
Strana 123. 3. 2016

Streda  23. 3. 2016 Číslo 12 Ročník XXVII. www.noviny-poprad.sk Cena 0,30 €

Oživovali spomienky, aby sa na holokaust nikdy nezabudlo

Najviac písali
o rande
so svojím
mestom

Bohoslužby
počas
Veľkej noci

Futbalisti
remizovali
s Prešovom
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Naj  pedagóg  2016

Pietna spomienka na pamiatku 
obetí prvého transportu tisícky 
židovských dievčat, ktorý odišiel 
z  popradskej železničnej stani-
ce do koncentračného tábora 
v  Auschwitzi 25. marca 1942, sa 
uskutočnila v pondelok v Poprade.

Pavol Mešťan (na foto vpravo), 
riaditeľ SNM - Múzea židovskej 
kultúry zdôraznil: „Je dôležité pripo-
mínať si holokaust a  je povinnosťou 
Židov túto skúsenosť, ktorou prešli, 
odovzdávať ďalej. Som hrdý na oby-
vateľov Popradu, že každý rok na 
tomto mieste zaznieva, aby sa takéto 
hrôzy neopakovali.“ Osobne ako die-
ťa rodičov, ktorí prežili holokaust, 
zvlášť bolestne preciťuje túto tragic-
kú historickú udalosť. Dodal, že sa 
dlhé roky zaoberá problémami anti-
semitizmu a žiaľ, vidí, že spolu s ex-
trémizmom opäť narastá. Považuje 
to za veľmi smutné, a preto apeluje 
na učiteľov i  rodičov, aby mladých 
pravdivo oboznamovali s  minulos-
ťou. Odporúča, aby mládež navšte-
vovala miesta dosvedčujúce zver-
stvá páchané počas holokaustu. 

Jedným z účastníkov kladenia ven-

cov k  pamätnej tabuli na transport 
do Auschwitzu, inštalovanej v roku 
2002, bol i  Peter Chudý z Prešova, 
potomok rodičov, ktorí prežili holo-
kaust. Povedal: „Moja mamička Klá-
ra Chudá bola práve v tomto prvom 
transporte. Mala 16 rokov a  vrátila 
sa po 3,5 roku. Koncentračný tá-
bor ju navždy fyzicky aj psychicky 
poznačil. Rozprávala o  tom veľmi 
málo. Viac spomínala babička, ktorá 
sa takisto vrátila z  tábora smrti, ale 

ďalších 16 členov našej rodiny tam 
zostalo navždy. Mamička zomrela 
ani nie 60-ročná už dávno, pretože 
bola poznačená tým koncentrákom. 
Každý rok chodím do Popradu, vždy 
si tu na ňu spomeniem a budem stále 
spomínať.“ 

Viceprimátor Pavol Gašper za 
mesto Poprad osobitne vyzdvihol, 
aby sa ľudstvo poučilo. Veď zahynu-
la nielen väčšina dievčat transpor-
tovaných z  Popradu, ale podobný 

osud postihol počas 2. svetovej voj-
ny i ďalších ľudí. Bolo vyvraždených 
približne 6 miliónov Židov a ďalšie 
milióny príslušníkov iných národov 
a národností. Na tieto obete sa nedá 
nikdy zabudnúť.

Súčasťou podujatia na pamiatku 
obetí prvého transportu bola i ver-
nisáž výstavy Prach si a v prach sa 
obrátiš autorky Anny Hausovej, 
ktorú otvorili v  Tatranskej galérii 
v Poprade.   (mar)

Mesto Poprad vyhlásilo 2. 
ročník ankety Naj pedagóg 
2016. Do stredy 16. marca 
mohli školy posielať svoje 
nominácie. Navrhnutých je 
spolu 16 pedagógov v troch 
kategóriách.

Každá škola mohla 
v  tomto ročníku navrhnúť 
len jedného učiteľa. Oproti 
minulému roku sa už ne-
bude hlasovať o  naj učiteľa 
verejne. V  platnosti ostá-
vajú kategórie akčný / tvo-
rivý učiteľ / pedagogický 

zamestnanec, učiteľ s  mi-
moriadnymi výsledkami 
a zaslúžilý učiteľ.

Novinkou je účasť sú-
kromných materských 
a  základných škôl a  tiež 
stredných škôl pôsobiacich 
v  meste Poprad. O  víťa-
zoch bude rozhodovať od-
borná porota. Slávnostné 
vyhlásenie výsledkov an-
kety Naj pedagóg 2016 sa 
uskutoční 1. apríla počas 
galavečera pri príležitosti 
Dňa učiteľov.  (ppp)

Výstava Veľká noc pod Tatrami je inšta-
lovaná v priestoroch obchodného centra 
Forum na Námestí sv. Egídia v Poprade 
do 17. apríla 2016. Jej súčasťou sú od 
pondelka 21. marca tvorivé dielne pre 
deti zo základných škôl i pre verejnosť za-
merané na tvorbu kraslíc. Záujemcovia 
sa na nich môžu zúčastniť ešte aj dnes 23. 
marca od 14. do 18. hod. Podujatie pri-
pravilo Podtatranské múzeum v Poprade 
a umožnilo tak deťom zoznámiť sa s rôz-
nymi technikami zdobenia vajíčok. Na 
foto tretiaci zo ZŠ s MŠ v Matejovciach.

Redakcia novín Poprad oznamuje čitateľom, že vzhľadom na veľ-
konočné sviatky vyjde najbližšie číslo novín Poprad až v stredu 
6. apríla 2016. Prajeme vám radostné prežitie Veľkej noci.    (red)

Našim
čitateľom!
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Stručne Dušu hotelu môžu dať len ľudia...

Dostali šancu získať nový domov

• ZMENA zimného času na letný 
bude v nedeľu 27. marca 2016. Čas sa 
zmení z 2.hod. na 3. hod.

• VEĽKONOČNÉ prázdniny budú 
mať školáci od zajtra 24. marca do 
utorka 29. marca.

• MARTINA Fried mannová žiačka 
Súkromnej strednej odbornej školy vo 
Veľkej sa 2. marca t.r. umiestnila v Ko-
šiciach na prvom mieste v  súťaži ka-
derníčok. Martina aj v januári v súťaži 
v účesovej tvorbe v Nitre získala prvé 
miesto, čím obhájila minuloročné ví-
ťazstvo.  

• PRERUŠENÁ distribúcia elektriny 
z dôvodu plánovaných prác na zariade-
ní nízkeho napätia bude vo štvrtok 31. 
marca od 7.20 do 15.30 hod. v Poprade 
na Námestí sv. Egídia č.d. 114.

• ĎALŠIA Babská jazda bude 
v popradskom kine Cinemax v utorok 
29. marca o 18. hod. Premietať sa bude 
film Moja tučná grécka svadba 2.

• MEDZINÁRODNÝ deň boja pro-
ti hluku bol vyhlásený v roku 2004 a 
každoročne pripadá na Zelený štvrtok. 
Tento deň vyzýva ľudí, aby rešpekto-
vali všeobecné právo na ticho a boli 
tolerantní voči svojmu okoliu. 

• KURZ varenia s  krátkou pred-
náškou sa bude konať v Klube zdravia 
vo Veľkej v utorok 5. apríla 2016.

• CIGÁNSKI diabli budú vystupo-
vať v Kultúrnom dome v Batizovciach 
30. apríla 2016 o 19. hod. Vstupenky 
sa dajú zakúpiť aj v Mestskej informač-
nej kancelárii v Poprade.

• MÚZEUM TANAPu v Tatranskej 
Lomnici bude  zatvorené počas sviat-
kov 25. a 28. marca. V sobotu a nedeľu 
26.a 27. marca bude otvorené od 8.30 
do 12. a od 13. do 16. hod.

• GRAND Hotel Kempinski High 
Tatras na Štrbskom Plese obhájil 
vlaňajšie prvenstvo. Aj tento rok sa 
stal najlepším hotelom na Slovensku 
podľa hodnotenia TREND Top 2016. 
Dosiahol 18,5 bodu z 20 možných. V 
prvej desiatke najlepších reštaurácií 
sa umiestnila hotelová Grand Restau-
rant. Medzi najlepšími šéfkuchármi 
Slovenska je podľa ocenení TREND 
Top aj jej šéfkuchár Tomáš Tejbus. 
Úspešný bol v rámci hodnotenia tiež 
someliér Matúš Hamara, ktorý bol za-
radený do prvej desiatky slovenských 
someliérov. 

• AGENTÚRA Elite vyhlasu-
je castingy do modelingovej súťaže 
Schwarzkopf Elite Model Look SR 
2016. Casting pre Poprad a okolie  sa 
uskutoční v  pondelok 4. apríla v OC 
MAX Poprad. Do súťaže sa môžu pri-
hlásiť ženy vo veku 13 až 22 rokov s výš-
kou nad 170 cm a muži vo veku 15 až 
23 rokov s výškou nad 182 cm.    (ppš)

Pri príležitosti 90-tych narode-
nín Popradčana Františka Odlo-
žilíka mu v sobotu v obradnej sieni 
zablahoželal 1. viceprimátor mesta 
Igor Wzoš.

Poďakoval mu za jeho celoživotný 
prínos pre mesto v oblasti hotelierstva 
a cestovného ruchu. Povedal: „Svet je 
dnes plný vyprodukovaných „telebrít“, 
ale pán Odložilík je celebrita v pravom 
slova zmysle. Vážim si ho o to viac, že 
je naša miestna, regionálna osobnosť, 
za jeho iniciatívu, životný postoj a die-
lo, ktoré za ním ostáva a za to, že chce 
Popradu priniesť ešte nejakú pridanú 
hodnotu. Stále je inšpiratívny a bol by 
rád, keby mesto urobilo workshop ces-
tovného ruchu.“ 

F. Odložilík (na foto vľavo) je renomo-
vaný hotelier, nestor cestovného ruchu, 
ktorý počas svojho činorodého života 
odovzdal veľa práce v prospech mesta i 
regiónu. Na prijatí povedal: „Starý pán 
Hilton hovoril, že postaviť hotel je ťažké, 
ale dušu mu môžu dať len ľudia. Dnes 

mám niekedy pocit, že sa ten ľudský fak-
tor podceňuje, čo sa potom podpisuje na 
každom hoteli. Samozrejme to neplatí 
všeobecne.“ Oslávenec sa stále zaujíma 
o rozvoj cestovného ruchu, veľa číta 
a dodnes, ako bývalý aktívny lyžiar, 
člen Horskej služby, je členom Klubu 
seniorov HS i v Klube Tatrancov. Na 
prijatí v sprievode manželky a dcéry, 
poďakoval hlavne svojej rodine, ktorá 
mu vytvorila zázemie pre náročné po-
volanie v oblasti CR.  (mar)

V mestskom útulku pre túlavé 
a odchytené psy v Poprade sa ko-
nal minulú sobotu deň otvorených 
dverí (DOD). Viktória Paperáková 
z útulku povedala: „Takéto poduja-
tie bolo po Vianociach a malo veľký 
úspech. Prišlo 300-400 ľudí a veľmi 
pozitívne reagovali na možnosť po-
môcť psíkom. Preto sme sa rozhodli 
otvoriť bránu útulku pre verejnosť 
opäť. Ľuďom sme umožnili „vyven-
čiť“ psíkov, priniesť im krmivo, deky, 
či inú materiálnu pomoc. Po novom 
mohli doniesť aj surové mäso. Kŕmi-
me ním psíčkov so zdravotnými prob-
lémami a tak sú vychudnutí. Ďalším 

dôvodom DOD bolo i to, 
že psy získali väčšiu šan-
cu na adopciu. Útulok je 
momentálne preplnený. 
Máme stopstav - 38 chl-
páčov máme v útulku a 
9 v dočasnej opatere.“ 
Súčasťou sobotňajšieho 
programu boli tiež ukáž-
ky agility a tombola pre 
darcov krmiva alebo inej 
pomoci pre útulok. Na 
DOD zavítalo približne 
200 občanov a našli sa už i záujem-
covia, ktorí by si mali prísť v najbliž-
ších dňoch pre niektorého z „havi-

nov“ umiestnených v útulku. Dajú 
im tak možnosť prežiť svoj život 
u milujúcich pánov.  (mar)

Mesto Poprad sa aj v tomto roku zapojilo do projektu Hodina Zeme. Minulú so-
botu medzi 20.30 a 21.30 hod. vyplo verejné osvetlenie na mimoúrovňovej križo-
vatke štátnej cesty I/18 s Teplickou ulicou, tiež nasvietenie kostolov a kultúrnych 
pamiatok v centre mesta, v Spišskej Sobote a v Strážach. Na Námestí sv. Egídia bola 
svietivosť verejného osvetlenia znížená približne o dve tretiny.

Hodina Zeme je originálnou formou, ako upozorniť na klimatické zmeny a 
svetelné znečistenie na našej planéte. Ide zároveň o symbolické gesto, ktorým 
mesto Poprad rovnako ako ďalšie mestá, obce, domácnosti,firmy či jednotlivci na 
celom svete dávajú najavo, že im záleží na trvalo udržateľnom živote.    (mag)

Daňové priznanie k dani z 
príjmov za rok 2015 je povin-
ný  podať daňovník, ak jeho 
celkové zdaniteľné príjmy do-
siahnuté v roku 2015 presiahli 
sumu 1 901,67 €. Termín na 
podanie daňového priznania, 
ako aj termín na zaplatenie 
dane je do 31. marca 2016. 
Finančná správa aj tento rok 
pripravila predlžené otváracie 
hodiny pre verejnosť. Daňové 
úrady vrátanie pobočiek a kon-
taktných miest budú pre verej-
nosť otvorené 29. a 30. marca 
od 8. do 18. hod. a 31. marca 
od 8. do 19. hod. Opäť posil-
nila aj dostupnosť call centra. 
29. a  31. marca bude odstup-
né od 8. do 24. hod.    (ppp)

Poprad sa zapojil do Hodiny Zeme

Predĺžené 
hodiny

Celoslovenské testovanie žiakov 9. 
ročníka ZŠ (okrem žiakov s mentál-
nym postihnutím) pod názvom Tes-
tovanie 9-2016 sa uskutoční v stredu 
6. apríla z predmetov matematika, 
slovenský jazyk a literatúra, maďar-
ský jazyk a literatúra, ukrajinský ja-
zyk a literatúra, slovenský jazyk a slo-
venská literatúra. Náhradný termín 
testovania sa uskutoční v utorok 19. 
apríla.

V  zriaďovateľskej pôsobnosti mes-
ta Poprad je deväť základných škôl, 
v  ktorých je 21 tried deviateho roční-
ka. Testovaniu 9-2016 by sa v  našom 
meste malo podrobiť 445 žiakov. (ppp)

Termín na podanie prihlášok na 
stredné školy na odbory, ktoré ne-
vyžadujú talentové skúšky je do 20. 
apríla, ale zákonný zástupca dieťaťa 
podáva uvedenú prihlášku už do 10. 
apríla 2016. Žiak môže mať dve pri-
hlášky na stredné školy.  (ppp)

Prihlášky na stredné školy

Testovanie deviatakov

Na pôde mesta Poprad sa včera usku-
točnilo prvé pracovné stretnutie za-
mestnávateľov z celého regiónu s pra-
covným názvom HR TATRY. Cieľom 
podujatia, ktoré sa konalo pod zášti-
tou primátora mesta Jozefa Švagerka, 
je vytvoriť platformu, ktorá dokáže 
zabezpečiť nielen výmenu informácií 
medzi zamestnávateľmi, ale bude v ko-
nečnom dôsledku aj veľmi dobrou prí-
ležitosťou ako pomôcť ľuďom a regiónu.
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Krátke správyWhirlpool Slovakia podpísal dohodu s popradskými školami

Najviac písali o rande so svojím mestom

Spoločnosť Whirlpool Slovakia 
podpísala dohodu o spolupráci a 
partnerstve s dvomi popradský-
mi  školami - Strednou odbornou 
školou elektrotechnickou v Popra-
de - Matejovciach a so Strednou 
odbornou školou technickou na 
Kukučínovej ulici. 

„Znamená to náš záväzok pod-
porovať tieto školy tak, aby sme do-
kázali vytvoriť absolventov, ktorí sa 
uplatnia či už v našej alebo v iných 
fabrikách. Školy by nemali produ-
kovať absolventov pre úrad práce 
ale absolventov pre firmy, ktoré ich 
potrebujú,“ informoval Michal Ma-
jor, konateľ spoločnosti Whirlpool 
Slovakia. „Minulý rok sme darovali 
jednej zo škôl 3D meracie centrum, 
ktoré je veľmi drahé. Ak sa na ňom 
ale naučia absolventi robiť, to zna-
mená naprogramovať ho a porozu-
mieť spôsobu, akým sa dajú merať 
jednotlivé komponenty,  tak majú 
dvere otvorené do akýchkoľvek me-
racích laboratórií - či už automo-
biliek alebo dodávateľov v automo-
bilovom alebo v akomkoľvek inom 
segmente,“ doplnil M. Major. 

Intenzívnejšiu spoluprácu s veľ-
kým výrobným závodom renomo-
vanej spoločnosti obe školy priví-

tali. „Tá spolupráca 
by mala dostať vzde-
lávanie na vyššiu 
úroveň, aby žiaci na-
šli uplatnenie na trhu 
práce, aby sme učili 
to, čo je potrebné. 
Jednoducho aby sme 
šli s dobou,“ uviedla 
Anna Lorencovičo-
vá, riaditeľka SOŠ 
elektrotechnickej v 
Poprade - Matejov-
ciach. „My už túto 
dohodu napĺňame. 
Veľa našich absolventov pracuje vo 
Whirlpoole, sú to väčšinou progra-
mátori obrábacích a zváracích za-
riadení. Naozaj to uplatnenie tu je a 
malo by byť tým pádom ešte väčšie,“ 
doplnila Beáta Bodišová, riaditeľka 
SOŠT na Kukučínovej ulici, podľa 
ktorej v poslednej dobe zazname-
nali nárast počtu žiakov hlásiacich 
sa práve na strojárske a IT odbory.  

K podpisu memoranda došlo na 
pôde Mestského úradu v Poprade a 
jeho garantom sa stal primátor Po-
pradu Jozef Švagerko. „Som veľmi 
rád, že táto veľká firma komunikuje 
so školami a dáva slovám o duálnom 
vzdelávaní konkrétny rozmer. Práve 

toto je spôsob, ako si dokážu firmy a 
školy pomôcť nielen vzájomne, ale v 
konečnom dôsledku pomáhajú aj ce-
lému mestu,“ uviedol Švagerko.  

Ako doplnil Michal Major, podpis 
memoranda je návratom k tomu, 
čo tu už raz bolo. „Úprimne pove-
dané, jedna z najlepších vecí, ktoré 
sme v histórii mali, bolo učňovské 
školstvo, alebo školstvo previazané s 
veľkými výrobnými závodmi, ktoré 
tu boli pred rokom 1989. Bohužiaľ, 
v 90-tych rokoch veľa týchto vecí 
zaniklo a čuduj sa svete,  vymysle-
li sme teplú vodu a vraciame sa k 
tomu istému, pretože to ozaj fungo-
valo,“ uzavrel M. Major.  (mag)

Maturanti skladali minulý týž-
deň písomnú časť maturitných 
skúšok zo slovenského jazyka a li-
teratúry, z cudzích jazykov a z ma-
tematiky. 

Písomnou skúškou dospelosti pre-
chádzalo aj 135 štvrtákov Strednej 
priemyselnej školy v Poprade (na 
foto) v odboroch mechatronika, 
elektrotechnika - počítačové systé-
my, staviteľstvo a dizajn.  Priemyslo-
vákom sú bližšie odborné technické 
predmety, v slovenčine však museli 
preukázať nielen vedomosti v teste, 
ale napísať i sloh. Pre zaujímavosť - 
najviac z nich si vyvolilo rozpráva-
nie na tému Dnes som mal/a rande 
so svojím mestom. Z cudzích ja-
zykov si vybrala väčšina - 107 štu-
dentov, angličtinu úroveň B1, piati 
náročnejšiu vyššiu úroveň B2 a 23 
sa rozhodlo pre nemčinu na úrovni 
B1. Maturitná skúška z matematiky 
je na stredných odborných školách 
dobrovoľná. Na popradskej SPŠ sa 
na ňu prihlásilo celkom 35 študen-
tov. Externú časť - písomnú maturit-
nú skúšku z matematiky absolvovalo 
20 študentov, zväčša tých, ktorí majú 
ambíciu študovať na niektorej z vy-
sokých škôl technického zamerania. 

Riaditeľ SPŠ v Poprade Jaroslav 
Bašista je toho názoru, že na odbor-

ných školách by matematika mala 
byť povinná ako maturitný predmet. 
Dodal: „Približne 85 percent našich 
žiakov odchádza študovať na vyso-
ké školy rôzneho typu, 60 percent na 
technické smery. Tohto roku dokon-
ca jeden náš študent v odbore dizajn 
pôjde študovať ďalej svoj odbor až 
do Dánska.“ Môže tak urobiť vďaka 
tomu, že nemá jazykovú bariéru a 
patrí medzi niekoľkých študentov, 
ktorí si vybrali ťažšiu úroveň matu-
ritnej skúšky z anglického jazyka. 
Riaditeľ tiež podotkol, že v poslednej 
dobe zaznamenávajú zvyšujúci sa 
level jazykových znalostí. Jednak sa 
angličtinu učia deti už na základných 

školách, jednak mladí majú väčšiu 
motiváciu, pretože môžu ísť do sveta 
za lepším uplatnením a zárobkom. J. 
Bašistu by však potešilo aj zlepšenie 
úrovne v ovládaní nemčiny. Blízkosť 
Nemecka a Rakúska umožňuje dob-
ré presadenie sa absolventov SPŠ v 
týchto krajinách a znalosť nemecké-
ho jazyka je preto potrebná. 

SPŠ v Poprade patrí medzi 20 per-
cent najúspešnejších odborných škôl 
na Slovensku. Výsledky tohtoroč-
ných písomných maturitných skú-
šok iste prispejú k tomu, aby opäť 
potvrdila svoje postavenie. Ústne 
skúšky čakajú maturantov SPŠ po-
sledný májový týždeň.  (mar)

• DNES 23. marca sa vo Vyšných Há-
goch uskutoční tlačová konferencia, 
ktorá bude venovaná téme - Tuberku-
lóza je stále epidémiou veľkej časti sve-
ta.• VEĽKONOČNÉ mestečko bude 
v Kúpeľoch v Novom Smokovci v  so-
botu 26. marca. Program sa začne o 12. 
hod. Vystupovať bude FS Vargovčan, 
ľudový zabávač Jožka Jožka a  spevák 
Dušan Grúň. Cieľom akcie je prekonať 
rekord v  počte kraslíc na tatranskom 
Veľkonočnom strome, ktorý sa mo-
mentálne drží na počte 834 kusov. • V NEDEĽU 27. marca si lyžiari na 
zjazdovke Interski na Štrbskom Plese 
užijú karnevalový zjazd v maskách len 
za 1 €. Netradičné lyžiarske preteky sa 
uskutočnia od 11. do 12. hod. • JARNÉ predajné trhy sa uskutočnia 
v Kežmarku od 12. do 14. apríla 2016. • PLÁNOVANÉ nakrúcanie druhé-
ho dielu Perinbaby, ktoré sa malo začať 
minulý týždeň v Kežmarku, bolo z dô-
vodu nevyhovujúcich poveternostných 
podmienok odložené. Scéna filmu si 
vyžaduje zimnú atmosféru, no tohto-
ročná zima chladné počasie dopriala 
len obmedzene. Nakrúcanie v Kežmar-
ku sa neruší, len sa presunie na naj-
bližší vhodný termín, o  ktorom bude 
produkčná spoločnosť včas informovať 
všetkých prihlásených komparzistov. • AJ v Kežmarku sa nachádza dielo 
Majstra Pavla z Levoče, ide o ústredný 
kríž s Ukrižovaným na hlavnom oltári 
v Bazilike minor svätého Kríža. Budúci 
rok sa uskutočnia oslavy 500. výročia 
ukončenia najväčšieho diela Majstra 
Pavla v Levoči. • CENU mesta Vysoké Tatry tento 
rok získala pedagogička Ida Štefániko-
vá, Cenu primátora získali Beáta a Ja-
mes Evansovci a ich speváci Háškoláci 
a do Športovej siene slávy bol uvedený 
Peter Chudý.• OCHRANÁRI z TANAP-u očaká-
vajú tento rok skorší prílet bocianov. 
Do hniezd by sa mali vrátiť už čoskoro. 
Z tohto dôvodu demontovali web ka-
mery z vtáčích kŕmidiel. Momentálne 
sa na ich príchod pripravujú po tech-
nickej stránke a v nasledujúcich dňoch 
budú kamery v hniezdach v skúšobnej 
prevádzke. Prostredníctvom nich bude 
možné sledovať život bocianov v ich 
hniezdach.• NOVELA daňového poriadku za-
viedla niekoľko motivačných zmien. 
Novinkou je možnosť podať dodatoč-
né daňové (DDP) priznanie do 15 dní 
po začatí daňovej kontroly, ktorá začala 
spísaním zápisnice. Zákon umožní da-
ňovým subjektom podať dodatočné da-
ňové priznanie po doručení oznámenia 
o daňovej kontrole s nižšími následka-
mi, aké by boli po odhalení nedostat-
kov. Zároveň sa mení systém výpočtu 
pokút zavedením časového prvku. Čím 
neskôr bude vyrubený rozdiel dane, 
tým vyššia bude sankcia.  (ppš)

Pri podpise dokumentu zľava A. Lorencovičová, B. 
Bodišová, M. Major a J. Švagerko.
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Storočnica monsignora Štefana Náhalku

Prepojenie vzdelávania Tatranskej akadémie na prax ...

390 rokov si pripomíname od smrti kňa-
za Izáka Jakuba EICHLERA (*1553 - †1626 
Smolník).

Bol rektorom na škole vo Veľkej a tam aj v ro-
koch 1581 - 1589 diakonom, kedy prišiel do Strá-
ží. Spomína sa pri proteste cirkevného zboru vo 
Veľkej proti rodine Mariáši (1581). Počas Boč-
kajovho povstania bol kazateľom pri nemeckom 
šľachticovi Jánovi Rothalovi, odkiaľ musel utiecť. 
Zomrel vo veku 73 rokov a bol pochovaný pod 
oltárom v Smolníku. V roku 1799, keď bol zbú-
raný kostol, našli jeho medenú truhlu.

420 rokov uplynulo od smrti rektora Lukáša 
FABINUSA - POPRADSKÉHO (*začiatok 16. 
storočia Poprad - †1586 Prešov).

Pochádzal z meštianskej rodiny. Bol ženatý a 
mal syna Maximiliána.

Bol známym pedagógom, ktorý pochádzal 
z Popradu. Študoval u známeho pedagóga Le-
onarda Stöckela v Bardejove, potom v rokoch 
1564 - 1566 vo Wittenbergu. V  rokoch 1570 
- 1571 bol rektorom mestskej školy v Kežmar-
ku, v rokoch 1571 - 1584 rektorom v Prešove. 
Okrem vyučovania sa venoval obchodu, ale 
vydal aj vlastnú učebnicu latinskej gramatiky, 
v  ktorej vychádzal na základe porovnávacej 
metódy z materinského jazyka (Exempla decli-
nationum et coniugationum, 1573). Zanechal 
jednu prácu v rukopise - Exempla declinatio-
num et conjugationum, quae sunt anima Do-
nati utilissimus regulis illustrata. Prešov 1573.

Podľa Biografického slovníka mesta
Poprad pripravila Zuzana Kollárová

„Naši študenti nemôžu 
byť 4 roky zatvorení v ško-
le a  potom vypustení do 
reálneho sveta, aby s oča-
mi rozšírenými od  úžasu 
zistili, že tam vonku je 
všetko úplne iné... Musia 
sa čo najviac priblížiť ku 
realite firemného a podni-
kateľského prostredia už 
na škole, musia sa stre-
távať s odborníkmi z pra-
xe, musia konfrontovať 
svoje naučené teoretické 
poznatky so skutočným 
životom, naučiť sa nachá-
dzať praktické riešenia, 
premýšľať v  súvislostiach, 
pracovať v  tímoch, ale 
tiež získavať aj skúsenosti 
s  prezentovaním a  hlav-
ne realizovaním vlast-
ných projektov. Prepoje-
nie vzdelávania na prax 
je spolu s  poskytovanou 
kvalitou vzdelávania zá-
kladnou prioritou, alfou 
a  omegou vzdelávania 
na Tatranskej akadémii 

v Poprade“, uviedla riadi-
teľka školy Beáta Mitická. 
Pravdivosť jej slov potvr-
dzuje aj skutočnosť. Ško-
la má podpísané memo-
randum o  spolupráci so 
šiestimi podnikateľskými 
subjektmi . 
R e á l n y m 
v ýsledkom 
tejto spo-
lupráce je 
n a p r í k l a d 
aj 2. marca 
uskutočne-
né dopolud-
nie s odbor-
níkmi firmy 
AT&T Glo-
bal Network 
Services Slo-
vakia, ktoré pozostávalo 
z teoretickej aj praktickej 
časti, zameranej najmä 
na bezpečnosť bezdrô-
tových technológií. Táto 
aktivita nadväzovala na 
pravidelné videokonfe-
renčné tréningy. Študenti 

študijného odboru Právo, 
ekonomika a podnikanie 
sa 3. februára stretli na 
pôde školy s poslanky-
ňou NR SR, bývalou mi-
nisterkou spravodlivosti 
Doc. JUDr, PhD. Luciou 

Žitňanskou a besedovali 
s ňou o aktuálnych otáz-
kach práva a jeho vymo-
žiteľnosti v rámci SR. S 
okresnou prokurátorkou 
JUDr. Denisou Pacala-
jovou spolupracujú štu-
denti školy na projekte 

SOČ o superrýchlom 
trestnom konaní. Prida-
nou hodnotou ku vzde-
lávaniu je aj januárové 
školenie študentov 4. 
ročníka v oblasti spolo-
čenskej a business etikety 

profesionál-
nou lektor-
kou PhDr. 
T a t i a n o u 
Lesayovou. 
Študenti si 
zorganizo-
vali simu-
láciu volieb 
do NR SR 
a navštívi-
li Ústav na 
výkon trestu 
odňatia slo-

body v Levoči. Škola pra-
videlne organizuje celo-
školské akcie “Projektový 
deň SSOSTY”, ktorým 
už koncom budúceho 
týždňa určite zvýši latku 
úrovne, pretože jednot-
livé projektové tímy štu-

Sto rokov upplynulo 16. marca 2016 od naro-
denia veľkej osobnosti nášho regiónu - Mons. 
ThDr. Štefana Náhalku. Tento rodák z Liptov-
skej Tepličky sa svojím činorodým životom 
a  širokospektrálne zameranou prácou a prí-
nosmi stal jedným z kľúčových predstaviteľov 
slovenského katolicizmu 20. storočia a jeho 
dielo prekročilo nielen rámec re-
giónu, ale aj rámec Slovenska. 

Ako výnimočne nadaný a  skvelo 
jazykovo vybavený študent Vysokej 
školy bohosloveckej v Spišskej Kapi-
tule bol vyslaný v novembri 1939 na 
štúdiá do Ríma. Na Teologickej fa-
kulte Lateránskej univerzity študoval 
v rokoch 1939 - 1943 teológiu a po-
tom tu absolvoval aj postgraduálne 
štúdium, ktoré ukončil doktorátom 
z filozofie a krátko nato obhajobou dizertačnej 
práce z teológie. Po kňazskej vysviacke začal 
pastoračne pôsobiť v službách Spišskej diecézy. 
Na prelome rokov 1945 a 1946 bol väznený na 
policajnom riaditeľstve v Bratislave pre podo-
zrenie, že šíril protikomunistické tlačivá. Neskôr 
pôsobil ako tajomník biskupa J. Vojtaššáka a stál 
pri ňom v  jeho ťažkých chvíľach vyšetrovania 
komunistickou mocou už ako jeden zo sied-
mich tajne vymenovaných generálnych vikárov 
Spišskej diecézy. Diecézu spravoval v  tajnosti 
od novembra 1950 až do začiatku roku 1953. Po 
uväznení biskupa J. Vojtaššáka sa musel ukrývať 
a takto v pozícii štvanca pôsobil skoro tri roky. 
Počas ilegality pôsobil v rodnej obci, v Poprade 

- Veľkej a na ďalších rôznych miestach Sloven-
ska a Čiech. Napriek pranierovaniu niektorých 
blízkych členov jeho rodiny i napriek tomu, 
že ŠtB nasadila na Š. Náhalku viacerých agen-
tov - provokatérov, nikdy sa im ho nepodarilo 
chytiť. Po úteku do Ríma začal vydávať Hlasy z 
Ríma a staral sa o Malý seminár. Zorganizoval 

Slovenské vydavateľstvo (do r. 1988 
vydalo viac než 1000 publikácií), or-
ganizoval slovenské misie na všetky 
kontinenty. Vrcholom jeho mana-
žérskych aktivít bola (najmä spolu 
s neskorším kardinálom J. Tomkom 
a  biskupom A. Grutkom) prípra-
va, výstavba a  riadenie Slovenského 
ústavu sv. Cyrila a  Metoda v  Ríme, 
ktorého služby využilo obrovské 
množstvo slovenských pútnikov do 

večného mesta. Od r. 1961 až do r. 1973 pracoval 
ako rektor tohto ústavu. Za výnimočné činy v 
prospech Cirkvi ho pápež Pavol VI. vymenoval 
v  r. 1963 za monsignora a  v  r. 1967 za pápež-
ského preláta. Ťažko chorý a upracovaný zomrel 
6. marca 1975. Vtedy v Ríme zomrel nielen vý-
znamný kňaz, pedagóg, publicista, ale aj skvelý 
manažér, zručný diplomat a oduševnený náro-
dovec. Bol presvedčený, že komunizmus sa na-
trvalo nemôže udržať a veril v návrat do rodnej 
zeme! ... Podarilo sa mu to až v roku 2014, kedy 
boli jeho pozostatky prenesené do rodnej obce. 
V  Poprade nám ho pripomína Inštitút Štefana 
Náhalku - pracovisko Katedry manažmentu Ka-
tolíckej univerzity v Ružomberku.  (bp)

Pripomíname si...

dentov 3. ročníka budú 
súťažiť pred odbornou 
i rodičovskou verejnos-
ťou. Kamienkom, ktorý 
dopĺňa mozaiku aktivít 
prepojenia teórie s pra-
xou, je celoročná reálna 
podnikateľská činnosť 
študentskej spoločnosti 
Casholders, ktorá svoji-
mi podnikateľskými ak-
tivitami spestruje život 
školy.

Súkromná stredná od-
borná škola  patrí me-
dzi dynamicky rastúce 
stredné odborné školy a 
ponúka dva študijné od-
bory - Právo, ekonomika 
a podnikanie a Infor-
mačné a digitálne tech-
nológie. V unikátnych 
odboroch ponúka kva-
litné vzdelávanie, ktoré 
je nielen kvalitnou prí-
pravou pre štúdium na 
vysokej škole, ale aj do-
statočnou prípravou pre 
prax.    PP-34
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Recitátori predviedli skvelé výkony, chýb bolo málo

Petícia za rozšírenie kapacity MŠ Tajovského

V priestoroch Podtatranskej 
knižnice v Poprade sa minu-
lý štvrtok konalo okresné kolo 
Hviezdoslavovho Kubína v pred-
nese poézie a prózy. Dana Rožá-
rová z Podtatranského osvetové-
ho strediska, ktoré bolo hlavným 
organizátorom podujatia, uvied-
la, že súťažilo 52 detí od 2. po 9. 
ročník a takisto stredoškolákov. 
Boli to najlepší prednášajúci, kto-
rí postúpili z obvodných kôl v pô-
sobnosti Školského úradu Poprad 
a ŠÚ Veľký Slavkov.

O víťazoch okresného kola už 62. 

ročníka Hviezdoslavovho Kubína 
rozhodovali odborné poroty. Ľubi-
ca Bekéniová, predsedníčka poroty 
v prednese poézie žiakov základ-
ných škôl, konštatovala: „Ani na 
krajských kolách nezaznamenávam 
takú úroveň a také skvelé výkony 
ako v Poprade. To svedčí o tom, že 
pedagógovia systematicky pracujú 
s deťmi. Vynikajúce boli jednak vý-
bery poézie a prózy, jednak výkony 
detí. Najviac si cením, že u pred-
nášajúcich prevládala spontaneita, 
prirodzenosť a radosť z prednesu. 
Akonáhle recitátor prednes prežíva, 

je to badať.“ Pochválila, že nezazna-
menala chyby vo výslovnosti, ktoré 
sú najčastejšie s asimiláciou alebo 
tvrdým hlasovým začiatkom. Na 
popradskom okresnom kole ocenila 
krásnu výslovnosť. V prednese vidí 
pre deti veľký prínos, pretože ich 
učí predchádzať pasívnemu prijí-
maniu kultúry a tvorivo sa podieľať 
na umení. 

V poézii 1. vekovej kategórii zví-
ťazil Tobias Černaj zo Spojenej 
školy Letná v Poprade, v 2. kategó-
rii Lenka Lukáčová zo ZŠ Komen-
ského Svit, v 3. kategórii Emma 
Brotvayová zo ZŠ Mierová Svit. V 
próze 1. kategórii obsadila 1. miesto 
Melánia Martonová zo ZŠ Spišský 
Štiavnik, v 2. kategórii Krištof Žup-
ník zo Spojenej školy Letná Poprad 
a v 3. kategórii Zoja Paľová zo ZŠ 
Francisciho Poprad. V kategórii 
stredných škôl sa mimoriadne dari-
lo Spojenej škole D. Tatarku Poprad, 
keď v prednese prózy získala 1. 
miesto Monika Štolcová a v kategó-
rii poézia Kristína Bernátová, obe 
študentky tejto školy. 

Víťazi jednotlivých kategórií po-
stupujú na krajské kolo Hviezdosla-
vovho Kubína, ktoré sa uskutoční od 
19. do 21. apríla v Prešove.  (mar)

Rusi sa v  marci lúčia so zimou tra-
dičným sviatkom maslenica. Gym-
nazisti na Ulici Dominika Tatarku 
v Poprade si tento starodávny svia-
tok pripomenuli už po druhýkrát. 
Spolu s vyučujúcou ruského jazyka 
Alžbetou Mickovou a so zástupky-
ňou ruskej menšiny Allou Dudovou 
oslavovali so všetkým , čo k tomuto 
sviatku patrí: s čučelom (Morenou)- 
symbolom zimy, blinami - symbo-
lom slnka a jari, aj s hudbou, ktorá 
je neodmysliteľnou súčasťou  oslavy. 
Na záver pri rieke podľa tradície za-
pálili „čučelo“ a zahodili ho do vody.

Rozlúčka
so zimou

Mesto Poprad vybavilo 
petíciu o prinavrátení pa-
vilónu v areáli MŠ pri  ZŠ 
Tajovského v Poprade ako 
neopodstatnenú. Petícia 
za rozšírenie kapacity MŠ 
Tajovského Poprad a na-
vrátenie pavilónu v areáli 
Materskej školy pri ZŠ Ta-
jovského v Poprade bola 
samospráve doručená 15. 
januára 2016. V uvede-
nom pavilóne v súčasnosti 
sídli Súkromná materská 
škola(SMŠ) Centra pre ro-
dinu.

Samospráva po predĺžení 
lehoty na vybavenie petície 
rozhodla o neopodstatne-
nosti petície na základe 
týchto základných argu-
mentov:
1. princíp pluralitného 
vzdelávania
- táto povinnosť je zakotve-
ná v Európskom dohovore 
o ochrane ľudských práv a 
základných slobôd a v Do-
hovore o právach dieťaťa,
- v meste Poprad majú ro-
dičia možnosť si vybrať 
okrem tradičnej pedagogi-

ky aj iné alternatívne vzde-
lávacie programy,
- celková kapacita všetkých 
miest v materských ško-
lách (MŠ) v meste Poprad 
je 1 650 miest, z toho 201 
miest je v súkromných MŠ 
a 1449 miest v mestských 
MŠ,
- v súčasnosti je v SMŠ 
Centra pre rodinu umiest-
nených 65 detí a táto ma-
terská škola poskytuje služ-
by vrátane nadštandardnej 
starostlivosti v individu-
álnom prístupe deťom 
s rôznymi vzdelávacími 
problémami, ktorú mestské 
materské školy zabezpečiť 
nedokážu,
- zo zákona platí rovno-
právnosť vzdelávania.
2. všetky žiadosti rodičov 
o prijatie detí do mestskej 
MŠ boli uspokojené
- kapacita MŠ (mestských aj 
súkromných) pôsobiacich 
na území mesta Poprad je 
postačujúca,
- na rozdiel od iných miest 
dokáže mesto v MŠ umiest-
niť aj deti vo veku od 2 do 3 

rokov - je ich 41,
- MŠ navštevujú aj deti, 
ktorých mamičky sú na 
materskej dovolenke a deti, 
ktorých rodičia pracujú v 
meste Poprad, hoci majú 
trvalé bydlisko v okolitých 
obciach.
3. demografický vývoj
- podľa štatistických úda-
jov za posledné 3 roky je 
zaznamenaný pokles naro-
dených detí a teda kapacita 
v MŠ vrátane súkromných 
MŠ pôsobiacich na území 
mesta v najbližšom období 
bude postačujúca;
- v ďalšom šk. roku 
2017/2018 je pokles detí o 
70,
- treba prihliadnuť na to, 
že nie všetky narodené deti 
v meste Poprad nastúpia 
do niektorej MŠ na území 
mesta,
- štatistická demografia 
obsadenosti MŠ - týka sa 
detí mesta Poprad vo veku 
od 3 - 6 rokov: v šk. roku 
2016/2017 - evidujeme 110 
voľných miest, v šk. roku 
2017/2018 - 112 miest, v 

šk. roku 2018/2019 - 149 
voľných miest.

Petičný výbor na prero-
kovaní petície, ktoré mesto 
zvolalo podľa  zákona o pe-
tičnom práve, opieral svoje 
požiadavky o nasledujúce 
argumenty:

- list z mesta oznamujúci 
zámer ukončiť nájom súk-
romnej škôlke,

- rozdielnosť situácie cel-
kovo v meste Poprad a na 
sídlisku Juh, kde má bydlis-
ko preukázateľne viac detí 
ako je miest v MŠ,

- povinnosť mesta vytvo-
riť čo najlepšie podmienky 
v MŠ a ZŠ, ktorých je zria-
ďovateľom, najmä, ak o to 
žiadajú občania mesta a 
dokonca aj samotná ZŠ s 
MŠ,

- petičný výbor odmietol 
tvrdenie, že sa snaží zrušiť 
SMŠ Centra pre rodinu 
- naopak, navrhovaným 
riešením sa petičný výbor 
tejto MŠ snaží pomôcť vy-
tvoriť stabilné prostredie, 
kde im nebude každoroč-
ne hroziť odchod z dote-

rajších priestorov a súhlasí 
so snahou mesta pomôcť 
tomuto súkromnému sub-
jektu s hľadaním iných 
priestorov.

„Mesto Poprad po prešet-
rení a prerokovaní petície a 
zvážení všetkých argumen-
tov vrátane faktu, že SMŠ 
Centra pre rodinu navštevu-
je momentálne 65 detí a ZŠ 
s MŠ Tajovského by v naj-
bližšom školskom roku podľa 
informácií petičného výboru 
otvorila v pavilóne len jed-
nu novú triedu, rozhodlo o 
neopodstatnenosti petície. 
Aj napriek tomu však samo-
správa bude pokračovať v 
hľadaní takého riešenia, kto-
rého cieľom bude definitívne 
prinavrátenie pavilónu ZŠ s 
MŠ Tajovského a nájdenie 
iných vhodných priestorov 
pre SMŠ Centra pre rodinu 
Poprad. Chceme nájsť také 
systémové riešenie, vďaka 
ktorému budú môcť existo-
vať a starať sa o popradské 
deti škôlky mestské i tie ostat-
né,“ informoval 1. vicepri-
mátor Igor Wzoš.  (mag)
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MESTO  POPRAD
A  CETNRUM  SOCIÁLNYCH

SLUŽIEB  V  POPRADE

NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI
v y h l a s u j ú    obchodnú  verejnú  súťaž

nebytového priestoru o výmere 59,16 m2, v budove súpisné číslo 
4955 na Baníckej ulici v Poprade, postavenej na parc. č.

KN-C 836/2 v katastrálnom území Poprad, zapísanej
na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore na liste 

vlastníctva č. 6148 v celosti . 
Nebytový priestor je vo výlučnom vlastníctve Mesta Poprad a v sprá-
ve Centra sociálnych služieb v Poprade.                  
Účel využitia nebytových priestorov: zriadenie ambulancie klinic-
kej psychológie.
Minimálne ročné nájomné: 295,80 €
Okrem nájomného bude budúci nájomca nebytového priestoru pla-
tiť služby, spojené s užívaním nebytového priestoru.
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 8. apríla 2016 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 a www.css.poprad.sk. Bližšie informácie: riaditel@css.poprad.sk, 
tel. 052/772 81 32.     PP-37

Slováci spotrebúvajú viac antibiotík ako je priemer v Európe
Hlavnou témou tohto-

ročného Svetového dňa 
spotrebiteľských práv (15. 
marec) bolo obmedzenie 
konzumácie antibiotík a 
zdravé stravovanie. Do 
podujatia sa zapojila i Spo-
ločnosť ochrany spotrebite-
ľov S.O.S. v Poprade. 

Podľa dokumentu Stav 
mikrobiálnej rezistencie v SR, 
Slovensko sa v spotrebe anti-
biotík na obyvateľa nachádza 
síce nad priemerom Európy, 
ale z dlhodobého hľadiska 
ich spotreba v SR klesá. „Na 
Slovensku viacej konzumuje-
me antibiotiká z liekov ako z 

potravín. V EÚ sú totiž veľmi 
prísne nastavené štandardy, čo 
sa týka veterinárnych opatrení 
u hospodárskych potravino-
vých zvierat a v SR je to ešte 
prísnejšie. Vo veterinárnej ob-
lasti máme o dve tretiny nižšiu 
spotrebu antibiotík ako v EÚ,“ 
povedala P. Vargová Čakov-
ská z S.O.S. Poprad. Doplnila, 
že v krajinách EÚ je tiež za-
kázané používať antibiotiká 
na ošetrenie rastlín, aby sa 
nedostávali ďalej do potravi-
nového reťazca. Apelovala na 
spotrebiteľov, aby pri naku-
povaní potravín viac dbali na 
obsah konzervačných látok a 

mysleli aj na to, že antibiotiká 
sa môžu dostať do tela takisto 
z rôznych dezinfekčných pro-
striedkov.

Podľa Zuzany Bírošovej, 
riaditeľky odboru bezpečnosti 
potravín a výživy Ministerstva 
pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR, zároveň vedúcej 
tímu, ktorý spracoval doku-
ment o stave mikrobiálnej 
rezistencie na Slovensku, an-
tibiotiká sa nemajú v strave 
zdravého človeka nachádzať: 
„Sú nebezpečné najmä tým, že 
sa nevedia správne používať. 
Zvyšuje sa schopnosť mikro-
organizmov odolávať ich pô-

sobeniu. Lieky prestávajú byť 
účinné, mikroorganizmy sa 
stávajú voči nim rezistentné.“ 
Nadspotreba antibiotík je 
jednou z najväčších hrozieb 
verejného zdravia. Kým v Eu-
rópe sa ešte tak neprejavuje, 
hlavne vďaka veľkej ochrane 
vo veterinárnej oblasti, napr. v 
Južnej Amerike sa ich konzu-
muje neúmerne veľa práve v 
potravinách. Ľudia sa stávajú 
voči antibiotikám rezistentní a 
môže sa stať, že im už nezabe-
rú ani na banálne infekcie, zá-
paly pľúc nebudú efektívne lie-
čiteľné, vzniká obava z návratu 
tuberkulózy a pod.  (mar)

Na zasadanie volebného obvodu č. 
2 - sídliská Juh a Kvetnica minulý týž-
deň prišlo viacero občanov so svojimi 
podnetmi.

Rodič, ktorého dieťa má ísť od septem-
bra do škôlky a chce ho zapísať do mest-
skej škôlky na Ul. Tajovského sa stretol 
s informáciami, že nemusí byť do tejto 
MŠ prijaté, čo záleží od počtu prihláse-
ných detí. Poslankyňa Alena Madzinová 
odpovedala, že rodičia majú právo zapí-
sať dieťa na MŠ Tajovského. Zápis bude 
v apríli a potom bude známe, koľko detí 
bude prihlásených. MŠ na Tajovského ul. 
požiadala mesto, aby sa uvoľnil pavilón v 
areáli tamojšej ZŠ, v ktorom v súčasnosti 
sídli súkromná MŠ. Poslanec Milan Ba-
ran podotkol, že sa budú hľadať štandard-
né priestory pre súkromnú MŠ v meste. 
Obidve škôlky sú rovnocenné a poskytu-
jú hodnotné služby pre deti. Želá si, aby 

obidve MŠ boli spokojné a táto záležitosť 
sa spoločne vyriešila. Predseda VO Peter 
Brenišin poznamenal, že nie každý rodič 
si môže dovoliť dať dieťa do súkromnej 
MŠ a je za to, aby sa pre túto škôlku našli 
štandardné priestory. Poslanec Bohumil 
Košický dodal, že výpoveď pre súkromnú 
MŠ nebude skôr, kým sa pre ňu nenájdu 
vhodné priestory v meste. Na zasadnutie 
VO č. 2 prišli aj zástupcovia súkromnej 
MŠ na Tajovského ul., aby vysvetlili svo-
ju činnosť a zámery a predišli fámam, že 
táto MŠ je vo výpovedi z priestorov. 

Na zasadaní sa zúčastnili aj zástupco-
via bytového domu Antimón, ktorí opä-
tovne požiadali o osvetlenie chodníka a 
vyznačenie čiar parkovania pre autá. Ich 
požiadavku podporil aj P. Brenišin, ke-
ďže tento neosvetlený chodník pozná a 
skutočne nie je bezpečný, či už pre oba-
vy z úrazov alebo dokonca prepadnutí. 

Poslanec, viceprimátor Popradu Pavol 
Gašper podčiarkol, že bezpečnosť ľudí 
je dôležitá a dal občanom prísľub, že s 
poslancami tieto požiadavky doriešia.  

Ďalší občan poukázal na vznikajúce 
nelegálne skládky odpadu na Kvetnici 
v blízkosti záhradiek včelárov. Za jed-
nu z možností nápravy by považoval 
posunutie značky Zákaz vjazdu až ku 
„regulačke“. 

Ďalej poslankyňa A. Madzinová po-
ukázala na blatistý chodník medzi SPŠ 
a OA v Poprade, ktorý navrhla vysypať 
drvinou. P. Gašper však podotkol, že 
chodník nie je mestský, preto bude túto 
vec potrebné doriešiť. 

Poslanci VO č. 2 sa zaoberali ešte ďal-
šími drobnými pripomienkami. Najbliž-
šie zasadnutie sa uskutoční v kancelárii 
MsÚ na Dostojevského ul. 25 druhý štvr-
tok v apríli o 17. hod.  (pdm)

Na zasadnutie poslancov prišli aj občania

V súťaži o najkrajší kalendár 
Slovenska 2016 získal Prešov-
ský samosprávny kraj v kategó-
rii regióny po štvrtýkrát prvé 
miesto za nástenný kalendár 
Objavuj Prešovský kraj. 

Pripravila ho Krajská or-
ganizácia cestovného ruchu 
(KOCR) Severovýchod Sloven-
ska a tvoria ho nádherné foto-
grafie z rôznych kútov kraja. 
Boli vybrané hlavne spomedzi 
finalistov a víťazov fotografic-
kých súťaží Choď a foť, ktoré 
organizovala KOCR v roku 
2014 a 2015 i zo zaujímavých 
podujatí v kraji. V  súťaži sa 
v  tomto roku úspešne prezen-
tovala KOCR aj albumom Le-
gendarium. Album je súčasťou 
projektu Legendarium, ktorý 
obsahuje aj mobilnú aplikáciu 
a CD nosiče s legendami. V sú-
ťaži Najkrajšia kniha a  propa-
gačný materiál o  Slovensku za 
rok 2015, v kategórii Propagač-
né materiály o  kraji a  regióne 
získalo Legendarium 1. miesto.

Spomedzi účastníkov z náš-
ho regiónu bol úspešný i Kež-
marok. Obrazová publikácia 
Kežmarok a  Tatry získala 3. 
miesto v  kategórii obrazové 
knihy o mestách a Život v Kež-
marku v 13. až 20. storočí v ka-
tegórii monografie o mestách 
takisto 3. miesto.  (ftz)

Najkrajší kalendár
na Slovensku

V  rámci projektu Eu-
roscola 2016 sa tím dievčat 
z III. E triedy pod vedením 
stredoškolskej učiteľky Lý-
die Budzákovej zúčastnil 
11. marca na rokovaniach 
so stredoškolákmi z  23 
stredných škôl z celej Euró-
py v sídle Európskeho par-
lamentu v Štrasburgu.

V  úvode sa každá škola 
prostredníctvom svojich 
zástupcov predstavila. Našu 
OA Poprad prezentovali po 
anglicky pred celým obe-
censtvom žiačky Tamara 
Bobovská a  Barbora Bed-
nárová. 

Z  každej strednej školy sa 
tam zišlo po 24 žiakov so svo-
jimi učiteľmi. Boli tam tímy 
z  východnej Európy: Bulha-
ri, Rumuni, Litovčania, Česi, 
Poliaci, Maďari, ale aj zo 
západnej, severnej a  južnej 

Európy: Nemci, Angličania, 
Francúzi, Dáni, Belgičania, 
Holanďania, Španieli, Portu-
galci. Hovorilo sa v  zmieša-
ných skupinách o  6 témach. 
Mladí Európania diskutovali 
najmä o  tých najhorúcejších 
problémoch Európy: trvalý 
rozvoj, ľudské práva, roz-

vojová politika, budúcnosť 
Európy, migrácia a  integrá-
cia, zamestnanosť mladých. 
Dievčatá z  OA v  Poprade 
odišli bohatšie o ďalšie skúse-
nosti a  predsavzatia venovať 
sa najmä získavaniu jazyko-
vých zručností.

Magdaléna Skokanová

Napísali ste nám Rokovali sme v Štrasburgu
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POS
Sobotské námestie č. 1729/4,

Poprad - Spišská Sobota

KULTúRNY  KALENDÁR  NA  APRíL  2016
1. apríl o 19. hod. - Dom kultúry Poprad 
- divadelná sála
UMELCI VEĽKÉHO POPRADU
/ ESTRÁDNY GALAPROGRAM

3. apríl o 10. hod. - Dom kultúry Poprad 
- divadelná sála
ŽABÍ PRINC - BUM BÁC Bratislava
Vstupné: 1,50 €

5. - 8. apríl o 17. hod.
Dom kultúry Poprad - klub Zóna                
FESTIVAL JEDEN SVET 2016
- POĎ NA JEDEN
16. medzinárodný festival dokumentár-
nych filmov Prehliadka najzaujímavej-
ších filmov medzinárodného festivalu 
dokumentárnych filmov filmového fes-
tivalu Jeden svet - s tematickým podtitu-
lom Poď na jeden. Organizované v spolu-
práci  s  OZ Človek v ohrození.
Vstupné: 2 €                                                                           

5. apríl o 17. hod. - Dom kultúry Poprad 
- klub Zóna
PODOBA TICHA J. Oppenheimer /
DNK, GB, NOR, FIN /2015
VTEDY V BRATISLAVE  T. Križková 
/ Slovensko /2015  
Vstupné: 2 €                                  

6. apríl o 17. hod. - Dom kultúry Poprad 
- klub Zóna         
ANTON SRHOLEC A. Čermáková / 
Slovensko /2015  
CARGO 200 M. Novikova / Rusko / 
Ukrajina /2015 
MERLIJN SA UŽ ŠKOLY NEBOJÍ S. 
Koenen / Holandsko /2013  
Vstupné: 2 €         

7. apríl o 17. hod. - Dom kultúry Poprad 
- klub Zóna
MŇA NEUMLČIA   J. Rymer /  Austrá-
lia / 2015
TOTO JE EXIL - DENNÍKY DET-
SKÝCH UTEČENCOV  M. Benchelah 
/FRA 2015     Vstupné: 2 €

8. apríl o 17. hod. - Dom kultúry Poprad 
- klub Zóna
HLAS ZA KOZU
J. van Velzen / Holandsko /2014 
ŤAŽKO UVERITEĽNÉ
K. Stone / USA /2015 
NORA SPIEVA PRE SÝRIU E. van 
Driel / Holandsko /2014   Vstupné: 2 €

9. apríl o 19. hod. - Dom kultúry Poprad 
- divadelná sála 
FRÍDA
Životný príbeh legendárnej mexickej 
maliarky Fridy Kahlo je plný vášne, lás-
ky, humoru, podmanivej hudby a tanca.                                                
Vstupné: 20 €

10. apríl o 10. hod.
Dom kultúry Poprad - divadelná sála 
KONCERT PRE DETI - MIRO JAROŠ
Vstupné: 8 € prízemie / 7 € balkón   

11. apríl o 18. hod.
Dom kultúry Poprad - divadelná sála                                                                                    
NARODENINY S ADELOU
Talkshow s exkluzívnym hosťom Adelou 
Banášovou a ďalšími hosťami diskutujú-
cimi na rôzne témy, ktoré zaujímajú ľudí 
21. storočia. Program obohatí hudob-
ník, spevák a moderátor Michal Varga.   
Vstupné: 10 €

16. apríl o 17. hod.
Dom kultúry Poprad - divadelná sála 
17. apríl o 10. hod.
Dom kultúry Poprad - divadelná sála 
SPIEVANKOVO
Veselé hudobné predstavenie pre naj-
menších s detskými pesničkami od 
chrobáčikov čmeliaka Smejka a lienky 
Tanculienky. Vstupné: 9 €

20. apríl o 18. hod.
Dom kultúry Poprad - divadelná sála 
XXXX. ROČNÍK POPRADSKEJ
HUDOBNEJ JARI

RICHARD RIKKON & FRIENDS
SISA SKLOVSKÁ & FELIX SLOVÁČEK
Pod záštitou primátora mesta Poprad 
Jozefa Švagerka
Vstupné: 10 € / 5 €

21. apríl o 19. hod.
Dom kultúry Poprad - klub Zóna
KATKA KOŠČOVÁ
& DANIEL ŠPINER
KOMORNÝ JAZZOVO
- ŠANSÓNOVÝ VEČER
Vstupné: 7 €

22. apríl o 18. hod.
Dom kultúry Poprad - divadelná sála 
DUO JAMAHA
V  konkurencii 300 českých a  sloven-
ských hudobných skupín sa stali najpo-
pulárnejšou skupinou televíznej stanice 
Šlágr TV.     Vstupné: 9 €

23. apríl o 18. hod.
Dom kultúry Poprad - divadelná sála 
ILUZIA MAGICA 2016 alebo MÁGIA 
A ILÚZIE opäť v POPRADE
Medzinárodný festival modernej mágie, 
kúzelníkov a ilúzií, kde nebude chýbať 
atraktívny galaprogram nabitý ilúziami, 
mágiou a kúzlami v predvedení maj-
strov republiky a zaujímavých hostí.
Vstupné: 10 €

24. apríl o 10. hod.
Dom kultúry Poprad - divadelná sála
KÚZELNÝ KARNEVAL
Program pre deti. Kúzelný karneval je 
zábavná show s kúzelníkmi o čarovaní.  
Vstupné: 1,50 €

24. apríl o 17. hod.
Dom kultúry Poprad - divadelná sála
REČI O GEMERI - FS ŽELEZIAR
Vo svojom celovečernom programe 
predstaví FS Železiar reálie zo života Ge-
merčanov zamerané na obce Rejdová, 

Gemerská Poloma, Vlachovo a Gočovo.  
Vstupné: 7 € a 4 €   

26. apríl o 18. hod.
Dom kultúry Poprad - divadelná sála 
XXXX. ROČNÍK POPRADSKEJ
HUDOBNEJ JARI
VIVALDIHO ŠTYRI ROČNÉ
OBDOBIA V OBRAZE A V HUDBE 
MUCHOVO QUARTETO
& VLADO KULÍŠEK 
Pod záštitou primátora mesta Poprad 
Jozefa Švagerka
Vstupné: 6 € /3 € pre študentov a seniorov 

27. apríl o 18. hod.
Dom kultúry Poprad - divadelná sála
HĽADANIE V OBLAKOCH
Veselohru Ivana Bukovčana „Hľadanie v 
oblakoch“ v réžii Rudolfa Kubusa divá-
kom predstavia herci divadla OZVENA 
Poprad - Stráže pod Tatrami.   Vstupné: 
4 € a 2 €

29. apríl o 19.30 hod.
Dom kultúry Poprad - divadelná sála
GALÉRIA - Svetlo a Tma v živých ob-
razoch -Tanečné divadlo ATAK
Sme Božie diela, stvorené na Jeho obraz 
a  dennodenne sa rozhodujeme medzi 
Svetlom a Tmou.  Vstupné: 6 €

30. apríl o 19. hod.
Dom kultúry Poprad - divadelná sála
ODVRÁTENÁ STRANA MESIACA
Čierna komédia o nekriticky milujúcej 
matke (Milka Vášaryová), ktorá sa ne-
dokáže zmieriť s tým, že jej syn (Viktor 
Horján) už dávno nie je dieťa a dospel. 
Hra bola napísaná pre Emíliu Vášaryo-
vú ako pocta tejto významnej slovenskej 
herečke pri 30. výročí vzniku divadla 
GUnaGU.  Vstupné: 15 €

Zmena programu vyhradená!
Informácie, predpredaj: 

MIK 052 /436 11 92,
Dom kultúry Poprad  052 /772 22 55.

Program mesta Poprad

Z  dôvodu rekonštrukcie ex-
pozícii bude Podtatranské 
múzeum v  Poprade v  apríli 
zatvorené. Otvorená bude len 
expozícia  v Spišskej Sobote.

Podtatranské múzeum
v Poprade
- pobočka Spišská Sobota,
Sobotské námestie 1773/33:

Expozície:
Cechy a  remeslá, Meštianske 
bývanie, Vznešenosť a pokora,
Osobnosti Spišskej Soboty.

Otvorené: utorok - piatok od 
10. do 15. hod. a nedeľa od 11. 

do 15. hod., pondelok a sobo-
ta zatvorené. 

Do 17. apríla
OC FORUM Poprad
VEĽKÁ NOC POD TATRA-
MI
výstava venovaná tradíciám 
Veľkej noci

*** 

Gánovce - nálezisko nean-
dertálskeho človeka
záujemcovia  si ju môžu po-
zrieť v  čase úradných hodín 
na OÚ v Gánovciach. 

Zmena programu vyhradená!

Podtatranské múzeum v Poprade
Vajanského 72/4, Poprad              www.muzeumpp.eu

Do 16. apríla 
Kvety a zátišia
výstava regionálneho
výtvarníka F. Žoldáka

Do 21. apríla 
Čapkovci a Slovensko

Od 22. apríla
Obrazy a obrázky
-   výstava Heleny Smol-
kovej
22. apríla o  17. hod. - 
vernisáž výstavy 

S knihou ma baví svet
- výstava výtvarných 
prác žiakov základných 
škôl

14. apríla o 16. hod.
Pohľady
na Starý Smokovec
stretnutie s  Dagmar 
Trommlerovou - člen-
kou Cechu   sprievod-
cov Tatry - Spiš

7., 13. a 14. apríla 
Slávnostný zápis
prvákov do knižnice

Podtatranská knižnica
Poprad

Podtatranská ul. č. 1548/1
9. - 10. apríla - MsKS Kežmarok a DK Svit
Z TATRANSKÉHO PRAMEŇA 
nadregionálna postupová súťaž 
hudobný folklór detí a dospelých

14. - 16. apríla - Divadlo Levoča
KRAJSKÁ SCÉNICKÁ ŽATVA 
krajská súťažná prehliadka divadel-
ných súborov prešovského kraja

Od 19. apríla
PODTATRANSKÁ FOTOGRAFIA 
regionálna postupová súťaž fotografov 
- amatérov

27. - 29. apríla - DK Svit
DEŇ TANCA 
regionálna súťaž ZŠ a ZUŠ v nefolklór-
nom tanci
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VÝSTAVY
Do 10. apríla
TRIENÁLE TEXTILU
TEXTILE ART OF TODAY je 
už IV. ročníkom, ktorý od roku 
2006 predstavuje aktuálnu 
profesionálnu textilnú tvorbu. 
V  priestoroch Tatranskej ga-
lérie sa predstaví 79 umelcov 
s  takmer 100 dielami, zo 41 
krajín a zo 4 kontinentov.

Celý apríl
Klobúk dole pán Brunovský
Interaktívna výstava v  spolu-
práci s  Bibianou Medzinárod-
ným domom umenia pre deti 
v Bratislave. 
Cieľom výstavy je priblížiť de-
ťom hravou formou život a die-
lo jedného z najvýznamnejších 
slovenských grafikov a  malia-
rov.  

Do 13. apríla
ANNA HAUSOVÁ  
Prach si a v prach sa obrátiš
Pôsobivá výstava východoslo-
venskej autorky žijúcej v  Pre-
šove.
Výstava pri príležitosti pietnej 
spomienky obetiam prvého 
transportu židovských dievčat 
a žien zo Slovenska do koncen-
tračného tábora Auschwitz. 

Od 15. apríla
HRY S UMENÍM 2016
TA-tri
Juraj Meliš, Rastislav Biari-
nec, Ľubomír Purdeš
Výstava generačného pedago-
gického procesu z cyklu Učiteľ 
a jeho žiaci.
15. apríla o 17. hod. - vernisáž 
výstavy

ART CLUB 
Tatranskej galérie
Celá apríl
YARO M. KUPČO 
V  pote tváre budeš dorábať 
chlieb
Výstava fotografií zachytáva-
júca spomienku na autorovo 
detstvo a  súčasne prejavujúca 
úctu posledným gazdom, ktorí 
skutočne v pote tváre dorábali 
chlieb. 

VILA FLÓRA, STARÝ SMO-
KOVEC

Výstavy
Celý apríl
Prvý kolektívny zimný pre-
chod hrebeňom Vysokých 
Tatier 1955
Výstava fotografií z  tohto pre-
chodu Vladimíra Koštiala.

Stála expozícia
Tatry v umení zo zbierok Tat-
ranskej galérie
Kabinet kuriozít výstava s  té-
mou Tatier zo zbierok súkrom-
ných zberateľov
(Ján Simkanič / Andrej Jánov-
ský)

5. apríl o 17. hod. 
CYKLUS ODBORNÝCH
PREDNÁŠOK Z DEJÍN
UMENIA A KULTÚRY
SPIŠA -
téma Obraz Tatier v  tvorbe 
českých umelcov, prednášajú-
ca Jitka Háková

5. apríla, 12. apríla a 26.apíla 
o 17. hod.
ŠAMANSKÁ CESTA - Dob-
rodružstvo farieb a papiera
stretnutie so šamanskou kres-
bou, lektor: Eva Dušejovská

17. apríla od 14. do 16. hod.
JARNÉ TVORIVÉ DIELNE - 
téma Privolajme konečne jar

KINOKLUB FILM EUROPE 
POPRAD 
6. apríla o 19. hod. - Macbeth, 
Dráma, Historický, Veľká Bri-
tánia, Francúzsko, USA 2015, 
do 15 rokov nevhodné, 113 
min. Nominácia na zlatú pal-
mu Cannes 2015
20. apríla o 19. hod. - Saulov 
syn, Dráma, Maďarsko 2015, 
107 min. Veľká cena poroty 
(Grand Prix) Cannes 2015, 
Zlatý Glóbus 2015 v kategórii 
„najlepší cudzojazyčný film“, 
OSCAR 2015 v kategórii „naj-
lepší cudzojazyčný film“

TVORIVÉ DIELNE
tematické výtvarné workshopy 
k aktuálnym výstavám 
určené žiakom základných 
a stredných škôl, po dohode 
s galerijným pedagógom

Viac na www.tatragaleria.sk

Tatranská galéria v Poprade
Hviezdoslavova 12, 058 01 Poprad

Do 11. apríla 2016
Štruktúry

Výstava obrazov Popradčanky Evy Kvaššayovej.
Otvorené: pondelok, štvrtok, piatok od 8. do 15. hod.

GALÉRIA SCHERFELOV DOM
Poprad – Veľká, Scherfelova ul. 36

RÍMSKOKATOLÍCKE
SVÄTÉ OMŠE:

POPRAD
Konkatedrála Sedembolestnej 
Panny Márie:
24. marca - Zelený štvrtok sv. omša 
Pánovej Večere - o 18. hod. 
25. marca - Veľký piatok - Sláve-
nie utrpenia a smrti Pána - obrady 
o  15. hod., o 19.30 hod. Krížová 
cesta
26. marca - Biela sobota Vzkrie-
senia - slávnosť Veľkonočnej Vigí-
lie - obrady o 19.30 hod. (o 7. hod. 
Lamentácie)
27. marca - Veľkonočná nedeľa Pá-
novho zmŕtvychvstania - sv. omše 
o 6.30, 8., 9.30 a 18.30 hod. (požeh-
nanie jedál o 6. hod.)
28. marca - Veľkonočný pondelok - 
sv. omše o 6.30, 8., 9.30 a 18.30 hod.

Kostol sv. Cyrila a Metoda:
24. marca - Zelený štvrtok - sv. 
omša Pánovej Večere o 18. hod.
25. marca - Veľký piatok - obrady 
o 15. hod.,  o 10. hod. Krížová cesta
26. marca - Veľkonočná vigília - 
obrady o 19.30 hod.
27. marca - Veľkonočná nedeľa - 
sv. omše o 7., 9. a 11. hod. (požeh-
nanie jedál o 6.30 hod.)
28. marca - Veľkonočný pondelok 
- sv. omše o 7., 9. a 11. hod.

Kostol sv. Egídia:
27. marca - Veľkonočná nedeľa - 
sv. omše o 6. a 17. hod. (požehna-
nie jedál o 6.45 hod.)
28. marca - Veľkonočný pondelok 
- sv. omše o 6. a 17. hod.

KVETNICA
Kostol sv. Heleny:
25. marca - 5. Veľkopiatková krížo-
vá ceste o 9. hod.
27. marca - Veľkonočná nedeľa - 
sv. omša o  10. hod. (požehnanie 
jedál počas sv. omše)

SPIŠSKÁ SOBOTA 
Kostol sv. Juraja:
24. marca - Zelený štvrtok o  18. 
hod. sv. omša Pánovej večere
25. marca - Veľký piatok o 15. hod. 
obrady Veľkého piatka
26. marca - Biela sobota o 19. hod. 
obrady veľkonočnej vigílie, po nich 
svätenie veľkonočných jedál 
27. marca a 28. marca - Veľkonoč-
ná nedeľa a Veľkonočný pondelok 
sv. omše o 8. a 10. hod.

VEĽKÁ 
Kostol sv. Jána Evanjelistu:
24. marca - Zelený štvrtok o 18.30 
hod. sv. omša Pánovej Večere
25. marca - Veľký piatok - o 15. 
hod. Krížová cesta, o 16. hod. ob-
rady Veľkého piatka 
26. marca - Biela sobota o 19. hod. 
obrady veľkonočnej vigílie, po nich 
svätenie veľkonočných jedál, (o 7. 
hod. ranné chvály)
27. marca - Veľkonočná nedeľa sv. 
omše o 7., 9.30, 11. a 18.30 hod. svä-
té omše (o 6.45 hod. svätenie jedál)
28. marca - Veľkonočný pondelok 
- sv. omše o 7. a 9.30 hod.

MATEJOVCE 
Kostol sv. Štefana Kráľa:
24. marca - Zelený štvrtok o  18. 
hod. sv. omša Pánovej Večere
25. marca - Veľký piatok o 18. hod. 
obrady Veľkého piatka
26. marca - Biela sobota o 19. hod. 
obrady veľkonočnej vigílie
27. marca a 28. marca - Veľkonoč-
ná nedeľa a Veľkonočný pondelok 
sv. omše o 8. a 10. hod. (v nedeľu 
o 6.45 hod. svätenie jedál)

STRÁŽE 
Kostol sv. Jána Krstiteľa:
24. marca - Zelený štvrtok o  17. 
hod. sv. omša Pánovej Večere
25. marca - Veľký piatok o 15. hod. 
- obrady Veľkého piatka
26. marca - Biela sobota, o 20. hod. 
- obrady veľkonočnej vigílie, po 
veľkonočnej vigílii svätenie jedál 
27. marca - Veľkonočná nedeľa, sv. 
omša o 11. hod.
28. marca - Veľkonočný pondelok, 
sv. omša o 7.30 hod.

BOHOSLUŽBY
GRÉCKOKATOLÍCKEJ
CIRKVI:

POPRAD  
Chrám svätých apoštolov Petra 
a Pavla:
24. marca (Svätý a veľký štvrtok) 
o 17. hod. - Večiereň s liturgiou sv. 
Bazila Veľkého, Strasti Ježiša Krista
25. marca (Svätý a veľký piatok, 
Zvestovanie Presvätej Bohoro-
dičke), o 7.30 hod. - Modlitba 
kráľovských hodiniek, o 15. hod. 
- Večiereň s  liturgiou sv. Jána Zla-
tohústeho, uloženie Plaščenice do 
hrobu, o 22. hod. zakončenie po-
klony pred Plaščenicou
26. marca (Svätá a veľká sobota) o 
7.30 hod. - Jeruzalemská utiereň, 
Poklona pred Plaščenicou, o 17. 
hod. - Večiereň s liturgiou sv. Ba-
zila Veľkého, o 22. hod. zakončenie 
poklony pred Plaščenicou 
27. marca (Svätá a veľká nedeľa Pa-
schy) o 4.30 hod. - Utiereň vzkrie-
senia, požehnanie veľkonočných 
jedál, o 8.30 hod. - Liturgia sv. Jána 
Zlatoústeho, myrovanie, o 10.30 
hod. - Liturgia sv. Jána Zlatoústeho, 
požehnanie veľkonočných jedál pre 
deti, myrovanie, o 15.00 hod. - Veľ-
konočná večiereň
28. marca (Svetlý pondelok)  o 8.30 
hod. a o 10.30 hod. -  Liturgia sv. 
Jána Zlatoústeho

VEĽKÁ 
Chrám sv. Jána:
27. marca (Svätá a veľká nedeľa 
Paschy) o 8. hod. - Liturgia sv. Jána 
Zlatoústeho, myrovanie
28. marca (Svetlý pondelok) o 8. 
hod. - Liturgia sv. Jána Zlatoústeho

SLUŽBY BOŽIE EVANJELICKEJ 
CIRKVI, A. V.:

POPRAD, Kostol sv. Trojice 
24. marca - Zelený štvrtok - 
o 17.30 hod. služby Božie so svia-

tosťou Večere Pánovej
25. marca - Veľký piatok - o 9. hod. 
pašiové služby Božie, o  10. hod. 
sviatosť Večere Pánovej
27. marca - Prvá slávnosť veľko-
nočná o 9. hod.
28. marca - Druhá slávnosť veľko-
nočná o 9. hod. 

STRÁŽE 
27. marca - Prvá slávnosť veľko-
nočná o 10.30 hod.

VEĽKÁ 
24. marca - Zelený štvrtok - Večera 
Pánova so spoveďou o 18. hod.
25. marca - Veľký piatok - Večera 
Pánova so spoveďou o 9. hod., pa-
šiové služby Božie o 10. hod., Veče-
ra Pánova pre slabých a chorých na 
fare o 14. hod.
27. marca - Veľkonočná nedeľa, 
slávnostné veľkonočné služby Bo-
žie o 10. hod. 
28. marca - Veľkonočný pondelok, 
veľkonočné služby Božie o 10. hod.

MATEJOVCE 
24. marca - Zelený štvrtok o  16. 
hod. 
25. marca - Veľký piatok o  8.30 
hod. pašie 
27. marca a 28. marca - Veľkonoč-
ná nedeľa a Veľkonočný pondelok 
o 8.30 hod. slávnostné služby Božie

SVÄTÁ LITURGIA
PRAVOSLÁVNEJ CIRKVI:

Chrám Povýšenia sv. kríža
28. apríla - Veľký štvrtok  - o  8. 
hod. liturgia Vasilija Veľkého s Ve-
čerňou, o 17. hod. Strasti
29. apríla - Veľký piatok - o 8. hod. 
cárske časy, o 17. hod. Veľkopiatoč-
ná Večerňa s výnosom Plaščenice
30. apríla - Veľká sobota - o 8. hod. 
sv. liturgia Vasilija Veľkého s  Ve-
čerňou
1. mája - Veľkonočná nedeľa, 
Vzkriesenie, Pascha - o  6. hod. 
Utreňa, sv. liturgia s  posvätením 
paschálnych pokrmov, o  16. hod. 
Večerňa
2. mája - Svetlý pondelok - o  9. 
hod. svätá liturgia, o  17. hod. Ve-
čerňa
3. mája - o 8. hod. svätá liturgia

BRATSKÁ JEDNOTA
BAPTISTOV:

Modlitebňa vo Veľkej 
25. marca - Veľký piatok Veľko-
nočné pašiové pásmo o 10. hod. 
27. marca - Veľkonočná nedeľa 
o 10. hod.

APOŠTOLSKÁ CIRKEV
NA SLOVENSKU:
Zbor Poprad, poslucháreň Okres-
ného úradu v Poprade  

25. marca - Veľký piatok, bohosluž-
by s Večerou Pánovou o 17. hod. 
27. marca - Veľkonočná nedeľa 
o 10. hod.

Bohoslužby  v  popradských  chrámoch
počas  veľkonočných  sviatkov



Strana 923. 3. 2016

SpoločenSká kronika

V stredu 16. marca 2016
v Spišskej Teplici s

V piatok 18. marca 2016
v Matejovciach s

V piatok 18. marca 2016
v Spišskej Teplici s

V sobotu 19. marca 2016
vo Veľkej s

V sobotu 19. marca 2016
vo Veľkej s

V pondelok 21. marca 2016
vo Veľkej s

V utorok 22. marca 2016
vo Veľkej s

Miroslavom Banašom,
54-ročným

Milanom Peškom,
57-ročným

Jolanou Hrušovskou,
77-ročnou

Jakubom Milonom,
28-ročným

Andrejom Pisarčíkom,
73-ročným

Rudolfom Svitanekom,
70-ročným

Pavlom Rybkom,
62-ročným

naVŽDY Sme Sa roZlÚčili

Sme tu len chvíľu, ale písmom žijú naše myšlienky po veky.
J. NERUDA

poVeDali SláVni

Dnes 23. marca má meniny Adrián, vo štvrtok 24. marca Ze-
lený štvrtok Gabriel, v piatok 25. marca Veľký piatok Marián, 
v sobotu 26. marca Biela sobota Emanuel, v nedeľu 27. marca 
Veľkonočná nedeľa Alena, v  pondelok 28. marca Veľkonočný 
pondelok Soňa, v utorok 29. marca Miroslav, v stredu 30. mar-
ca Vieroslava, vo štvrtok 31. marca Benjamín, v piatok 1. apríla 
Hugo, v sobotu 2. apríla Zita, v nedeľu 3. apríla Richard, v pon-
delok 4. apríla Izidor a v utorok 5. apríla Miroslava.

BlaHoŽeláme k meninám

V stredu 23. marca 2016
o 13. hod. vo Veľkej s

V stredu 23. marca 2016
o 14. hod. vo Veľkej so

Jánom Jarembekom,
67-ročným

Štefanom Sučíkom,
89-ročným

naVŽDY Sa roZlÚčime

Program kina CinemaX poprad

Jarné upratovanie v meste Poprad

Od 24. marca do 30. marca

ní, môžete čakať komplikácie.

Postupný-
mi krokmi 

sa váš život zlepšuje, hoci si to 
ešte teraz ani neuvedomujete. 

Pozor na 
nepremys-

lené výdavky, ktoré by vám ne-
skôr mohli spôsobiť ťažkosti.

S jarou vám 
pribúda op-

timizmus a dobrá nálada. Vďaka 
tomu budete v spoločnosti obľú-
bení.

Tento týž-
deň sa bu-

dete vznášať od radosti. Čakajú 
vás samé dobré správy a stretnu-
tia s príjemnými ľuďmi.

Veľmi prí-
j e m n ý 

týždeň vás dobre naladí aj do 
ďalších mesiacov. Budete mimo-
riadne úspešní najmä v pracov-
ných záležitostiach.

Pekné dni 
vás nabijú 

novou energiou. Budete si trú-
fať aj na rôzne dôležité zmeny, 
ktoré povedú vo vašom živote k 
lepšiemu.

Poteší vás 
nejaká dob-

rá správa, ktorá sa bude týkať 
najbližších príbuzných a rodin-
ných vzťahov.

Máte priaz-
nivé obdo-

bie na získanie novej práce. Bude 

aj finančne zaujímavá a výhodná.

Niekto vám 
p o n ú k n e 

spoluprácu, ale prv, než sa pre ňu 
rozhodnete, preverte si všetky detaily.

Vstupujete 
do pokoj-

nejšieho životného obdobia. 
Všetky doteraz nevybavené zále-
žitosti sa zdarne skončia.

Nepremys-
lené slová 

by vás mohli mrzieť. Niekedy je 
mlčať zlato, o čom sa presvedčíte 
v týchto dňoch.

Budete mať 
veľa príle-

žitostí na zálety. Ak ste nezadaní, 
môžete si to dovoliť. Ak ste zada-

HoroSkop oD StreDY Do StreDY

Dnes 23. marca - Adus, vo štvrtok 24. marca - Dr. 
Max - OC Max, v piatok 25. marca - Dr. Max - 
námestie, v sobotu 26. marca - Aduscentrum, 
v  nedeľu 27. marca - Aduscentrum, v  pon-
delok 28. marca - Tília, v utorok 29. marca 
- Cyprián, v stredu 30. marca - Včela, vo štvrtok 
31. marca - Limba, v piatok 1. apríla - Sunpharma 
- Tesco, v sobotu 2. apríla - Dr. Max - OC Max, 
v nedeľu 3. apríla - Adus, v pondelok 4. apríla - 
Sunpharma - Tesco, v utorok 5. apríla - Corrib.

Adus: Mnoheľova 2, č. t. 428 31 34, Dr. Max - OC 
Max: Dlhé hony 1, Dr. Max - Námestie: 
Nám. sv. Egídia, Aduscentrum: Nám. sv. 
Egídia 22/49, Tília: Banícka 28, Cyprián: Ul. 
L. Svobodu, Včela: Tatranské nám. 1, Limba: 

Podtatranská 2501, č. t. 772 26 57, Sunpharma - 
Tesco: Teplická cesta, Corrib: Levočská ul.
Lekárne s pohotovostnou službou sú otvorené 
od pondelka do piatka od 18. do 22. hod., po-
čas sobôt, nedieľ a sviatkov od 8. do 22. hod.

poHotoVoSť V lekárňaCH

Mesto Poprad aj v roku 
2016 organizuje na ob-
vyklých miestach jarné upra-
tovanie. Pristavené veľkoob-
jemové kontajnery VOK sú 
určené pre občanov mesta, 
nie pre podnikateľské subjek-
ty, ktoré sú povinné zbavovať 
sa odpadov zo svojej činnos-
ti v súlade so zákonom a na 
vlastné náklady.

VOK-y sú určené pre obča-

nov, ktorí sa prostredníctvom 
nich môžu bezplatne zbavo-
vať drobného stavebného od-
padu a objemového odpadu. 
Počas jarného upratovania 
sa môžu občania mesta bez-
platne zbavovať aj konárov z 
údržby záhrad, ktoré však ne-
smú byť ukladané do VOK-
-ov, ale vedľa nich, nakoľko 
sú následne drvené a drevná 
štiepka zhodnocovaná pri 

údržbe verejnej zelene. Do 
VOK-ov nesmú byť ukladané 
stavebné odpady, elektrood-
pad, tráva, lístie, nebezpeč-
ný odpad a pod. Veľkoobje-
mových odpadov, drobných 
stavebných odpadov, elek-
troodpadov, trávy, lístia, skla 
a pod. sa môžu občania ce-
loročne zbavovať v zbernom 
centre na Ulici L. Svobodu 
v Poprade.  (ppp)

Od 1. do 8. apríla:
Staré mesto - Ul. Hviezdoslavova, levoč-
ská, sadová, banícka, Popradskej brigády, 
Bernolákova, Murgašova a okružná (ga-
ráže).
Juh III - Ul. Suchoňova, jesenná, Záborské-
ho.
Od 8. do 15. apríla:
Juh I, II - parkovisko bytový dom Antimón, 
za bytovým domom Váh, za bytovým do-
mom Bárium.
Sp. Sobota - Ul. B. Němcovej, pri ZŠ, ul. 
Košická, pri cintoríne, Sobotské námestie, 
Nižany (pri mostíku), Ul. Gattingerova.
Od 15. do 22. apríla:
Západ - Ul. 29. augusta, pred bytovým do-
mom Šípka, za cestnými stavbami, garáže 
(pri Hoteli Olympia).
Matejovce - Ul. Puškinova, Bezručova / J. 

Kráľa, továrenská štvrť, Ul. Allendeho (pri 
garážach), Matejovské námestie, Ul. Lidic-
ká.
Od 22. do 29. apríla:
Veľká - Ul. na letisko (pri potravinách 
Fresh), vodárenská (pri autobus. zastávke), 
Scherfelova (pred Ilavským), nová (pod že-
lezničným mostom), široká (pri učilišti), na 
letisko (pri Viadukte), stavbárska, jarmoč-
ná, futbalový štadión.
Kvetnica - pri klzisku.
Od 29. apríla do 6. mája:
Juh V, VI - ul. L. Svobodu (bytový dom 
Labe), Šrobárova (bytový dom Sázava), Šro-
bárova (pri OSBD), parkovisko bytový dom 
Amur.
Stráže - ul. P. Jilemnického (pri záhrad-
kách), pri ihrisku, v  parku, ul. Fr. Hečku, 
Štefánska a Švermova

Umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov

12. marca 2016 - Jana Orolinová a Lukáš Ferenc, Paula Meiriele 
Cardoso dos Santos a Róbert Garan.

manŽelStVo uZaVreli

8. marca 2016 - Samuel Mindok, Poprad, René Červeňan, Poprad
Vitajte meDZi nami

BATMAN vs. SUPER-
MAN: Úsvit spravodlivosti 
3D - o  14.10 hod. (nehrá 
sa 30.3.) a  o  20.30 hod., 
BATMAN vs. SUPER-
MAN: Úsvit spravodlivosti 
2D - o 17.20 hod., Zootro-
polis 2D - o 13. hod. (nehrá 
sa 30.3.), Dvojníci - o 15.20 
hod., Experiment - o 17.30 
hod. (nehrá sa 29.3.), Čer-
vený kapitán - o  20. hod. 

(nehrá sa 29.3.) a  o  20.20 
hod. (hrá sa len 29.3.), 
Babská jazda - Moja tučná 
grécka svadba 2 - o 18. hod. 
(hrá sa len 29.3.), Detské 
kino - Robinson Crusoe 
2D - o  14.30 hod. (nehrá 
sa 30.3.), Kung Fu Panda 3 
3D - o 16.30 hod., V mene 
Krista - o 18.40 hod., Čaro-
dejnica - o 21. hod. Viac na 
www.cine-max.sk.  (ppp)



Strana 10 23. 3. 2016

inZerCia

preDaj

kÚpa

rôZne

MESTO  POPRAD

zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosti

v zmysle § 9a ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

v katastrálnom území Poprad, pozemok časť parc. č. KN-C 3289/5 a pozemok
časť parc. č. KN-C 3289/2 spolu o výmere 40 m2 za účelom ich užívania

ako pozemkov priľahlých k stavbám garáží.

Výška nájmu za pozemok je minimálne 0,12 €/m2/rok, za pozemky za účelom budova-
nia verejnoprospešných stavieb, napr. parkovísk, ihrísk, oddychových zelených plôch, 
prístupových komunikácií, chodníkov a pod., ktoré neslúžia na účely podnikania, ani 
s ním nesúvisia.    
(Minimálna výška nájmu je určená v súlade so Zásadami prenájmu pozemkov vo 
vlastníctve Mesta Poprad, schválenými Uznesením MsZ č. 117/2012 zo dňa 6. 6. 2012 
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 uve-
rejnené na stránke www.poprad.sk, alebo ich poskytne MsÚ Poprad, oddelenie správy 
majetku, 3. poschodie, číslo dverí 313, tel. č. 052/716 72 81, e-mail: ivana.jurisova@
msupoprad.sk.
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 31. 3. 2016 o 12. hod.   PP-35

MESTO  POPRAD

NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTí
v y h l a s u j e     obchodnú  verejnú  súťaž

budovy telocvične na Ulici Francisciho v Poprade
a časti priľahlého pozemku v katastrálnom území Poprad

Predmet obchodnej verejnej  súťaže:
- Budova súp. č. 910 - Základná škola Francisciho II. - telocvičňa, v katastrálnom 
území Poprad, postavená na pozemku parc. č. KN-C 836/3 o výmere 777 m2, 
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria. V budove sa nachádza telocvičňa, 
4x šatňa, 2x kabinet, 2x sociálne zariadenie (WC, sprchy), náraďovňa a klubov-
ňa. Budova je napojená na inžinierske siete (vodovod, kanalizácia, plyn a NN). 
V súčasnosti je nevyužívaná, vyžaduje kompletnú rekonštrukciu. 
- Pozemok, časť parc. č. KN-C 836/1 v katastrálnom území Poprad, o výmere 
62,5 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.
- Pozemok, časť parc. č. KN-C 840/5 v katastrálnom území Poprad, o výmere 60 
m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.  
Nehnuteľnosti sú vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže a sú zapísané na 
Okresnom úrade  v Poprade, katastrálnom odbore v liste vlastníctva č. 1 v celosti.
Účel využitia: Účelom nájmu je celková rekonštrukcia a prevádzkovanie telo-
cvične ako multifunkčného priestoru na športové využitie pre občanov a orga-
nizovanie športových, kultúrnych, vzdelávacích a iných spoločenských podujatí, 
výstavba prístupového chodníka a parkovacích plôch.
Výška nájmu: Je stanovená vo výške 18 120,75 € ročne (z toho za nebytové 
priestory 17 140,75 € a za pozemky 980,- €), bez poskytnutých služieb (elektrika, 
vodné, stočné, zrážkové vody, odvoz TKO a pod.). Nájomné bude započítané s 
výškou investície, vloženej navrhovateľom do rekonštrukcie budovy a výstavby 
prístupového chodníka a parkovacích plôch.
Minimálna výška investície na rekonštrukciu budovy: Minimálna výška in-
vestície na sprevádzkovanie telocvične tak, aby jej stav zodpovedal technickým, 
hygienickým a bezpečnostným predpisom je 300 000,- €.
Minimálna doba trvania nájmu: Minimálna doba nájmu bude stanovená ako 
podiel investovaných nákladov a ročnej výšky nájomného, max. však na dobu 
30 rokov. 
Termín na predloženie súťažných návrhov: 15. apríla 2016 do 12.hod..  
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž ako 
neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž 
zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke www.poprad.sk.
Bližšie informácie: maria.kubalova@msupoprad.sk, tel. 052/716 72 81.  PP-22

• Predám lacno drevený ob-
klad - 3 €, zrubový profil, hra-
noly, aj dlážkovicu na podlahy. 
Inf.: č. t. 0908 234 866.  4/16-P• Predám Renault Kango 1.5 
dci, r. v. 2003, 160  000 km, ple-
chová nadstavba, cena 1  690 €. 
Inf.: č. t. 0915 917 147.  6/16-P• Predám výhodne skrinkový zá-
novný šijací stroj, vyšíva a dokáže aj 
plátať a  tmavý zánovný rozťahovací 
stôl. Inf.: č. t. 0908 070 967.  7/16-P• Predám obrazy olejomaľby - 
originály za výhodné ceny. Inf: 
www.emilkozik.webnode.sk, tel. 
0903 402 864.  12/16-P• Predám poháre zn. Zlatá Zuza-
na, štyri sady. Inf.: č. t. 0904 
887 118.   13/16-P

• Kúpim byt v Poprade alebo v Kež-

• NOVÉ liahne, odchovne, pasce, 
škĺbačky, klietky pre prepelice, kr-
mítka, napájačky a  iné - PREDAJ. 
Viac na www.123nakup.ek, tel. 
0907 181 800.  13/16-R

• Dám do prenájmu 1-izb. ne-
zariadený byt na starom Juhu 
v  Poprade pri Výkriku, cena 
150 € + energie. Inf.: č. t. 00421 
905 536 449.  23/16-R• Vymením prerobený 2-izb. byt 
s  uzavretým balkónom na 1. po-
sch. na sídl. Juh 3 v  zateplenej 
bytovke za 3-izb. aj neprerobe-
ný, kdekoľvek v  Poprade. Inf.: č. t. 
0908 254 433.  24/16-R• Dáme do prenájmu 1-izb. byt 
s  balkónom v  Poprade, cena 280 € 
mesačne pre 1 osobu, v prípade via-
cerých osôb cena dohodou. Inf.: č. t. 
0948 510 087.  25/16-R

- týždenník občanov mesta. Vydáva Redakcia Poprad - noviny občanov. 
Šéfredaktorka: PhDr. Marta Marová. Sídlo vydavateľa a adresa redak-

cie: Noviny POPRAD, Podtatranská ul. 149/7, Poprad. Telefóny: šéfredaktorka a ekonómka 052/772 10 
62, redakcia 788 64 72, fax a záznamník 788 64 71, inzercia 772 10 62. E-mail: noviny-poprad@pp.sk-
net.sk, sefredaktor@stonline.sk. Nevyžiadané príspevky nevraciame. Uzávierka vo štvrtok. Noviny 
vychádzajú každú stredu. Rozširuje Slov. pošta, Mediapress, objednávky na predplatné prijíma každá 
pošta a doručovateľ. IČO vydavateľa: 00 619 515. Tlač: Popradská tlačiareň, vydavateľstvo, s.r.o., Po-
pradskej brigády 749/13, Poprad. ISSN 1339-2417. Evidenčné číslo 3142/09. Člen siete Media Box.

popraD

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

v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme 
v znení neskorších predpisov a v zmysle § 3 ods. 3 Pracovného poriadku 

zamestnancov mesta Poprad

v y h l a s u j e
výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho odboru

servisných činností MsÚ v Poprade.
  
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
• ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
• minimálne 3 roky praxe v riadiacej funkcii
• bezúhonnosť
• riadiace a organizačné schopnosti
• práca s PC
• osobnostné a morálne predpoklady pre výkon riadiacej funkcie
• 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 kon-
taktu
•	výpis z  registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) resp. čestné prehlásenie 
o bezúhonnosti
•	súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového ko-
nania podľa  zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Uzávierka prihlášok do výberového konania je 8. apríla 2016 do 15. hod.

Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej obálke s ozna-
čením neotvárať „výberové konanie – servisné činnosti“ 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-38

marku s výhľadom na Tatry a balkó-
nom. Inf.: č. t.  0944 287 670.     5/16-K
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Popradskí Web Rangeri
zaujali svojím projektom

Program kina tatran

Nápady, workshopy, pro-
jekty, realizácie - to všetko 
už majú za sebou slovenskí 
žiaci - účastníci projektu 
Web Rangers, ktorý sa na 
Slovensku konal po prvý 
raz. So svojím projektom 
zaujali aj Popradčania.

Vyvrcholením projektu 
bolo slávnostné vyhláse-
nie v  Prahe, na ktorom sa 
zúčastnilo až 50 čerstvých 
absolventov zo Slovenska. 
Na podujatí bolo prezento-

vaných 9 najlepších projek-
tov z obidvoch krajín, medzi 
nimi aj 3 slovenské.

Okrem gymnazistov 
z  Rožňavy a  Bratislavy 
zožali úspech aj študenti 
Gymnázia na Kukučíno-
vej ulici v  Poprade. Troj-
členný tím vytvoril web 
o  kyberšikane s  cieľom 
znížiť počet agresorov 
a  teda aj obetí poukáza-
ním na následky takéhoto 
správania.  (dat)

Členovia Klubu Sobot-
čanov, ktorých je približne 
140, hodnotili minulú stre-
du na svojom zhromaždení 
činnosť za uplynulý rok a 
prijali plán aktivít na rok 
2016.

Predseda Rady KS Adri-
án Kromka poďakoval tým, 
ktorí vytvárajú podmienky 
pre prácu KS - mestu Poprad, 
sponzorom, aj členom Rady 
KS. Na rokovaní odovzdali 
12 ďakovných listov jed-
notlivcom, ktorí sa aktívne 
zapájajú do práce KS, 4 or-
ganizáciám, ktoré KS pod-
porujú, ďalej mestu Poprad, 
ZŠ s MŠ na Vagonárskej ul. 

v Sp. Sobote, oddeleniu kul-
túry MsÚ, novinám Poprad 
a TV Poprad. 

Medzi tohtoročné podu-
jatia KS bude patriť 5. mája 
Deň matiek pre členky klu-
bu, 16. júla športovanie 
spojené s varením kotlíko-
vého guláša, v júli a auguste 
Čaje o piatej, 23. júla Anna 
bál, 10. septembra pozná-
vací zájazd, v novembri v 
spolupráci s miestnou ZŠ s 
MŠ lampiónový sprievod, 
26. novembra Katarínske 
stretnutie Sused baví suseda, 
6. decembra príchod Miku-
láša a 26. decembra Štefan-
ská zábava.  (ppm)

Pokračujú v osvedčených aktivitách

Zachytáva poéziu kvetín i obyčajných vecí

• K  ZRANENÉMU lyžia-
rovi do Tatier letela v stredu 
minulého týždňa posádka 
Vrtuľníkovej záchrannej 
zdravotnej služby ATE 
z  Popradu. 32-ročný lyžiar 
z  Veľkej Británie spadol 
v  Školskom žľabe a poranil 
si bedrový kĺb, ktorý si vy-
žadoval odborné ošetrenie 
lekárom.• VO ŠTVRTOK letela 
posádka VZZS ATE k dvom 

zraneným lyžiarom na Skal-
natom plese, ktorý sa na 
svahu v  Lomnickom sedle 
pravdepodobne vzájomne 
zrazili. 53-ročný Poliak utr-
pel poranenie hlavy a  tvá-
re, bol krátko v  bezvedomí 
a  následne dezorientovaný. 
60-ročný Slovák tiež utrpel 
poranenie hlavy. Oboch 
lyžiarov záchranári evaku-
ovali do popradskej nemoc-
nice.   (zuh)

Zásahy leteckých záchranárov

24. a 25. marca o 19. hod.
V MENE KRISTA
USA, 2016, MP 12
Biblický príbeh o zmŕtvychvstaní 
Ježiša Krista, prerozprávaný z po-
hľadu neveriaceho.   Vstupné 4 €

26. marca o 16. hod.
ZOOTROPOLIS: Mesto zvierat
USA, 2016, MP
Moderná metropola zvierat Zo-
otropolis je veľkolepé veľkomesto, 
v ktorom žijú pospolu zvieratá zo 
všetkých kútov sveta.   Vstupné 4 €

26. marca o 19. hod.
DVOJNÍCI, ČR, 2016, MP 12 
Príbeh dvoch mužov, ktorí sú si po-
dobní ako vajce vajcu, ale povahou 
a životnými osudmi sú odlišní ako 
deň a noc.  Vstupné 4 €

27. marca o 16. hod.
KUNG FU PANDA 3
USA, 2016, MP
Po (Jack Black) sa znovu stretáva so 
svojím biologickým otcom (Bryan 
Cranston) a vracia sa späť na svoje 
rodné miesto.   Vstupné 4 €

27. marca o 19. hod.
EXPERIMENT, USA, 2016, MP 12
Pokračovanie celosvetovo úspeš-
ných románov Divergencia a Re-

zistencia, ktoré vtiahli čitateľov do 
mrazivo realistického postapoka-
lyptického sveta.   Vstupné 4 €

28. marca o 19. hod.
BARANI, IS, 2015
Kiddi a Gummi sú bratia, ktorí 
spolu už 40 rokov neprehovorili ani 
slovo, a jediné, čo obaja zdieľajú, je 
láska k ovciam.   Vstupné 4 €/2 € 
s preukazom FK

31. marca o 19. hod.
UŽ JE TU ZAS, DE, 2015
Takmer sedemdesiat rokov po ne-
slávnom odchode sa Adolf Hitler 
prekvapene prebudí v dnešnom 
Berlíne.  Vstupné 4 €

1. apríla od 20. hod. do 6. hod. 
NOC V  KINE na tému Hudobný 
film. Začne koncertom popradskej 
kapely THE KOWAL CHICKS. Po 
nich budú odpremietané 4 filmy
NICK CAVE: 20 000 DNÍ NA ZEMI 
(VB, 2014, 96 min., titulky)
ROK ĎÁBLA (ČR, 2002, 88 min., 
originál), FRANK (IE/VB, 2014, 
95 min., titulky) a RYTMUS SÍD-
LISKOVÝ SEN (SR, 2015, 90 min. 
originál) Vstupné 10€
        
2. apríla o 19. hod.               
ČARODEJNICA

USA, 2015, 
MP 15
V polovici sedemnásteho storočia 
mali ľudia bližšie k prírode, bližšie 
k Bohu a bližšie k iracionálnym ja-
vom.   Vstupné 4€

3. apríla o 19. hod.
ANOMALISA, USA, 2015, MP 15
Michael Stone sa úspešne živí ako 
životný motivátor, ako človek, kto-
rý i tomu najväčšiemu smoliarovi 
vysvetlí, ako žiť tak, aby bol v živote 
šťastný, úspešný a spokojný. Vstup-
né: 4€

4. apríla o 19. hod.                                                  
MARGUERITE
BE/ČR/FR, 2014, MP 12                               
Marguerite je bohatá žena, milov-
níčka hudby a opery. Spieva hrozne 
falošne, ale nikto jej nikdy nepove-
dal pravdu.  Vstupné 4€/2€ s preu-
kazom FK

Digitalizáciu Kina Tatran finančne 
podporil Audiovizuálny fond

Viac na www.kinotatran.sk

V priestoroch Podtatranskej knižnice 
vystavuje do 16. apríla známy popradský 
výtvarník František Žoldák. 
Akvarely, ktoré vytvoril najmä 
v poslednom období, zobrazu-
jú dva námety - kytice a zátišia.

Prečo si autor vybral práve ak-
varel: „Táto technika sa dnes po-
menej objavuje v tvorbe maliarov 
i na výstavách. Lásku k akvarelu 
prebudil môj prvý výtvarný peda-
góg, známy novoveský akvarelista 
Janko Polom. Veľmi som túžil ma-
ľovať akvarelom, no dlho som sa s ním nevedel 
zblížiť. Je to hádam najnáročnejšia maliarska 
technika, ktorá si vyžaduje skúsenosť, pohoto-
vosť a istotu v ťahu štetcom a predvídavosť, čo 
farba urobí na mokrom papieri. Lebo to, čo po-

ložíte na akvarelový papier je skoro definitívne, 
bez opráv a premaľovania.“ 

F. Žoldák cez lásku k džezovej 
a lyrickej hudbe i poézii intuitív-
ne dospel k názoru, že akvarel je 
najvhodnejší na vyjadrenie naj-
citlivejších rezonancií jeho poci-
tov a nálad. Vyznal sa, že miluje 
poetičnosť obyčajných vecí, ktoré 
nás obklopujú, preto sú mu blízke 
motívy kvetín a zátiší, no i spiš-
skej krajiny. Výstavou Akvarely im 
chcel vyjadriť svoj obdiv a úctu. 

Počas viac ako 50 ročnej autorovej tvorby ide 
o jeho už 61 výstavu. Prezradil: „Mojím veľkým 
prianím je vystavovať aspoň raz s mojím synom 
- úžitkovým grafikom, vnukmi a ako v poslednej 
dobe pozorujem, aj s manželkou.“ (ppm)

Tohtoročné Divadelné fašian-
gy zavŕšilo popradské divadlo 
Commedia v nedeľu 20. mar-
ca hereckým koncertom troch 
hercov - komédiou s  názvom 
Premiéra, na motívy hry Mira 
Gavrana. Vlado Benko ako 

profesor herectva, Michal No-
vák ako jeho súkromný žiak 
pripravujúci sa na prijímačky 
z  herectva a  Dušan Kubáň 
ako jeho strýko - údržbár 
v  dome, kde profesor býva. 
Od zaplnenej sály v  Spišskej 

Sobote si títo traja „comme-
dianti“ za svoj výkon vyslúžili 
potlesk postojačky. Najbližšiu 
reprízu hry Premiéra môžu 
diváci uvidieť opäť na javis-
ku v Sp. Sobote 3. apríla o 18. 
hod.   FOTO - Marek Vaščura
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Futbalisti už nemajú postup vo svojich rukách

Bowlingové súťaže

Kamzíci cez Zvolen neprešli

• MINULÝ týždeň v pondelok sa odohralo jedenáste kolo 
Firemnej ligy skupina A - 1. liga. Víťazom kola sa stalo druž-
stvo Hurricanes so ziskom 24 bodov, pred druhým druž-
stvom Evita Caffe (20,5 bodov) a na treťom mieste skončilo 
družstvo Sharks (19,5 bodu).• MINULÝ týždeň v  utorok sa odohralo jedenáste kolo Fi-
remnej ligy skupina B - 2. liga. Víťazom kola sa stalo družstvo 
Jabras so ziskom 26,5 bodu, druhé skončilo družstvo BSB (26 
bodov) a na treťom mieste skončili Autodiely (23,5 bodu). (ile)

Krátko zo športu
• HOKEJOVÍ dorastenci HK 
ŠKP Poprad porazili v  semifi-
nálovej sérii Extraligy Duklu 
Trenčín 3:1 na zápasy a  pred-
stavia sa vo finále tejto vekovej 
kategórie proti Skalici. Séria sa 
hrá na tri víťazné zápasy a štar-
tuje na Záhorí v piatok 25. mar-
ca a v sobotu 26. marca. Doma 
sa Popradčania predstavia 
v utorok 29. marca a prípadne 
v stredu 30. marca o 17. hodi-
ne. V  prípade nerozhodného 
stavu 2:2 na zápasy sa rozhod-
ne o majstrovi v piatok 1. apríla 

o 17. hodine opäť v Skalici.• V  SOBOTU 19. marca sa 
v Matejovciach konali Oblastné 
majstrovstvá podtatranského 
regiónu v stolnom tenise na rok 
2016. Medzi mužmi sa najviac 
darilo Matejovi Harabinovi z 1. 
PPC Fortuna Kežmarok, ktorý 
zvíťazil aj vo štvorhre spoločne 
s  tímovým kolegom Kamilom 
Kovalčíkom. Medzi ženami 
dominovala Eva Krafčíková 
z  TJ Sokol Jakubany, ktorá 
vyhrala aj štvorhru spoločne 
s  Andreou Šebestovou zastu-

pujúcou TJ Dunajec Sp. St. Ves.• NA POČESŤ Medzinárod-
ného dňa učiteľov sa vo štvr-
tok 7. apríla v  športovej hale 
Gymnázia na Kukučínovej 
ulici uskutoční 3. ročník sú-
ťaže v  bedmintone školských 
pracovníkov pod názvom Po-
pradský lakeť 2016. Prihlášky 
je potrebné doručiť písomne, 
telefonicky alebo emailom 
Jozefovi Pavlíkovi z  oddele-
nia školstva, mládeže a športu 
MsÚ v Poprade najneskôr do 
pondelka 4. apríla.• VO ŠTVRTOK 17. marca sa 
v telocvični ZŠ Dostojevského 

konalo Okresné kolo v  gym-
nastickom štvorboji chlapcov. 
Vo všetkých troch kategóriách 
dominovali žiaci domácej ZŠ 
s MŠ Dostojevského. Na päty 
im šliapali pretekári zo Ždiaru, 
či Spišskej Soboty.• V  POLOVICI marca sa 
v Košiciach konalo 2. kolo Slo-
venského pohára detí a žiakov 
v  karate. Central karate klub 
Poprad sa v  konkurencii vyše 
360 štartujúcich zo 45 klubov 
umiestnil na 14. mieste. V ten 
istý deň si straší cvičenci v Poľ-
sku vybojovali v  konkurencii 
vyše 450 štartujúcich z 30 ku-

bov z  Poľska, Česka a  Sloven-
ska 11 medailí (4 - 1 - 6).• ŠTRBSKÉ Pleso hostilo 
v  polovici marca Majstrov-
stvá SR v  behu na lyžiach. 
V šprinte dvojíc sa medzi že-
nami najviac darilo Barbore 
Klementovej a  Lucii Matuš-
kovej z KL Nováky. U mužov 
dominovali Martin Bajčičák 
s  Petrom Mlynárom z  ŠKP 
Vysoké Tatry. Vo vytrvalost-
ných pretekoch klasickou 
technikou s hromadným štar-
tom bola najrýchlejšia Barbo-
ra Klementová, medzi mužmi 
zvíťazil Peter Mlynár.    (ppv)

Popradskí fut-
balisti odohrali 
v  nedeľu v  NTC 
zápas predpo-

sledného kola základnej 
časti DOXXbet ligy Vý-
chod proti Prešovu. Zro-
dila sa remíza 2:2, ktorá 
však skomplikovala šance 
Popradu na postup do ba-
rážovej šestky.

Konkurenčná Lokomotí-
va Košice si udržala bodový 
odstup po remíze 1:1 s Lip-
tovským Mikulášom a  Bar-
dejov vyhral gólom z  89. 
minúty v  Tepličke nad Vá-
hom, čím preskočil Poprad-
čanov o  dva a  Košičanov 

o jeden bod.
V poslednom kole základ-

nej časti budú musieť hráči 
siedmeho FK Poprad bodo-
vať naplno vo Zvolene a ča-
kať, či Lokomotíva nezakop-
ne na ihrisku u  jedenástej 
Rimavskej Soboty, prípadne 
Bardejov doma s  ôsmou 
Haniskou. „Bolo to kvalitné 
stretnutie s množstvom šancí. 
Mrzí ma, že sme tie naše ne-
premenili. Bod nám momen-
tálne nič nerieši. Neostáva 
nám nič iné, len ďalej poctivo 
robiť a  chlapcov povzbudzo-
vať,“  povedal tréner FK 
Poprad Pavol Mlynár.

Výsledky: 20. kolo vo štvr-

tok 17. marca MŠK R. Sobota 
- FK Poprad 0:4 (0:2), góly 
Popradu: 24. Róbert Ujčík, 
33. Szymon Gruca, 51. Vla-
dislav Palša, 75. Marko Lukáč.

21. kolo v nedeľu 20. mar-
ca FK Poprad - 1. FC Tat-
ran Prešov 2:2 (1:1), góly 
Popradu: 29. Róbert Ujčík, 
78. Marko Lukáč.

Program: 22. kolo v  so-
botu 26. marca o  15. hod. 
MFK Lokomotíva Zvolen - 
FK Poprad.  (ppv)

   Z V R P S B

1. VSS Košice 19 12 3 4 33:15 39

2. Prešov 19 10 7 2 44:17 37

3. L. Mikuláš 20 10 6 4 32:18 36

4. Zvolen 19 10 3 6 24:20 33

5. Bardejov 19 9 3 7 29:25 30

6. Lokomotíva KE 19 8 5 6 26:21 29

7. Poprad 19 8 4 7 31:23 28

8. Haniska 19 7 3 9 19:31 24

9. Sp. N. Ves 19 4 3 12 15:35 15

10. Teplička n. V. 19 3 4 12 14:35 13

11. R. Sobota 19 2 3 14 13:40  9

Tabuľka DOXXbet ligy Východ

Hokejisti HK 
Poprad skonči-
li svoju púť vo 
štvrťfinále play-

-off Tipsportligy. So Zvole-
nom prehrali v sérii 1:4 na 
zápasy. Na domácej pôde 
vyhrali len jeden z  dvoch 
zápasov a  pod Pustým 
hradom to už bol v nedeľu 
strelecký koncert domá-
cich rytierov.

Výsledky štvrťfinále 
Play-off: 3. kolo vo štvr-
tok 17. marca HK Poprad 
- HKM Zvolen 6:5 (3:0, 
1:5, 2:0), góly Popradu: 13. 
Vladimír Lantoš (P. Koyš, 
O. Mikula), 16. Vladimír 
Lantoš (H. Jaborník, O. Mi-
kula), 19. Radomír Heizer 
(J. Kasík, O. Mikula), 39. 
Patrik Koyš (R. Rapáč, P. 
Števuliak), 41. Arne Kroták 

(R. Heizer, V. Lantoš), 43. 
Patrik Števuliak (R. Suchý).

4. kolo v piatok 18. marca 
HK Poprad - HKM Zvolen 
1:6 (0:2, 0:0, 1:4), gól Po-
pradu: 50. Patrik Koyš (R. 
Rapáč, R. Suchý).

5. kolo v nedeľu 20. marca 
HKM Zvolen - HK Poprad 
7:1 (1:0, 4:0, 2:1), gól Popra-
du: 58. Jaroslav Kasík (A. 
Kroták, Š. Fabian).  (ppv)

Basketb al istky 
BAM Poprad v so-

botu nezvládli priamy súboj 
o piate miesto v Bratislave so 
Slovanom. Po prehre klesli 
v tabuľke základnej časti Ex-
traligy na šieste miesto a  vo 
štvrťfinále play-off narazia na 
silný Ružomberok.

Výsledok: 28. kolo v sobotu 
19. marca Slovan Bratislava 
- BAM Poprad 67:51 (17:15, 
25:13, 11:13, 14:10), najviac 
bodov BAMP: Katarína Petrí-
ková - 21.

Program štvrťfinále play-
-off: 1. kolo v stredu 23. marca 

o  17. hod. MBK Ružombe-
rok - BAM Poprad, 2. kolo 
v  sobotu 26. marca o  17.30 
hod. BAM Poprad - MBK Ru-
žomberok.  (ppv)

BAM Poprad

 V/P %
1. GA Košice 28/0 100
2. Piešťany 22/6 78,57
3. Ružomberok 22/6 78,57
4. Šamorín 11/17 39,29
5. Slovan 10/18 35,71
6. Poprad 9/19 32,14
7. Cassovia KE 5/23 17,86
8. B. Bystrica 5/23 17,86

Tabuľka extraligy
Základná časť
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Slávnostné odovzdávanie certifikátov

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

TECHNOLOGY TO ENJOY

Spoznajte prvý Leon s pohonom všetkých štyroch kolies a s dizajnom off-
road. SEAT Leon X-PERIENCE s technológiou 4Drive má o 27 mm zvýšenú 
svetlú výšku a je k dispozícii s automatickou dvojspojkovou prevodovkou DSG. 
Pohon všetkých štyroch kolies sa postará o maximálnu stabilitu v akomkoľvek 
počasí a na každej ceste. Zvýšený podvozok, ochranné obklady prahov 
dverí a podbehov kolies chránia karosériu a súčasne vyzdvihujú dynamický 
a robustný charakter vozidla. Teraz aj s predným pohonom a motorom 1,4 TSI.
Príďte na testovaciu jazdu k vášmu predajcovi SEAT.

SEAT LEON X-PERIENCE
VY SI VYBERÁTE CESTU

6 ROKOV ZÁRUKA
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VEĽKÝ SLAVKOV - V  medzi-
národnom evanjelickom mládež-
níckom centre Ichtys vo Veľkom 
Slavkove sa konal hodnotiaci zá-
verečný workshop, ktorý bol veno-
vaný ukončeniu projektu s názvom 
Dom na polceste - rovnosť pre všet-
kých v ňom.

Projekt s názvom Dom na polceste 
- rovnosť pre všetkých v ňom sa za-
čal 1. októbra 2015 a jeho primárnou 
cieľovou skupinou boli mladí dospelí 
- odchovanci detských domovov. Tí 
v Dome na polceste vo Veľkom Slav-
kove našli prechodný azyl, a  to až 
do času, kým si nájdu vlastnú cestu 
uplatnenia sa v živote a na trhu prá-
ce. Sekundárnou cieľovou skupinou 
projektu boli zamestnanci útulku. 
Záverečný workshop bol zameraný 
na zhodnotenie zrealizovaných akti-
vít a významným bodom programu 
bolo slávnostné odovzdanie certifi-
kátov klientom útulku, ktorí úspešne 
absolvovali dva 
bloky školení. 
Zaujímavé in-
formácie mal 
pripravené ex-

terný expert projektu, ktorý zhod-
notil vyplnené dotazníky. Tie boli 
určené chlapcom, ktorí sú v  súčas-
nosti v Dome na polceste vo Veľkom 
Slavkove, jeho zamestnancom a laic-
kej verejnosti. Výsledky ukázali, že 
klienti sú s  pobytom v  tomto útul-
ku spokojní, jeho zamestnanci berú 
svoju prácu ako poslanie a  široká 
verejnosť vníma toto zariadenie ako 
veľmi potrebné. 

Projekt Dom na polceste - rov-
nosť pre všetkých v ňom bol pod-
porený sumou 8 076,60 eur z Fondu 
pre mimovládne organizácie, ktorý 
je financovaný z Finančného me-
chanizmu EHP 2009-2014. Správ-
com Fondu je Nadácia otvorenej 
spoločnosti - Open Society Foun-
dation. Cieľom projektu Dom na 
polceste - rovnosť pre všetkých v 
ňom je posilnenie kapacít MVO 
a zlepšenie podmienok na fun-
govanie občianskej spoločnosti.

Deň otvorených dverí v 
meteorologickom pracovis-
ku v Gánovciach sa konal 
pri príležitosti Svetového 
dňa vody a Svetového dňa 
meteorológie. Najatraktív-
nejším bodom bolo vypúš-
ťanie rádiosondy. 

Rádiosondy vypúšťajú den-
ne dve - na poludnie a o pol-
noci. Rádiosonda počas svoj-
ho približne 2-hodinového 
letu meria teplotu vzduchu, vlhkosť 
vzduchu, atmosferický tlak, smer 
a rýchlosť vetra. Letí voľne pripevne-
ná pod meteorologickým balónom. 
Tieto informácie vysiela na pozem-
nú meteorologickú stanicu, ktorá 
ich okamžite vyhodnocuje. Údaje sú 
k  dispozícii pre predpoveď počasia, 
pre letovú prevádzku a ďalšie odvet-
via. Rádiosonda stojí okolo 100 eur 
a  je určená na jednorazové použitie 
- obsahuje veľmi jemné meracie prí-
stroje, napr. teplomer, ktorý odmeria 
teplotu vo veľkom rozsahu. Pri zemi 
môžeme mať extrémne aj +50° C ako 
je napr. v Údolí smrti, v atmosfére aj 
-85° C. Sonda je pri páde poškodená 
a  už sa nedá použiť. Napriek tomu 
má jej krátky život význam. Vedecko-
-technický pracovník pre meteoroló-
giu a klimatológiu  Miroslav Chmelík 
povedal: „Jej služba, informácie, ktoré 
poskytne a ich využitie ušetria mnoho-

násobne viac peňazí, ako je jej cena.“ 
Pomocou rádiosondy sa zisťujú rôz-

ne údaje od zemského povrchu až po 
dolet balónu. Vedúca úlohy aerologic-
kého radiačného centra Anna Pribu-
lová uviedla: „Údaje zo sondy, dokáže-
me získať len do vzdialenosti, do akej 
siahajú naše prístroje a antény, ale spo-
lupracujeme so skupinou rádioamaté-
rov, ktorí ju môžu zachytiť ďaleko nad 
územím Ukrajiny, čo je 400-500 km.“ 

Ľudia nachádzajú sondy v  lese, 
v  poli, vo vlastnom dvore. Zvyknú 
takýto roztrhnutý balón priniesť, 
nedá sa však už použiť.

Staníc, ktoré zisťujú tieto mete-
orologické údaje je na svete 900. 
Najbližšie sú v Prahe, v  Budapešti, 
vo Varšave, v Užhorode a vo Viedni. 
Gánovské pracovisko patrí k  naj-
starším v  Európe. Výškové meteo-
rologické merania tu vykonávajú od 
roku 1951.   (kpa)

V Gánoviach letí dvakrát denne sonda
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