameru, či techniku.
Ako mnohé predchádzajúce,
i táto exkurzia, svoj cieľ naplnila, ponúkla žiakom študijného odboru Právo a podnikanie prepojenie vzdelávacieho
programu s reálnym svetom
okolo nás. Úspech dokazovali
spokojné tváre žiakov, fotografie a hlavne plné stránky v knihe spomienok. K ich uchovaniu
prispel i štáb školskej televízie,
ktorý neúprosne mapoval priebeh. Tvorivosť a zanietenosť sú
typické vlastnosti pedagógov
a žiakov tejto školy. Výsledkom
bola i táto vynikajúca exkurzia
PP-36
v Bratislave.

Streda 25. marec o 19. hod. / DK Poprad - divadelná sála

KATAPULT RETRO TOUR 2015

Legendárna rocková skupina na turné pri príležitosti svojho 40-ročného
pôsobenia: Olda Říha, Ondřej Timpl a Andy Budka.
Vstupné: 14 €
Informácie a predpredaj: MIK 052/7721 700 a TICKETPORTAL.sk.
Nedeľa 29. marec o 10. hod. / DK Poprad - divadelná sála
BRAČEK JELENČEK / Bábkové divadlo KošiceVstupné: 1,50 €
PRIPRAVUJEME:
Pondelok 6. apríl o 10. hod. / evanjelický Kostol Svätej Trojice,
Nám. sv. Egídia v Poprade

VEĽKONOČNÝ KONCERT

Účinkujú: spevácky zbor Con Moto Slovakia a spievajúci dirigent Jiří
Slovík.				
Vstupné: dobrovoľné

FARBY NA JARNÉ
MAĽOVANIE

polárna biela farba - premal elegant
15 kg len za 19,27 Eur

čistá biela farba pLUS - premal ekonomik
15 kg len 14,93 Eur

štandardná biela farba - monalex
15 kg len za 9,17 Eur

tónovaná farba
7,5 kg len za 11,64 Eur

laky, lazúry, oleje, vosky, napúšťadlá do vnútra aj vonka

Pulzar, s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad, tel.: 052/776 71 27, 0905 850 632
Predajňa Farby - laky Limba (oproti domu dôchodcov), Poprad, sídl. Západ
Predajňa Farby - laky Svit (oproti Bille - obchodné centrum A1) PP-27

PP-26

