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Výberu vhodnej hry niekedy 
napomôže náhoda. Tak tomu 
bolo i v prípade hľadania no-
vej inscenácie, ktorú mienilo 
popradské Divadlo Comme-
dia uviesť ako vrchol tohtoroč-
ných Divadelných fašiangov. 

Vlado Benko, nestor divadla, 
si vždy dáva záležať na výbere, 
hoci podlieha kolektívnemu 
„schváleniu“. Keby sa hra ostat-
ným členom súboru nepáčila, 
nenaštudovali by ju. 

Tentoraz hľadal vhodnú in-
scenáciu dlho, až stretol býva-
lého novinára a zanieteného 
objavovateľa miestnej histórie 
Mikuláša Argalácsa zo Spišskej 
Soboty. Ten na ňom videl, že je 
zadumaný, smutný. Vlado Ben-
ko spomenul, že sa mu nejako 
nedarí nájsť niečo výnimočné 
na novú premiéru. „Ponúkol 
som mu, aby urobil Zápisky dôs-
tojníka Červenej armády. Toto 

predstavenie som videl ako hru 
pre jedného herca v Zakopanom a 
bolo výborné a zároveň výsostne 
aktuálne,“ podotkol M. Argalács. 
V. Benko sa rozhovoril:„Keďže 
som to dielo nepoznal, zohnal mi 
promptne texty. Boli v poľštine, 
pretože autorom je poľský spiso-

vateľ Sergiusz Piasecki. Preklad 
nám promptne urobila fanúšička 
nášho súboru Ingrid Majeríková, 
ktorá pochádza zo Spišskej Starej 
Vsi a robí preklady z tohto jazy-
ka. Novelou bola nadšená a chce 
ju vydať knižne. Plánovali sme, 
že na premiére v Poprade bude 

kniha už vydaná a urobíme auto-
gramiádu. Ale nepodarilo sa ešte 
doriešiť všetky právne úkony súvi-
siace s autorskými právami, ktoré 
má vnučka Piaseckého. Verím 
však, že sa kniha dočká vydania 
ešte tohto roku.“ V celom Poľsku 
Zápisky dôstojníka Červenej 
armády hráva ako monodrámu 
4-5 divadiel. V poslednom čase 
záujem o tému hry stúpa, preto-
že Poliaci možnú inváziu z Ruska 
vnímajú emotívnejšie než my. 

Satira poľského autora S. Pia-
seckého prvýkrát vyšla v roku 
1957. Autor vytvoril hlavnú po-
stavu dôstojníka Miška Zubova 
podľa skutočného vojaka, s kto-
rým sa osobne stretol v roku 1940. 
Formou denníkových zápiskov 
sprevádza divákov dramatickým 
obdobím od okupácie zemí vý-
chodného pohraničia bývalého 
Poľska až po skončenie vojny.

(Pokračovanie na str. 12)

Mesto Poprad sprístupnilo 
zmodernizované a rozšírené 
pracovisko pokladnice MsÚ v 
Poprade v budove na Nábreží 
Jána Pavla II.  Pokladnica, kto-
rá umožňuje platbu v hotovosti 
aj bezhotovostne - prostredníc-
tvom POS terminálov - sídli na 
prízemí bloku A, v kancelárii 
číslo dverí 007.

Príprava nových priestorov 
trvala tri týždne. Sťahovanie sa 
uskutočnilo počas víkendu pred 
Veľkou nocou tak, aby nebolo 

potrebné prevádzku pokladnice 
prerušiť. Takmer všetky stavebné 
práce a úpravy zrealizovala samo-
správa vo vlastnej réžii, vstavaný 
nábytok bol zabezpečený dodá-
vateľsky na základe prieskumu 
trhu. Pokladnica má k dispozícii 
spolu 4 pracoviská. Na troch z 
nich je možné platiť hotovosťou i 
bezhotovostne, jedno pracovisko 
je určené len na hotovostné plat-
by. „Zámerom modernizácie bolo 
zvýšiť rýchlosť vybavovania stránok 
a zabezpečiť zodpovedajúci kom-

fort pre klientov predovšetkým v 
období zvýšeného náporu na toto 
pracovisko - teda v čase úhrad daní 
a poplatkov vyrubených mestom,“ 
informoval vedúci organizačné-
ho odboru MsÚ v Poprade Emil 
Kostelničák. S rovnakým cieľom 
bude jeden bezhotovostný termi-
nál na úhradu daní a poplatkov 
inštalovaný aj na pracovisku kan-
celárie prvého kontaktu MsÚ na-
chádzajúcom sa vo vestibule.

V týchto dňoch samospráva dis-
tribuuje rozhodnutia na zaplatenie 
miestneho poplatku za komunál-
ne odpady a drobné stavebné od-
pady. Občania, ktorí sa rozhodnú 
pre platbu v pokladnici MsÚ, by v 
záujme rýchleho vybavenia mali 
predložiť doručené rozhodnutie 
s vyznačeným čiarovým kódom, 
ktorý umožňuje rýchle a  presné 
spracovanie platieb.

Pokladnica MsÚ v Poprade je 
otvorená v pracovných dňoch - 
pondelok, utorok a štvrtok od 
7. do 15.30 hod., v stredu od 
7. do 16. hod. a v piatok od 7. 
do 15. hod.  (mga)

Budúcu stredu 22. apríla o 9. 
hod. sa v zasadačke MsÚ usku-
toční 2. zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva mesta Poprad. V 
programe je návrh na doplnenie 
členov komisií MsZ a rokova-
cieho poriadku komisií, určenie 
platu hlavnej kontrolórky, návrh 
na zmenu rozpočtu mesta na rok 
2015, návrh Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Poprad, ktorým 
sa mení VZN č. 2/2013 o posky-
tovaní dotácií z rozpočtu mestu. 
Ďalej sa budú poslanci zaoberať 
informatívnou správou ku schvá-
lenému zámeru mesta Poprad uza-
vrieť so spoločnosťou Aquapark 
Poprad zmluvu o spolupráci. Do 
programu je zaradený aj návrh na 
vstup mesta Poprad do partner-
skej spolupráce s Prešovským sa-
mosprávnym krajom v súvislosti 
s technickou pomocou ELENA a 
návrh na spolufinancovanie tejto 
pomoci určenej na prípravu inves-
tičného programu Trvalo udrža-
teľná energia v Prešovskom kraji.

(Pokračovanie na str. 3)
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Stručne Dohodli sa na mediácii
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• MESTO Poprad oznamuje, 
že začalo proces zabezpečenia 
zmeny a doplnku ÚPN - SÚ mes-
ta Poprad v  k.ú. Spišská Sobota. 
Zmena sa týka využitia časti úze-
mia z  plochy občianska vybave-
nosť vrátane zelene a  technickej 
infraštruktúry na plochu čerpa-
cia stanica pohonných látok. Viac 
na www.poprad.sk• VEĽKOKAPACITNÉ kontaj-
nery na jarné upratovanie budú 
umiestnené od 17. do 24. apríla 
na sídl. Západ - Ul. 29. augusta, 
pred bytovým domom Šípka, za 
cestnými stavbami a pri garážach 
pri hoteli Olympia a  v  Matejov-
ciach na Puškinovej ul., Bezručo-
vej ul., Allendeho ul., Lidická ul., 
Továrenská štvrť a Matejovské 
námestie.• NA posledných troch hodno-
tiacich schôdzach v denných cen-
trách pre seniorov volili aj nové 
zloženie výborov. Za predsedníč-
ku v DC Limba bola opäť zvolená 
Margita Zacherová, v DC Mate-
jovce Mária Hrebeňárová a v DC 
Spišská Sobota takisto doterajšia 
predsedníčka Kamila Kukurová.• OKRESNÝ snem Jednoty dô-
chodcov na Slovensku v Poprade 
sa konal včera 14. apríla vo veľkej 
zasadačke pri Klube Sobotčanov 
v Spišskej Sobote. • V  PONDELOK 13. apríla 
bola vo výstavných priestoroch 
Podtatranského osvetového stre-
diska v  Spišskej Sobote otvore-
ná súťažná fotografická výstava 
s  názvom Podtatranská fotogra-
fia 2015. Potrvá do konca apríla 
a  verejnosť si ju môže pozrieť 
v pracovných dňoch do 15. hod. • REGIONÁLNE kolo vedo-
mostnej súťaže Mladý Európan 
2015 sa uskutoční dnes 15. apríla 
v hoteli Satel v Poprade. Do súťa-
že sa prihlásilo 11 stredných škôl. • V KINOKLUBE Film Europa 
Poprad, ktorý pôsobí pri Tatran-
skej galérii, môžu záujemcovia vi-
dieť zajtra 16. apríla o 19. hod. film 
s názvom Camille Slaudel 1915.• CESTOVATEĽSKÉ premieta-
nie Michala Smetanka s  názvom 
Ararat rozdeľujúci/spájajúci sa 
uskutoční zajtra 16. apríla o  19. 
hod. v art café Groteska v Poprade. 
Prezentácia bude spojená s  jeho 
koncertom, kde prepája hudbu 
a nástroje z rôznych kútov sveta so 
slovenskou muzikou. • V  UTOROK 21. apríla o  19. 
hod. uvidia diváci v  poprad-
skom kine Cinemax záznam 
Mozartovej opery Don Giovanni 
zo Salzburgu.  (ppš)

Dlhotrvajúci spor medzi 
obyvateľmi časti mesta Veľká, 
ktorí poukazujú na negatívne 
vplyvy na životné prostredie 
zo strany prevádzky spo-
ločnosti Schüle Slovakia, sa 
bude z iniciatívy samosprávy 
riešiť mediáciou. Dohodli sa 
na tom predstavitelia oboch 
sporiacich sa strán na svojom 
stretnutí, ktoré sa uskutoč-
nilo 10. apríla 2015 na pôde 
MsÚ v Poprade.

„Uzavreli sme dohodu o 
mediácii a na najbližších 5 
stretnutiach budeme hľadať 
spoločné riešenie, ako náš spor 
riešiť, ako nájsť vzájomne rie-
šenia a ako si pomôcť,“ uvie-
dol Vladimír Omasta, jeden z 
konateľov spoločnosti Schüle 
Slovakia. „Som rád, že sme 
uzavreli dohodu o mediácii a 
dúfam, že to bude prínosom 
do budúcnosti,“ povedal po 
podpise mediačnej dohody 
Ján Vaľko z OZ Popradčania 
pre zdravé životné prostredie. 
„Nasledovať bude prvé me-
diačné stretnutie, na ktorom 
si obe sporové strany predlo-
žia svoje požiadavky a budú 

diskutovať o tých veciach, na 
ktorých by sa mohli zhodnúť. 
Bude to formou brainstormin-
gu a pomocou burzy nápadov 
sa vytvoria rôzne návrhy, z 
ktorých sa vyselektujú tie, na 
ktorých sa zhodnú obe strany. 
Potom sa postupne na jednot-
livých stretnutiach rozoberie 
problematika hluku, proble-
matika ovzdušia a ďalšie veci, 
ktoré trápia OZ alebo spoloč-
nosť Schüle Slovakia. Na zá-
ver dôjde k podpísaniu doho-
dy,“ informovala mediátorka 

Dagmar Tragalová. Dohodu 
o mediácii privítal aj primá-
tor Popradu Jozef Švagerko. 
„Pred voľbami som sľúbil, že sa 
budeme snažiť tento problém 
riešiť a toto je cesta, ktorú sme 
si zvolili. Je dôležité stretnúť 
sa za okrúhlym stolom a hľa-
dať riešenie pre túto lokalitu. 
Dúfam, že tento problém sa 
bude riešiť rozumne, s  chlad-
nou hlavou a  bez emócií,“ 
uviedol na prvom spoločnom 
stretnutí oboch strán primá-
tor Popradu.  (mag)

Dnes 15. apríla sa skončila 
skialpinistická sezóna v Tatran-
skom národnom parku. Od tohto 
dátumu majú zákaz vstupu do 
vysokohorského prostredia už aj 
skialpinisti a horolezci organizo-
vaní v horolezeckých zväzoch. 
Vysokohorské prostredie bude 
uzatvorené až do 15. júna, doke-
dy platí sezónna uzávera turistic-
kých chodníkov.  (plb)

Na Krajskej scénickej žatve, 
ktorá sa konala 9. a 10. apríla v Le-
voči sa zúčastnili aj tri divadelné 
súbory z Popradu. Darilo sa im, 
keď v kategórii divadla mladých 
DS Trma Vrma zo ZUŠ pri Spoje-
nej škole Letná Poprad získala za 
miniatúry V tichu a Čakanka 1. 
miesto s postupom na celosloven-
skú súťaž a za V tichu 3. miesto 
s návrhom na postup do celo-
slovenskej súťaže. Prvé miesto 
v kategórii divadlo dospelých s 
postupom na celoslovenskú súťaž 
si odnieslo Divadlo Commedia 
za Zápisky dôstojníka Červenej 
armády. V kategórii divadlo do-
spelých pre deti obsadil DS Šťast-
livec zo ZUŠ Poprad 3. miesto 
za miniatúru V divadle. (ppp)

Dve prvé miesta

Uzávera ešte do júna
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Štatistické zisťovanie

Aprílové zastupiteľstvo • DESIATE zasadnutie Zastupi-
teľstva Prešovského samosprávne-
ho kraja sa uskutoční v utorok 21. 
apríla 2015.

• PREZIDENT Andrej Kiska 
navštívil minulý týždeň v  stredu   
popradskú firmu Pasell Slovakia 
v Matejovciach.

• OD 4. mája dôjde k  zjed-
nosmerneniu ulíc Bajkalská a Pav-
lovova v Poprade. Vjazd bude cez 
Pavlovovu okolo bytového domu 
Antimón s pokračovaním cez Baj-
kalskú ulicu okolo bytového domu 
Argón. Jednosmerná cesta skončí v 
križovatke ulíc Ústecko - Orlická.  

• PRERUŠENIE distribúcie 
elektriny bude v  Poprade v uto-
rok 21. apríla od 7. do 16. hod. 
a  vo štvrtok 23. apríla od 7. do 
16.30 hod. na týchto odberných 
miestach - Allendeho 9005 ČOM 
546849, 824/85 ČOM 1302247, Li-
dická 9000 ČOM 633844, Strážske 
námestie 506 ČOM 544909, 9003 
ČOM 510540, Matejovské nám.48 
ČOM 633622, 1547 ČOM 472401.

• PRERUŠENIE distribúcie 
elektriny bude v Poprade v stredu 
22. apríla od 7. do 15.30 hod. na 
týchto odberných miestach - Al-
lendeho 9005 ČOM 546849, Lidic-
ká 9000 ČOM 633844, Štefánikova 
0 Poprad ČOM 1358941, Grossova 
0 Spišská Sobota ČOM 642388, 
Skladova 2288 Stráže ČOM 
473587, Strážske námestie 506 
ČOM 544909, Strážske námestie 
9003 ČOM 510540, Allendeho 
824/85 ČOM 1302247, Matejovské 
nám.48 ČOM 633622, Matejovské 
nám. 1547 ČOM 472401. 

• DO celonárodnej súťaže Do 
práce na bicykli, ktorá má uzávier-
ku už zajtra 16. apríla, sa doteraz 
zaregistrovalo 33 miest a obcí. Sa-
mosprávy svojou účasťou v súťaži 
podporia rozvoj cyklodopravy. 
Mesto Poprad sa tiež prihlásilo.

• ŠTUDENTI stredných škôl zo 
Slovenska prezentovali minulý pia-
tok v Starej Lesnej výsledky svojich 
výskumných projektov zamera-
ných na riešenie reálnych problé-
mov, akými sa zaoberajú vedecké 
tímy po celom svete. Ide napr. 
o ekologické svietenie, odstránenie 
hladu v niektorých krajinách sveta, 
prenosnú vodnú elektráreň, či rast-
liny, ktoré by bolo vhodné pestovať 
vo vesmíre. Podujatie sa konalo 
v rámci medzinárodného projektu 
Chain Reaction.  

• PROGRAM Pálenica Bori-
sa Filana na cestách sa uskutoč-
ní v  piatok 17. apríla o  19. hod. 
v Mestskom kultúrnom stredisku 
v Kežmarku.  (ppš)

Pripravujú otvorenie botanického chodníka
Klub Veličanov (KV) v piatok 

na svojom zhromaždení hodno-
til uplynulý rok. Medzi najzau-
jímavejšie aktivity patril prvý 
veľčiansky juniáles, programy 
ku Dňu matiek, na Mikuláša, 
Posolstvo Vianoc, ale aj výlet na 
výstavu kvetov Flóra Bratisla-
va a 16. reprezentačný ples KV 
vo februári tohto roku. Viacerí 
členovia KV odpracovali tiež 
množstvo brigádnických hodín 
v  prospech tejto mestskej časti. 
Ako uviedol predseda KV Mi-
lan Hámor (na foto stojaci), naj-
viac pri vybudovaní náučného 
botanického chodníka v  areáli 
miestnej základnej školy, ktorý 
otvoria koncom mája.

Odovzdanie chodníka bude 
súčasťou programu osláv  180. 
výročia narodenia a 120. výročia 
úmrtia Aurela Viliama Scherfela, 
ktoré sa začnú 23. apríla piet-
nou spomienkou pri hrobe tejto 
osobnosti na cintoríne vo Veľkej, 
spomienkovým večerom, pred-
stavením publikácie A. V. Scher-
fel - osobnosť, na ktorú nemožno 
zabudnúť a  otvorením výstavy. 
26. apríla  sa uskutočnia  spo-
mienkové služby Božie v evanje-
lickom kostole vo Veľkej. V júni 

sa bude konať i divadelné pred-
stavenie A. V. Scherfel v podaní 
Popradského mestského divadla. 

Tohto roku bude KV pokračo-
vať vo svojich tradičných poduja-
tiach, ale osobitne sa zameria na 
udržiavanie pamätníkov padlých 
vo vojne. V spolupráci s Pohreb-
no-cintorínskymi službami mesta 
Poprad chce vytypovať a označiť 
pomníky významných osobností 
pochovaných vo Veľkej a  ďalšie. 
Aktívnu činnosť vyvíja KV, kto-
rý v súčasnosti eviduje vyše 160 
členov, vďaka veľmi dobre spo-
lupráci s  mestom, miestnou ZŠ 
s MŠ, podnikateľmi i poslancami 

pochádzajúcimi najmä z  tejto 
mestskej časti. Členom KV je ta-
kisto primátor Jozef Švagerko.

V  diskusii na zhromaždení 
odznelo niekoľko námetov - osa-
denie pamätnej tabuľky nedávno 
zosnulému akademickému ma-
liarovi Michalovi Trembáčovi 
k  pamätníku na Velickom ná-
mestí, ktorého je autorom. Ďalej 
návrh zvýšiť využitie Scherfelov-
ho domu vytvorením zaujímavej 
klubovne a tiež návrh, aby sa pri 
príležitosti budúcoročného 750. 
výročia prvej písomnej zmien-
ky o Veľkej vydala kniha o tejto 
mestskej časti.  (mar)

Štatistický úrad SR realizuje štatistické zisťovanie o príjmoch 
a životných podmienkach domácností v rámci projektu európ-
skych zisťovaní v roku 2015. Účelom zisťovania je získať informá-
cie o príjmoch a životných podmienkach domácností. 

Zisťovanie sa uskutoční  od 9. apríla 2015 do 5. júna 2015. V tom-
to období vybrané domácnosti v meste Poprad navštívi pracovník 
poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v 
domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, 
ktoré domácnosti poskytnú v rámci tohto zisťovania budú anonym-
né a použité výlučné na štatistické účely.   (pmp)

• V PIATOK 10. apríla v po-
obedňajších hodinách prijalo 
operačné stredisko tiesňové-
ho volania HZS dve žiadosti 
o  pomoc z  Veľkej Studenej 
doliny vo Vysokých Tatrách. 
Nezávisle od seba sa zranili 
český a slovenský skialpinista. 
Obaja mali poranenú dolnú 
končatinu. Pre dobré letové 
podmienky bola požiadaná 
o súčinnosť VZZS.

• V NEDEĽU 12. apríla v po-
poludňajších hodinách kon-
taktovali HZS slovenskí ho-
rolezci. Pomoc potreboval ich 
kamarát, ktorý počas výstupu 
na Hrubý vrch nad Furkotskou 
dolinou vo Vysokých Tatrách 
spadol. Príčinou pádu 43-roč-
ného Slováka bol uvoľnený ka-
meň. Pádom do žľabu si horo-
lezec spôsobil poranenia hlavy 
a  dolných končatín. O  súčin-
nosť bola požiadaná VZZS, 
ktorá spustila ku pacientovi 
záchranára HZS a následne aj 
lekára. Pacienta po ošetrení 
transportovali do popradskej 
nemocnice.  (hzs)

V oblasti hospodárenia a 
nakladania s majetkom mes-
ta budú v programe návrhy na 
prenájmy, na prevod vlastníctva 
nebytového priestoru, zámenu 
nehnuteľností a iné. 

Mestské zastupiteľstvo preroku-
je aj návrh VZN o miestnej dani za 
užívanie verejného priestranstva, 
návrh VZN o ustanovení sumy 
úhrady za vydanie náhradnej evi-
denčnej známky pre psa, o ustano-
vení podrobností o vodení psa, o 
vymedzení miest, kde je voľný po-
hyb psa zakázaný a vstup so psom 
zakázaný a o ustanovení podrob-
ností o znečisťovaní verejných 
priestranstiev na území mesta 

Poprad, ktorým sa mení a dopĺňa 
predchádzajúce VZN v tejto ob-
lasti. V programe je i návrh VZN o 
spôsobe náhradného zásobovania 
vodou a náhradného odvádzania 
odpadových vôd a o zneškodňo-
vaní obsahu žúmp podľa miest-
nych podmienok, ktorým sa mení 
a dopĺňa predchádzajúce VZN v 
tejto oblasti. Ďalej návrh na vyjad-
renie súhlasu s podaním návrhu 
o zapožičanie čestného názvu pre 
Základnú školu s MŠ na Ul. Fra-
ňa Kráľa, správa o vykonaných 
kontrolách a doplnenie plánu 
kontrolnej činnosti hlavnej kon-
trolórky a jej útvaru na 1. polrok 
2015. Pred záverom budú interpe-
lácie poslancov.  (ppm)

(Dokončenie zo str. 1)
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Odborníci prídu aj do Popradu

Policajné opatrenia na Veľkú noc priniesli pozitívne výsledky

Medaila sv. Gorazda Beáte Mitickej
Učitelia a pedagogickí zamestnanci i koncom 

marca pri príležitosti Dňa učiteľov prevzali v 
Bratislave z rúk ministra školstva Juraja Dra-
xlera ocenenia za mimoriadne úspechy vo svo-
jej pedagogickej práci. Výnimočné ocenenie 
- Medailu sv. Gorazda získala za mimoriadne 
úspechy v pedagogickej a riadiacej práci Beáta 
Mitická, riaditeľka Súkromnej strednej od-
bornej školy na Ul. 29. augusta v Poprade. Na 
slávnostnom odovzdávaní ocenení sa zúčastnil 
aj predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini. 

Medaily sv. Gorazda udeľujú ministri škol-
stva pri príležitosti Dňa učiteľov pedagógom, 
školským pracovníkom a pracovníkom v 
iných oblastiach spoločenského života od roku 
1999. Dostávajú ich tí, ktorí vykonali zásluž-

nú prácu pre školy a žiakov. Ide o najvyšší stu-
peň ocenenia v rezorte školstva.  (sso)

V utorok po Veľkej noci od-
štartoval na Slovensku projekt 
Nezľahčujte problém vašich 
ťažkých nôh. V rámci preventív-
no-vzdelávacej bezplatnej road 
show navštívi 46 slovenských 
miest, medzi nimi aj Poprad. 
Odborníci prídu do nášho mesta 
12. mája a 2. júna.

Chronické žilové ochorenie je 

vážnym medicínskym i ekono-
mickým problémom nielen na 
Slovensku. Až 8 z 10 obyvateľov 
našej krajiny trpí týmto ocho-
rením. Každý, kto chce vedieť, 
v akom stave sú žily jeho nôh 
alebo pociťuje prvé príznaky 
chronického žilového ochore-
nia (nepríjemný pocit ťažkých 
nôh, bolesti, svrbenie kože, 

opuchy a kŕče) môže navštíviť 
mobilnú ambulanciu s logom 
Hnutie za zdravé nohy. Odbor-
níci vybavení vyšetrovacími 
prístrojmi ponúknu účastníkom 
akcie poradenstvo, pomoc a 
odporúčania týkajúce sa liečby. 
Viac informácií a presný plán 
tour nájdete na www.opuch-
nutenohy.sk.  (ppp)

Opatrenia polície v súvislos-
ti s veľkonočnými sviatkami 
priniesli pozitívne výsledky. 
Počet nehôd klesol o  tretinu. 
Znížil sa aj počet následkov na 
živote a zdraví.

Rozsiahle opatrenia boli zame-
rané najmä na kontrolu dodržia-
vania rýchlosti jazdy a zákazu 
požívania alkoholických nápojov 
vodičmi. Do dopravno-bezpeč-
nostných opatrení na pozitívne 
ovplyvňovanie nehodovosti na 
cestách boli zapojení nielen prí-

slušníci dopravnej polície, ale aj 
poriadkovej, železničnej, hranič-
nej a cudzineckej polície.

Počas štyroch dní polícia 
zaznamenala 96 dopravných 
nehôd, čo je v porovnaní s mi-
nuloročnými veľkonočnými 
sviatkami o  36 menej a  o  32 
menej ako rok predtým. Ťažko 
sa zranilo desať osôb a ľahko 41. 
Vyhasol život mladého moto-
cyklistu v  okrese Levice, ktorý 
precenil svoje schopnosti a  po 
prejdení do protismeru narazil 

do odstaveného vozidla. Za po-
sledný týždeň je to jediná smr-
teľná nehoda, od začiatku roka 
ich bolo 58.

Od začiatku tohto roka do 
nedele 5. apríla na následky 
dopravných nehôd doposiaľ 
doplatilo životom 38 vodičov 
a  spolujazdcov, 17 chodcov, je-
den cyklista a dvaja motocyklisti. 
Celkovo došlo na slovenských 
cestách k 3 020 dopravným neho-
dám, o 53 menej ako v rovnakom 
období minulý rok.  (deb)

Polícia informuje motoris-
tickú verejnosť o  čiastočnej 
uzávierke na diaľnici D1 Men-
gusovce - Jánovce.

Z  dôvodu realizovania sta-
vebného objektu Vegetačná 
clona proti klamlivým svetlám 
bude  od 7. apríla 2015 do 30. 
júna 2015  uzatvorený  pravý 
odstavný pruh (v km 503,800 - 
504,940). Z uvedeného dôvodu 
žiada vodičov, aby pri prejaz-
de uvedeným úsekom zvýšili 
opatrnosť.  (krp)

Uzávierka 
diaľnice

• ŠEFKUCHÁR Gašperovho 
mlyna z Batizoviec Michal Ško-
rec opäť obhájil minuloročný 
titul Trend top šéfkuchár. Svoje 
kuchárske umenie predvedie aj 
v  televízii v  utorok 21. apríla 
v Teleráne. Ich somelierka Sla-
vomíra Gašperová získala titul 
Trend Top somelier. 

• V SOBOTU 18. apríla sa so 
svojou kapelou predstaví spe-
vák David Koller na vystúpení 
unplugged na Štrbskom Ple-
se v  Grand hoteli Kempinski 
High Tatras, kde odznejú naj-
väčšie hity jeho sólovej kariéry, 
ale aj  skladby, ktoré zložil po-
čas svojho pôsobenia v skupine 
Lucie.

• VEĽKÁ noc vo Vysokých 
Tatrách patrila k  posledným 
top termínom zimnej sezó-
ny. Strediská potvrdili veľmi 
dobrú návštevnosť. Prevláda-
li najmä Slováci, ale zahanbiť 
sa nedali ani susedia z  Poľska. 
Návštevníkov prilákali hlavne 
dobré snehové podmienky, ale 
aj pestrý sprievodný program. 
Upútal nedeľňajší veľkonočný 
karneval masiek na Štrbskom 
Plese, zúčastnilo sa ho rekord-
ne 269 masiek.

• VĎAKA zákazníkom spo-
ločnosti Lidl sa od júla 2014 
do marca 2015 podarilo vy-
členiť prostriedky na kúpu 
a výsadbu ďalších 109 672 mla-
dých stromčekov v  Tatrách. 
Obchodný reťazec zaokrúhlil 
počet sadeničiek určených na 
tohtoročnú jarnú výsadbu na 
115  000. Tatrám začali pomá-
hať v roku 2012 darom 25 000 
sadeničiek. V  obnove kalami-
tou zničeného územia pokra-
čujú doteraz kampaňou Voda 
pre stromy.  (ppš)

Správy z Tatier

Celoslovenská kontraktačno-predajná
výstava Tatra Expo

Vo viacúčelovej hale Aréna sa od 16. do 
19. apríla uskutoční 16. ročník celosloven-
skej kontraktačno-predajnej výstavy bývania 
s medzinárodnou účasťou Tatra Expo. Od 
štvrtka do soboty je otvorená v čase od 10. do 
18. hod., v nedeľu od 10. do 14. hod.

Takmer 90 vystavovateľov rozloží svoje stán-
ky na ploche 3 tisíc m2. Hlavným organizáto-
rom podujatia je spoločnosť Spiš - View - Tra-
ding a výstava má niekoľko kategórií: Postav 
dom, Domov a vkus, Domov a žena, Dvor a 
záhrada a Auto-paráda. Najväčšie zastúpenie 
vystavovateľov - takmer 50 je so zameraním na 
Domov a žena. 

Súčasťou Tatra Expo bude slovensko-poľ-
ský hospodársky seminár Poľsko - partner 
pre obchod, investície a inovácie v stavebníc-

tve II pod patronátom mimoriadneho a spl-
nomocneného veľvyslanca Poľskej republiky 
v SR Tomasza Chonia. Program konferencie, 
na ktorej očakávajú aj účasť primátora mesta 
Jozefa Švagerka, sa uskutoční vo štvrtok 16. 
apríla od 11.30 hod. v Aréne Poprad. Odznejú 
príspevky o výhodách Poľskej republiky ako 
atraktívneho partnera pre slovenských pod-
nikateľov, aktivitách Pro Slovakie - cezhra-
ničného centra hospodárskej spolupráce Eu-
roregiónu Tatry, o novinkách v legislatíve v 
oblasti stavebníctva na Slovensku a v Poľsku 
a ďalšie. 

Noviny Poprad sú mediálnym partnerom Tat-
ra Expo, preto pre našich čitateľov uverejňujeme 
na 11. str. voľnú vstupenku pre 1 osobu na 16. 
ročník týchto výstavných trhov.  (pmm)
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Ppriemyslovka
opäť ocenená

Štartuje druhý ročník projektu Bezpečné školy

Mesiac knihy v Matejovciach
V  piatok 27. marca sa v  Podtatranskej 

knižnici v Poprade na sídlisku Západ kona-
la Noc s Andersenom. Do tohto podujatia 
sme sa zapojili aj my, žiaci matejovskej ško-
ly Tamarka Becková, Valika Hrebeňárová, 
Tadeáš Jurčo a Melanie Bujňáková.

V knižnici sme strávili noc plnú zážitkov. 
Po príchode nás rozdelili do skupín, v kto-
rých sme súťažili. Organizátori podujatia 
pre nás pripravili nielen súťaže, ale hrali 
sme aj hry, hľadali poklad, prezentovali 
nám tvorbu H. CH. Andersena, s  ktorou 
sme neskôr pracovali. Noc sa niesla v zna-
mení úsmevov a  spokojnosti, lebo nebolo 
víťazov, ani porazených, ale mnoho šťast-
ných detí.

Koncom marca sa v  Základnej škole 
v Matejovciach uskutočnil tiež Večer s roz-
právkou (na foto). Deti sa veľmi bavili a asi 
najviac sa im páčila tvorba hororov, ale aj 
rozprávka o kozliatkach a vlkovi v adidas-
kách. Opýtali sme sa detí, ako sa im páčil 
večer s rozprávkami:

„Horory ma zaujali najviac. Mám veľmi 
rada školské akcie,“ opisuje svoj zážitok 

Vanesska Banášová 
z II.A. „Chcela som tu 
byť a počúvať rozpráv-
ky,“ spomína na svoj 
večer Timka Repáňo-
vá z  II.A. „Páčilo sa 
mi, ako pani učiteľka 
Nováková rozprávala 
rozprávku o  kozliat-
kach. Nikdy by ma ne-
napadlo, že vlk môže 
mať adidasky,“ dopl-
nila Valika Hrebeňá-
rová z II.A. „Najviac 
sa mi páčil horor o sta-
rej škole,“ spomína na 
večer aj malý Andrejko Ilčák z  I.A. „Veľmi 
som sa pobavil, bolo to super. Páčili sa mi ho-
rory a najmä ten, ktorý rozprávala učiteľka,“ 
prezradil Peťko Čekel z I.A. „Najlepšie bolo, 
keď sme si vymýšľali vlastné horory. Bolo fajn 
že v triede boli žinenky, na ktoré sme si mohli 
ľahnúť,“ skonštatoval Karol Repáň zo IV.A.

Spýtala som sa tiež pani učiteliek, ako 
prežili a pripravili tento večer: „Chceli sme 

deťom priblížiť klasické rozprávky. Tento 
večer sme pripravili v  rámci mesiaca kníh 
a  tiež v  rámci utužovania kolektívu,“ opi-
suje učiteľka Daniela Nováková. „Niekto-
ré knihy som doniesla z  domu, iné čítam 
v triede mojim druhákom,“ dodala učiteľka 
Alena Kapolková.

Melanie Bujňáková
a Terézia Hrebeňárová zo IV.A

Ministerstvo školstva SR 
a  IUVENTA v  rámci projektu 
Oceňovanie stredných škôl ude-
lili  Strednej priemyselnej škole 
v Poprade Čestné uznanie za 
aktívnu podporu ďalších foriem 
vzdelávania v  rámci rozvoja 
kompetencií mladého človeka 
a  vyjadrenia uznania v  oblasti 
neformálneho vzdelávania.

Ambíciou projektu bolo pri-
spieť k  väčšiemu uznaniu nefor-
málneho vzdelávania mladých 
ľudí, ale hlavne inštitúcií, ktoré 
aktívne vytvárajú priestor pre jeho 
rozvoj a realizáciu.  (ova)

Rozvoj podnikateľských zručností i narábanie s peniazmi
V  marci prebiehal na Stred-

nej odbornej škole technickej 
v  Poprade špeciálny projekt 
s  celosvetovou pôsobnosťou 
pod  názvom „Global Money 
Week“. Jeho primárnym cie-
ľom je vo svete podporovať 
ďalšie generácie ľudí, aby sa 
stali istými, zodpovednými 
a  ekonomicky kvalifikovaný-
mi občanmi.

Cieľom našich aktivít bolo 
spojiť študentov - mladých 
ľudí - v  aktivitách, ktoré im 
pomôžu budovať finančnú bu-
dúcnosť na Slovensku i vo sve-
te. Základom bola vzájomná 

diskusia a spoločné delenie sa 
o vedomosti, názory, zručnosti 
a  postoje k  peniazom, šetre-
niu, sporeniu či finančným 
rozhodnutiam. Dať mladým 
ľuďom nástroje na utváranie 

vlastnej budúcnosti v  podo-
be podnikateľských zručnos-
tí a  zručností pre podporu 
zamestnania bolo nosným 
pilierom  predposledného 
a posledného dňa našich pred-
nášok. Návšteva živnostenské-
ho úradu, Sociálnej poisťovne 
a  Všeobecnej zdravotnej po-

isťovne v  Poprade bola veľmi 
prínosná, náučná a hlavne do-
dala našim študentom odvahu 
pri otváraní voľnej živnosti 
po ukončení stredoškolské-
ho štúdia. Týmto by sme sa 
chceli poďakovať všetkým za-
mestnancom týchto inštitúcií 
za ich ochotu a  podporu pri 
vzdelávaní mladých ľudí, ktorí 
sa rozhodujú o svojej profesio-
nálnej budúcnosti. 

Sme veľmi nadšení, že Nadá-
cia pre deti Slovenska takýmto 
spôsobom podporuje finančné 
vzdelávanie mladých ľudí na 
celom Slovensku.      (gar, fil)

Napísali ste nám

Inovatívny projekt spoločnosti Slo-
vanet pod názvom Bezpečné školy 
pokračuje aj v tomto roku. Po minulo-
ročnom úspešnom pilotnom ročníku, 
do ktorého sa zapojilo 27 škôl s  viac 
ako 270 projektmi, štartuje Slovanet 
v tomto roku ďalšie kolo.

Cieľom projektu Bezpečné školy je 
vzdelávať žiakov na oboch stupňoch 
základných škôl v oblasti informačných 
technológií a  počítačovej gramotnos-
ti, či motivovať najmladšiu generáciu k 
hlbšiemu záujmu o  IT. Do projektu sa 
môžu tento rok zapojiť všetky základné 
školy na celom území Slovenska. Súťažiť 
môžu jednotlivci, ale aj skupiny žiakov 
či trieda.

Žiaci môžu súťažiť v  kategórii “Ne“-
bezpečný internet, a to prostredníctvom 

písomnej alebo výtvarnej tvorby, v  ka-
tegórii Bezpečná škola cez videotvorbu 
alebo v  kategórii Programovanie. Kaž-
dá škola však môže odovzdať len jeden 
projekt v  rámci definovanej kategórie. 
Do súťaže tak môže škola prihlásiť ma-
ximálne 3 projekty.

Uzávierka projektov je 30. apríla 2015. 
V priebehu mája 2015 prebehne verejné 
hlasovanie na stránke www.bezpecne-
skoly.sk a následne o najlepších projek-
toch rozhodnú partneri tohto projektu. 
Výsledky budú zverejnené koncom mája 
a ceny výherným školám budú odovzda-
né koncom školského roka - v júni.

Víťazi získajú pre svoju školu  internet 
a kamerový systém od Slovanetu na 3 
roky zadarmo alebo  hardvérové zabez-
pečenie siete.   (ppp)

Najzaujímavejšie titulné strany Podtat-
ranských novín, ktoré vydali za 55 rokov 
svojej existencie, vystavili minulú stredu v 
priestoroch Tatranskej galérie v Poprade. 
Výstavu si môžu záujemcovia pozrieť do 
záveru apríla.

Podľa údajov publikovaných v Podtatran-
ských novinách, začiatok vydávania súvisel s 
novým územným členením vtedajšieho Čes-
koslovenska. Prvé číslo vyšlo 2. apríla 1960, 
avšak už v roku 1951 vychádzali Popradské 
roľnícke noviny, ktoré v roku 1956 zmenili ná-
zov na Hospodár a v roku 1959 sa premenova-
li na Popradské noviny. Podtatranské noviny 
vydával Okresný národný výbor v Poprade a 
až do roku 1989 boli orgánom OV KSS a Rady 
ONV. Po roku 1989 sa zmenili na vydavateľ-
ské družstvo, kde majú podiely viaceré obce 
a mestá regiónu, ako aj zamestnanci.   (ppp)

Výstava 55: Náš príbeh
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SpoločenSká kronika

poVeDali SláVni

naVŽDY SMe Sa roZlÚčili

naVŽDY Sa roZlÚčiMe

Na útok jedným slovom treba niekoľko strán obrany.        O. WILDE

V utorok 7. apríla 2015
vo Veľkej so

V utorok 7. apríla 2015
v Tatranskej Lomnici s

V stredu 8. apríla 2015
v Matejovciach s

V stredu 8. apríla 2015
vo Veľkej s

V stredu 8. apríla 2015
vo Veľkej s

Vo štvrtok 9. apríla 2015
vo Veľkej s

Vo štvrtok 9. apríla 2015
vo Veľkej s

V piatok 10. apríla 2015
v Tatranskej Lomnici s

V piatok 10. apríla 2015
vo Veľkej s

V piatok 10. apríla 2015
vo Veľkej s

V piatok 10. apríla 2015
v Matejovciach s

V sobotu 11. apríla 2015
vo Veľkej s

V pondelok 13. apríla 2015
vo Veľkej s

V pondelok 13. apríla 2015
vo Veľkej s

V utorok 14. apríla 2015
vo Veľkej s

V stredu 15. apríla 2015
o 14. hod. vo Veľkej s

V stredu 15. apríla 2015
o 15. hod. v Spišskej Sobote s

Štefanom Novákom,
70-ročným

Júliou Imriščákovou,
80-ročnou

Františkom Novotným,
83-ročným

Jozefom Húskom,
93-ročným

Vincentom Žifčákom,
64-ročným

Magdalénou Bondrovou,
64-ročnou

Margitou Rejničovou,
78-ročnou

Annou Kovácsovou,
86-ročnou

Ivetou Deškovou,
54-ročnou

Ľubomírom Kuvikom,
36-ročným

Věrou Polhošovou,
56-ročnou

Mgr. Otíliou Krakovou,
76-ročnou

Jánom Bašistom,
57-ročným

Milanom Mahdalom,
50-ročným

Ing. Dušanom Ovšonkom,
70-ročným

Jánom Jakubekom,
62-ročným

Milanom Zatkovským,
70-ročným

BlaHoŽeláMe k MenináM
Dnes 15. apríla má meniny - Fedor, zajtra 16. apríla - Dana, Danica, 
v piatok 17. apríla - Rudolf, v sobotu 18. apríla - Valér, v nedeľu 19. 
apríla - Jela, v pondelok 20. apríla - Marcel a v utorok 21. apríla - Ervín.

HoroSkop oD StreDY Do StreDY
D o s t a n e t e 
pochvalu od 

nadriadených a ponúknu vám aj 
postup na lepšiu pozíciu. 

Nejaká uda-
losť spôsobí, 

že sa budete cítiť dokonale šťastní. 
Čakajte zisky, dobré správy a šťast-
né náhody.

Mimoriadne 
priaznivé ob-

dobie využite na realizáciu svojich 
podnikateľských zámerov.

Niekto vám 
prejaví svoju 

náklonnosť, ale vy momentálne 
nie ste naladení na nové ľúbostné 
vzťahy.

Budete sa tešiť 
z nových vecí, 

pozvánok na zaujímavé podujatia 
alebo výlety.

Dvojnásob-
né radosti aj 

dvojnásobné starosti, ale tie budú 
len drobné a ľahko prekonateľné.

Čaká vás ne-
jaká zmena a 

podľa vašej reakcie sa môže obrátiť 
na dobré alebo na zlé.

Dávajte si po-
zor na zdra-

vie. Hrozia vám prechladnutia, ale 
aj menšie úrazy.

Neoblomne 
budete trvať 

na svojom a ukáže sa, že máte prav-
du. Druhá strana bude musieť ustú-
piť a neskôr vám bude za to vďačná.

Práca vás v 
p o s l e d n o m 

čase veľmi nebaví. Zrejme je čas na 
nejaké kroky na zmenu tohto stavu.

Zbytočne si 
nezaťažujte 

hlavu problémami, ktoré sa vyriešia 
sami. Veľmi dobré obdobie zavlád-
ne v rodine.

Po m a l i č k y 
vám pribúda 

energia, ktorú ste stratili v zime. 
Choďte ešte viac do prírody, od-
kiaľ budete čerpať silu.

poHotoVoSť V lekárňacH
Dnes 15. apríla - Adus, zajtra 16. 

apríla - Altea, v piatok 17. apríla 
- Adus, v sobotu 18. apríla 
- Včela, v nedeľu 19. apríla - 
Limba, v pondelok 20. apríla - 
Medovka a v utorok 21. apríla 
- Sunpharma - Tesco.

Adus: Mnoheľova 2, č. t. 428 
31 34, Altea: Nám. sv. Egídia 25, 
č. t. 772 42 22, Včela: Tatranské 

nám. 1, č. t. 772 36 67, Limba: 
Podtatranská 2501, č. t. 772 26 

57, Medovka: Tatranské ná-
mestie, Sunpharma - Tesco: 
Teplická cesta. 

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.

program kina cineMaX poprad
Od 16. apríla do 22. apríla

Predpremiéra - Ovečka Shaun - 
o 14. hod. (hrá sa len cez víkend), 
Konečne doma 3D - o 16. hod., 
Rýchlo a  zbesilo 7 - o  18. hod. 
a  o  20,30 hod., Vzkriesenie dé-
mona - o  20.50 hod., Konečne 
doma 2D - o 13.40 hod. (hrá sa 
len cez víkend), Rezistencia 2D - 

o 15.50 hod., Vybíjaná - o 18.30 
hod., Popoluška - o  13.50 hod., 
o 16.10 hod. a o 18.30 hod. (nehrá 
sa 21.4.), ARTMAX opera - Don 
Giovanni zo Salzburgu -  o  19. 
hod. (hrá sa len 21.4.), Focus 
- o  20.40 hod. (nehrá sa 21.4.). 
Viac na www.cine-max.sk   (ppš)

Piatok 17. apríl o 19. hod. Dom kultúry Poprad - divadelná sála
SALOME
Tanečné divadlo ATAK
Info: www.tdatak.sk a predpredaj MIK 052/7721 700       Vstupné: 6 €

Nedeľa 19. apríl o 10. hod. DK Poprad - divadelná sála
GORALSKÉ ROZPRÁVKY
Divadlo RAMAGU - Spišská Stará Ves
Tri rozprávkové príbehy o pieninskej prírode, zvieratkách, čarovných 
bytostiach a goralských obyčajoch. Vstupné: 1,50 €

Štvrtok 23. apríl o 18. hod. DK Poprad - divadelná sála
JARNÉ IMPRESIE
XXXIX. POPRADSKÁ HUDOBNÁ JAR
ZUŠ Janka Silana v Poprade pripravila pestrú paletu slova, hudby, tanca a 
výtvarného menia. Vstupné: 2 €/1 € pre študentov a seniorov

Nedeľa 26. apríl o 10. hod. DK Poprad - divadelná sála
ALADINOVA ZÁZRAČNÁ LAMPA
Rozprávka v podaní Strážanovho bábkového divadla.
Vstupné: 1,50 €

Nedeľa 26. apríl o 17. hod. DK Poprad - divadelná sála
FS ŽELEZIAR
Co še červeneje...
Program pripravený k 50. výročiu založenia súboru Železiar z folklóru z 
regiónov Abov, Zemplín, Šariš a Spiš. Vstupné: 8 €
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Prišli žiaci z celého Slovenska

Klamať na odvodoch sa neoplatí (2)Samostatne zárobko-
vo činná osoba alebo 
živnostník

Kým odvádzať poistné na so-
ciálne poistenie včas, v správnej 
výške a správne identifikovanou 
platbou je v  prípade zamest-
nancov povinný zamestnávateľ, 
v prípade SZČO je tak povinná 
spraviť sama SZČO. Ak si SZČO 
umelo upraví príjmy alebo ne-
platí poistné vôbec, s oneskore-
ním alebo v  nesprávnej výške, 
ktorákoľvek možnosť ju môže 
dostať do problémov - stane sa 
dlžníkom Sociálnej poisťovne, 
narastie jej penále, nepochodí, 
ani pri vybavovaní úveru alebo 
dotácie.

Konkrétne príklady
NEMOCENSKÉ: SZČO re-

álne zarobí mesačne 652 €. Ak 
mala umelo znížený vymeriava-
cí základ v roku 2014 na 402,50 
€, nemocenské v roku 2015 za 
31 dní bude mať vo výške 225,70 
€. Ak SZČO prizná celý reálny 
vymeriavací základ v roku 2014, 
teda spomenutých 652 €, nemo-
censké za 31 dní bude 365,50 €. 
Mesačný rozdiel je 139,80 €.

DôCHODOK: Ak SZČO 
platí dôchodkové poistenie z 
minimálneho vymeriavacieho 
základu, bude mať dôchodok 
vo výške 246,60 € mesačne. Ak 
platí odvody z maximálneho vy-
meriavacieho základu, bude mať 
dôchodok 1 135 € mesačne.

Odvody si môžete skontrolovať
Zamestnanec si môže overiť, či 

jeho zamestnávateľ vykazuje So-
ciálnej poisťovni celú mzdu. Ak 
má podozrenie, že zamestnávateľ 
vykazuje len časť príjmu (nemu-
sí vždy ísť len o  dohodu, že časť 
mzdy mu vyplatí tzv. na ruku), 
môže navštíviť príslušnú pobočku 
Sociálnej poisťovne, kde dosta-
ne informáciu o  skutočne vyká-
zanom vymeriavacom základe, 
príp. môže sledovať stav svojho 
individuálneho účtu. SZČO si na 
overenie platieb môže aktivovať 
elektronickú službu Saldokonto, 
ktorá mu umožní prístup k  in-
formáciám o  reálne zaplatených 

odvodoch. Rovnako sa 
môže prísť informovať do 
pobočky, príp., ak má dlh, 

nájde sa v zozname dlžníkov So-
ciálnej poisťovne na jej webovej 
stránke. Okrem toho Sociálna po-
isťovňa od januára 2015 všetkých 
živnostníkov a SZČO, pri ktorých 
disponuje potrebnými kontakt-
nými údajmi, prostredníctvom 
zaslanej SMS alebo e-mailu in-
formuje na aktuálny nedoplatok 
za predchádzajúci kalendárny 
mesiac. Ak si sám nevie nastaviť 
výšku platieb, môže získať infor-
matívny výpočet výšky odvodov 
cez kalkulačku na výpočet vyme-
riavacieho základu, ktorú tiež náj-
de na webovej stránke Sociálnej 
poisťovne, príp. môže navštíviť 
pobočku SP.  (spo)

Bilingválna sekcia Spojenej školy na Ulici Dominika Tatarku 
v Poprade patrila vo štvrtok 26. marca k tým školám, v ktorých 
boli talentové skúšky. Záujemcovia o štúdium v školskom roku 
2015/2016 totiž museli preukázať nielen svoje vedomosti zo slo-
venčiny a matematiky, ale aj „talent“ na jazyky. V tomto prípade 
na nemčinu. Na „prijímačky“ prišli žiaci nielen z Popradu, Spiš-
skej Novej Vsi, Kežmarku či Lendaku, ale aj z Dolného Kubína, 
Kysuckého Nového Mesta, Partizánskeho či zo Žiliny.

Podľa riaditeľa SŠUDT v Poprade Dušana Nebusa chce v bi-
lingválnej sekcii tejto školy študovať stále viac študentov.

„Prišlo 75 zo 79 prihlásených uchádzačov, čo je potvrdením stúpa-
júceho záujmu o takýto typ štúdia. Prijať môžeme 26 žiakov, spokoj-
ná bude teda približne tretina z tých, ktorí k nám dnes prišli. Ak sa 
potom u nás v stanovenej lehote nezapíšu, stráca rozhodnutie o ich 
prijatí platnosť.“

Riaditeľ školy zároveň potvrdil, že aj tento rok prišli do poprad-
skej bilingválnej sekcie žiaci, ktorí boli veľmi dobre pripravení. Záu-
jemcovia prichádzajúci z 8. triedy, ktorí neboli úspešní, majú šancu 
uchádzať sa o štúdium na tejto škole aj na budúci školský rok.  (zsu)

Nielen športovci, ale aj študenti 
môžu zažiť „olympijský“ úspech. 
Striebro z olympiády v  nemec-
kom jazyku si  z Bratislavy 23. 
marca 2015 priniesli domov dva-
ja žiaci Spojenej školy na ulici 
Dominika Tatarku v Poprade.  
Beáta  Schützová  zo  sekundy B 
súťažila v  kategórii 1A, Erik Ko-
valík zo 4. F bojoval v kategórii 
2C. Kým pre Beátku  to bola prvá  
skúsenosť na celoštátnom kole, 
Erik obhájil vlaňajšie umiestne-
nie medzi „muttersprachlermi“ 
a  bilingvalistami. Slávnostné vy-
hlásenie výsledkov sa konalo v 
Zrkadlovej  sieni  Primaciálneho  
paláca  za  účasti rakúskeho veľ-
vyslanca, zástupcov zahraničných 
firiem a inštitúcií.  (zsu)

Olympiáda v nemčine

V najbližších dňoch bude 
občanom Popradu doručené 
rozhodnutie Mesta Poprad na 
zaplatenie miestneho poplatku 
za komunálne odpady a drob-
né stavebné odpady.

Dovoľujeme si upozorniť 
občanov, že od roku 2015 
poštové poukazy na zaplate-
nie miestneho poplatku ne-
budú súčasťou rozhodnutia.

Miestny poplatok za ko-
munálne odpady a  drobné 

stavebné odpady je potrebné 
zaplatiť tak, ako je to uvedené 
v  rozhodnutí podľa splátkové-
ho kalendára.

Poplatník má niekoľko mož-
ností na zaplatenie miestneho 
poplatku, a to:• bankovým prevodom alebo 
vkladom na účet Mesta Poprad 
v  tvare IBAN: SK73 7500 0000 
0040 0784 1046, BIC: CE-
KOSKBX vedený v  Českoslo-
venskej obchodnej banke, a.s.,

• poštovým peňažným pou-
kazom typu PPPU na účet 
Mesta Poprad, ktorý dostane                   
v pobočkách Slovenskej pošty, 
a.s. a  ktorý je potrebné vypí-
sať podľa údajov z doručeného 
rozhodnutia,• bezhotovostne platobnou 
kartou v kancelárii prvého 
kontaktu alebo v  pokladnici 
Mestského úradu v Poprade,• v  hotovosti v  pokladnici 
Mestského úradu v Poprade.

Zároveň si dovoľujeme požiadať občanov, ktorí sa rozhodnú platiť v pokladnici Mestského 
úradu v Poprade, aby pri platbe predložili doručené rozhodnutie s vyznačeným čiarovým kó-
dom, ktorý umožňuje rýchle a presné spracovanie platieb. Naším zámerom je poskytnúť obča-
nom účinný spôsob skrátenia čakacej doby pri ich vybavovaní.

Pokladnica Mestského úradu v Poprade je otvorená v pracovných dňoch nasledovne:
- pondelok, utorok a štvrtok v čase od 7. hod. do 15.30 hod.,

- streda v  čase od 7. hod. do 16. hod.,
- piatok v čase od 7. hod. do 15. hod.  (pmp)

Platenie miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady

InzercIa

• Predám drevený obklad - 3 €,
zrubový profil, hranoly, aj dláž-
kovicu na podlahy. Inf.: č. t. 
0908 234 866.  2/15-P

• Predám dva hektáre pôdy v 
podtatranskej oblasti. Inf.: č. t. 
0908 070 967.  13/15-P

• Predám pozemok s rozlo-
hou 1000 m2 spolu s rodinným 
domom - bungalov, novostav-
ba, aj so záhradným podpiv-
ničeným domčekom v  obci 
Rakúsy. Cena 97  000 €, mož-
ná aj v  splátkach, krásny vý-
hľad na Vysoké Tatry. Inf.: č. t. 
0919 279 691.  16/15-P

• Predám prerobený 2-izb. byt 
na starom Juhu v Poprade, bez 
balkóna, 1. posch., pod ním je 
ešte byt, cena 45 000 €. Inf.: č. t. 
0904 415 949.  17/15-P

• Dáme  do prenájmu kan-
celárske priestory na Hra-
ničnej ul. v Poprade. Inf. č. t.: 
0903 905 070.  31/15-R

• Hľadáme distribúto-
rov reklamných materiá-
lov 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

• Pizzéria Utópia (Dostojevského 
ul. č. 23, Poprad) prijme ihneď vy-
učeného čašníka/-čku. V prípade 
záujmu bližšie informácie na tel. 
čísle 052/773 22 22 alebo osobne 
na prevádzke u personálu.  32/15-R

predaj

rôzne

Vstupenky na muzikál ôsmy svetadiel vyhrali

O vstupenky do AquaCity Poprad
Súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž

V športovej hale Aréna v Poprade sa v nedeľu 26. 
apríla  o 18. hod. odohrá muzikál ôsmy svetadiel, 
ktorého dej sa odohráva v súčasnosti. Upúta mla-
dého, ale aj staršieho diváka. Príbeh je inšpirovaný 
románom francúzskeho dramatika Alexandra Du-
masa ml. Povyšuje príbeh o dáme s kaméliami na 
nadčasový príbeh lásky.  Hudba najlegendárnejšej 
československej kapely - skupiny Elán, umocňuje 
pútavé texty Borisa Filana a Petra Pavlaca pod reži-
sérskou taktovkou Jána Ďurovčíka. 

Redakcia Novín Poprad v spolupráci s organi-
zátormi pripravila pre čitateľov súťaž o vstupenky 
na tento muzikál. 

Spomedzi tých, ktorí sa zapojili boli vyžrebo-
vaní A. Slobodníková, Murgašova ul., Poprad 
a C. Sedlák, Tatranská ul., Veľký Slavkov. Vstu-
penky si môžu prevziať v redakcii (Podtatranská 
149/7, Poprad) v pracovné dni do 15. hod. Vstu-
penky na muzikál sú ešte v predpredaji v Aréne 
a v sieti Ticketportal.   (ppš)

• POLICAJTI z  Popradu za-
čali trestné stíhanie pre prečin 
ublíženia na zdraví voči 26-roč-
nému Romanovi z  Popradu. 
V decembri minulého roku jeho 
vinou utrpel 32-ročný Pavol zo 
Štrby zranenia, ktoré si vyžiada-
li dobu liečenia najmenej 6 týž-
dňov. Stať sa tak malo v jednom 

z popradských barov. Obvinený 
muž je stíhaný na slobode, no 
v prípade preukázania viny mu 
hrozí trest odňatia slobody na 
dva až päť rokov.• Z PREČINU ohrozenia pod 
vplyvom návykovej látky bolo 
popradskými policajtmi vzne-
sené obvinenie voči 58-roč-
nému Jánovi z  Popradu, ktorý 
mal v  stredu 8. apríla večer 

viesť Škodu Fabia po ceste v 
obci Stráže pod Tatrami vyso-
kou rýchlosťou a po celej šírke 
jazdného pruhu. Bol preto za-
stavený a kontrolovaný poli-
cajnou hliadkou. Pri kontrole 
namerali vodičovi 0,53 mg/l 
etanolu z vydychovaného vzdu-
chu. Jána umiestnili do cely 
policajného zaistenia a  násled-
ne obvinili.  (krp)

Policajné správy

Redakcia novín Poprad aj 
v  tomto vydaní novín uverej-
ňuje zaujímavú súťaž. Tento-
raz sa súťaží o  dva celodenné 
vstupy do popradského aqua-
parku.

AquaCity Poprad otvorilo 
začiatkom apríla nové zre-
konštruované Welness & Spa. 
Ide o  najväčšie dvojpodlažné 
wellness centrum na Sloven-
sku. Rozprestiera sa  na ploche 
1590 m2. Návštevníci v  ňom 

nájdu privátny bazén, vírivky, 8 
sáun a  inhalácií (ceremoniálna 
sauna, soľná, mentolová, suchá, 
infra sauna), ľadovú jaskyňu, 
oddychové a  párty miestnos-
ti s  vodnými posteľami, ale aj 
wellness bar. 

Ak máte záujem vyhrať vstu-
penku do tohto wellnessu, po-
trebné je vystrihnúť kupón a za-
slať ho do redakcie (Podtatranská 
149/7, Poprad) do 20. apríla 
2015. Mená dvoch vyžrebova-

ných čitateľov, ktorí získajú po 
jednej vstupenke budú uverej-
nené v novinách Poprad v stredu 
22. apríla 2015.  (ppš)

kupón

inZercia
preDaj• Predám drevený obklad - 3 €,

zrubový profil, hranoly, aj 
dlážkovicu na podlahy. Inf.: č. 
t. 0908 234 866.  2/15-P

• Predám dva hektáre pôdy v 
podtatranskej oblasti. Inf.: č. t. 
0908 070 967.  13/15-P

• Predám pozemok s roz-
lohou 1000 m2 spolu s ro-
dinným domom - bungalov, 
novostavba, aj so záhradným 
podpivničeným domčekom 
v obci Rákusy. Cena 97 000 €, 
možná aj v  splátkach, krásny 
výhľad na Vysoké Tatry. Inf.: č. 
t. 0919 279 691.  16/15-P

• Predám zánovný Mercedes 
A  180 1.6, naj. 6 tis. km, r. v. 
12/14, čierna metalíza, v dob-
rej výbave, záruka 6 rokov, na 
3 roky zaplatené zákonné a ha-
varijné poistenie, cena pri kúpe 
23 000 €, teraz 19 700 €. Inf. č. 
t. 0908 254 433.  18/15-P

• Predám 3-izb. byt s  bal-
kónom, 6. poschodie z  13, 
zateplená bytovka, plastové 
okná, cena 52 000 €. Inf.: č. t. 
0907 322 528.  19/15-P

• Dáme  do prenájmu kan-
celárske priestory na Hra-
ničnej ul. v Poprade. Inf. č. t.: 
0903 905 070.  31/15-R

• Pizzéria Utópia (Dostojev-
ského ul. č. 23, Poprad) prijme 
ihneď vyučeného čašníka/-
-čku. V prípade záujmu bližšie 
informácie na tel. čísle 052/773 
22 22 alebo osobne na prevádz-
ke u personálu.  32/15-R

• Dám do prenájmu dlhodo-
bo garáž v Poprade - v blízkos-
ti podchodu k  Tatravagónke. 
Inf.: č. t. 776 37 16.  33/15-R

• Zdravotná sestra s  dlho-
ročnými skúsenosťami so se-
niormi hľadá v  Poprade pani 
alebo pána na opatrovanie, 
prípadne pomôžem aj s  prá-
cami v  domácnosti. Inf.: č. t. 
0908 360 841.  34/15-R

• Rýchly s.r.o. hľadá vodičov 
MKD, turnusová práca v  jed-
notke, mraziarenský náves, 4-6 
týždňov, BE, FR, DE. Min. 1 rok 
prax v MKD. Viac info na tel. č. 
0917 622 097.  35/14-R

rôZne
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Spomienka na Filipa Lutza bola opäť na úrovni
Od piatka do nedele sa 

v  popradskom aquaparku 
konal už 20. ročník Ceny 
Popradu v  plávaní a  8. 
ročník Memoriálu Filipa 
Lutza. Podujatie bolo za-
radené aj do série Sloven-
ského pohára družstiev 
v plávaní.

Počas troch dní sa v  po-
pradskom bazéne predsta-
vilo 395 plavcov z 34 klubov 
zo Slovenska, Česka, Poľska 
a  Maďarska. Ozdobou mí-
tingu bola účasť európskej 
špičky hlavne v prsiarskych 
disciplínach v  podobe To-
máša Klobúčníka, Češky 
Petry Chocovej, Mateja Kuch-
tu a  Andrey Podmaníkovej. 
Kvalitne obsadenou finálovou 
disciplínou 200 metrov prsia si 
aj oni v sobotu 11. apríla zaspo-
mínali na skvelého popradské-
ho plavca a slovenského rekor-
déra Filipa Lutza, ktorý v  roku 
2003 tragicky zahynul, a  ktorý 
by sa práve v deň pretekov dožil 
tridsať rokov.

Tomáš Klobúčník v  rámci 

svojej prípravy preteky s prehľa-
dom vyhral. „Tento bazén dobre 
poznám, chodieval som sem často 
na sústredenia,“ povedal. V žen-
skom finále sa stretli dve veľké 
súperky. Iba sedemnásťročná 
slovenská nádej A. Podmaníko-
vá zdolala európsku šampión-
ku v  prsiarskych disciplínach 
- Češku P. Chocovú. „Zlepšila 
som sa o  tri sekundy a darilo sa 
mi nad očakávania,“ tešila sa 

z výsledku A. Podmaníková (na 
foto vpravo). „Súperku sledujem 
zhruba rok a treba povedať, že sa 
stále zlepšuje. Fandím jej, pretože 
má na to, aby dosahovala veľké 
výsledky,“ dodala P. Chocová (na 
foto vľavo).

V bazéne sa darilo aj poprad-
ským plavcom. Zo 419 štartov 
zaplávali 338-krát osobný re-
kord. Na najvyšší stupienok 
dosiahol Marek Koreň i  Jakub 

Rigda, juniorská repre-
zentantka Tatiana Potocká 
dokonca trikrát. „Bol to 
jubilejný 20. ročník podu-
jatia, ale jeho história sa 
začala písať o  niečo skôr. 
Od 13. ročníka sa podujatia 
pravidelne zúčastňujú kva-
litní plavci z  krajín Euró-
py. Verím, že pamiatka na 
vynikajúceho plavca Filipa 
Lutza, ktorý by sa práve 
počas tohoročného mítin-
gu dožil 30 rokov, bude aj 
naďalej dôstojná,“ uviedol 
viceprezident KP Aqua-
City Poprad Jozef Pavlík. 
„Vsadili sme viac na kvalitu 

a znížili sme počet kategórií o tú 
najmladšiu. Chceli sme umožniť 
všetkým slovenským plavcom 
zúčastniť sa 3. kola Slovenské-
ho pohára družstiev v  plávaní. 
Počas štyroch poldní absolvovali 
plavci približne 2 600 individu-
álnych štartov, plus dve štafetové 
disciplíny,“ zhrnul významné 
plavecké podujatie pod Tatrami 
manažér KP AquaCity Poprad 
Martin Králik.  (mav)

Počas veľkonočného víkendu sa v  Poprade hral reprezen-
tačný basketbal. Víťazom medzinárodného turnaja Women 
Easter Tournament U16 sa v Aréne Poprad stal výber Sloven-
ska. Podujatie zorganizovala Basketbalová akadémia mládeže 
Poprad v spolupráci s SBA. Záštitu nad ním prevzal primátor 
mesta Poprad Jozef Švagerko.

Mladé slovenské basketbalistky si postupne zmerali sily s  Ra-
kúskom (76:27), Poľskom (70:33) a  Tureckom (58:57). S  plným 
počtom bodov ovládli popradskú palubovku, ale najmä posledný 
duel im dal poriadne zabrať. „Zápas proti Turecku bol veľmi ťažký. 
Súper postavil zónu a hral ju celý zápas. Keďže nám nešli trojky, mali 
sme problém,“ povedal tréner SVK U16 Peter Jankovič, ktorý svoje 
dievčatá pripravuje na augustové majstrovstvá Európy tejto vekovej 
kategórie v Portugalsku.

BAM Poprad sa turnaja organizačne chopila s nádejou na mož-
nosť usporiadať pod Tatrami podujatia vyššieho rangu. „Bol to pre 
nás všetkých test, generálka sa podarila. Verím, že sem dotiahneme 
aj majstrovstvá Európy v niektorej vekovej kategórii,“ uviedol prezi-
dent BAM Poprad Jozef Turák.    (mav)

Veľkonočný turnaj vyhrali Slovenky

Vyberali futsalových reprezentantov
V Aréne Poprad sa v sobotu 11. apríla uskutočnil kontrolný fut-

salový turnaj výberov regiónov Stred, Východ a Bratislava hráčov 
do 19 rokov. Pozvánku dostal aj región Západ, ale ten sa so svojím 
výberom nedostavil.

Turnaj pozorným okom sledoval reprezentačný tréner Slovenska do 
19 rokov Branislav Škorec, ktorého úlohou bolo z tohto podujatia vy-
brať vyvolených na májové sústredenie. „Objavili sa aj noví hráči, ktorí 
ma zaujali a určite ich rád pozvem na sústredenie. Trochu ma sklama-
li výkonnosťou hráči, ktorí už vo výbere v minulosti boli,“ konštatoval. 
„Chceli sme, aby tréneri výberov do 19 a 21 rokov videli čo najviac hrá-
čov pokope, pre starších hráčov sa podobný turnaj koná o týždeň v Žili-
ne,“ dodal šéf Slovenského futsalu Dušan Dobšovič.

O  výsledky veľmi nešlo, ale aj podľa nich a  počtu zúčastnených 
hráčov bolo vidieť, kde sa ako pracuje s  futsalovou mládežou. Turnaj 
ovládol výber regiónu Stred, druhý skončil Východ a  tretie miesto 
obsadil región Bratislava. Vo výbere Východu sa objavil aj jediný Po-
pradčan Peter Vernarec (na foto vpravo dole), ktorý už v  novembri 
reprezentačný dres 19-ročných obliekal a  je aj stabilnou súčasťou se-
niorského openligového tímu FC K_Corp Poprad. „Som rád, že som 
sa opäť objavil v  širšom výbere. Budem na sebe tvrdo pracovať, aby 
som sa dostal aj do užšieho kádra,“ zdôraznil.   (mav)
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Kroták strelil najkrajší gól sezóny

Dve bronzové radosti popradských hokejistov

V extraligovej sérii o tretie miesto vybojovali dorastenci hokejo-
vého klubu ŠKP Poprad bronzové medaily začiatkom apríla proti 
Slovanu Bratislava. Na domácich Majstrovstvách Slovenska star-
ších žiakov ich výsledok napodobnili uplynulý víkend i deviataci.

Dorastenci (na foto vľavo) najskôr vydolovali v Poprade víťazstvo 
2:1 po samostatných nájazdoch, no na druhý deň sa radoval Slovan 
po výhre 3:1. V Bratislave sa dostali do vedenia v sérii Popradčania 
výsledkom 3:0, o deň neskôr vyhrali o tri góly (6:3) zasa belasí. Po-
čas veľkonočnej nedele triumfovali Popradčania 4:2 a v celej sérii 3:2 
na zápasy. „Zopár zápasov sme pokašľali, no nakoniec sme to dotiahli 
do víťazného konca,“ tešil sa z úspechu kapitán dorasteneckého tímu 
HK ŠKP Poprad Samuel Szücs. „Stretli sa dva silné ročníky, ktoré chce-
me posunúť vyššie a ďalej budeme radšej pracovať s mladšími hráčmi. 
Chceme to risknúť, pretože cieľom je vychovať pre seniorské mužstvo čo 

najviac odchovancov,“ dodal tréner dorastu Jozef Frühauf.
Počas ostatného víkendu sa v Poprade uskutočnil už tretíkrát po 

sebe záverečný turnaj Majstrovstiev Slovenska starších žiakov. Po-
pradčania (na foto vpravo) vstúpili do turnaja vo štvrtok víťazstvom 
nad Košicami 3:1, no v  piatok nedokázali streliť Dukle Trenčín, 
ktorá napokon obhájila minuloročné prvenstvo, ani gól. Prehra 0:2 
znamenala, že v posledný deň turnaja bojovali popradskí deviataci 
o druhé miesto so Slovanom Bratislava. V dramatickom zápase roz-
hodovali až samostatné nájazdy, ktoré lepšie zvládli belasí. Po prehre 
3:4 ostali v Poprade ďalšie bronzové medaily. „Aj bronzová medaila 
má však svoju cenu, pretože pred sezónou nám veľa ľudí neverilo,“ 
uviedol kapitán deviatakov HK ŠKP Poprad René Svitana. „Berieme 
každú medailu. Zlomový bol prvý zápas,“ doplnil vedúci mužstva 
deviatakov HK ŠKP Poprad Tomáš Božoň.   (mav)

Kapitán HK Poprad Arne 
Kroták sa stal autorom naj-
krajšieho gólu sezóny 2014/15 
Tipsport extraligy a  držiteľom 
novej trofeje - Zlatej prilby. 
Rozhodlo o  tom záverečné di-
vácke hlasovanie.

Fanúšikovia hlasovali v  apli-
kácii na facebookových strán-
kach partnerských médií a  na 
facebookovej stránke klubu 
HK ŠKP Poprad. Hokejoví fa-
núšikovia vyberali spomedzi 
top gólov jednotlivých mesia-
cov našej najvyššej hokejovej 

súťaže. Presný zásah A. Krotá-
ka po vzorovej kombinácii ce-
lého útoku bol gólom mesiaca 
október. Jednoznačne 
dominoval pred pres-
nými zásahmi nitrian-
skeho kanoniera R. 
Tománka a Martinčana 
D. Fujeríka, keď získal 
rekordných 1  570 hla-
sov. „Chcem poďakovať 
všetkým hlasujúcim 
fanúšikom. Aj keď je to 
individuálne ocenenie, vďaka 
patrí aj mojim spoluhráčom 

Minulý týždeň sa v  Poprade konalo okresné kolo vo vo-
lejbale dievčat stredných škôl. Z dvanástich tímov rozde-
lených do troch skupín postúpili do finále tri, ktoré v  te-
locvični Gymnázia na Kukučínovej ulici bojovali o postup 
na krajské kolo. „Postúpili favoriti - domáce Gymnázium 
Kukučínova, Gymnázium D. Tatarku a  Obchodná aka-
démia. Zopár dievčat volejbalového výberu OA sa iba deň 
predtým radovalo aj z víťazstva na krajskom kole basketba-
listiek a tak mali o motiváciu navyše,“ uviedol Jozef Pavlík 
z  oddelenia školstva, mládeže a  športu MsÚ v  Poprade. 
Práve dievčatá z  OA Poprad sa stali víťazkami okresné-
ho kola vo volejbale stredoškoláčok. Na druhom mieste 
skončilo Gymnázium D. Tatarku a  tretiu priečku obsadi-
lo domáce družstvo.    FOTO - Marek Vaščura

  Z V R P   S  B

1.  Skalica 12 10 1 1 21:6 31

2.  Michalovce 12 8 3 1 21:6 27

3.  Prešov 12 7 1 4 19:15 22

4.  Sereď 12 5 3 4 17:13 18

5.  Zvolen 12 4 4 4 12:10 16

6.  Bardejov 12 3 6 3 12:9 15

7.  Nitra 12 4 3 5 15:17 15

8.  Žilina B 11 5 0 6 14:17 15

9.  L. Mikuláš 11 3 2 6 13:15 11

10. Šaľa 12 2 4 6 13:21 10

11. Senec 12 2 4 6 10:20 10

12. Poprad 12 2 1 9 12:30   7

Tabuľka nadstavbovej časti
DOXXbet ligy

Popradskí futbalisti vstúpili 
do nadstavbovej časti DOXX-
bet ligy dvomi prehrami.

Výsledky: 1. kolo v sobotu 4. 
apríla FK Poprad - MFK Skali-
ca 0:1 (0:0) (na foto).

2. kolo v piatok 10. apríla ŠK 
Senec - FK Poprad 3:2 (1:2), 
góly Popradu: 16. Róbert Ujčík 
(pk), 44. Tomáš Sedlák.

Program: 3. kolo v sobotu 18. 
apríla o 16. hod. FK Slovan Dus-
lo Šaľa - FK Poprad, 4. kolo v so-
botu 25. apríla o 19. hod. FK Po-
prad - ŠKF Sereď.  (ppv)

FK POPRAD
z útoku za peknú kombináciu,“ 
povedal A. Kroták.

Zlatú prilbu Tipsport extra-
ligy z  dielne sochárky 
M. Podmanickej odo-
vzdajú zástupcovia 
Pro-Hokeja a  Tipspor-
tu popradskej legende 
počas reprezentačného 
prípravného duelu pred 
majstrovstvami sve-
ta proti Bielorusku 
18. apríla v  Poprade. 

Stretnutie sa začína na zimnom 
štadióne o 17. hod.  (dal)

Basketbalistky BAM Poprad 
sa pripravujú na najdôležitejšie 

BaM popraD zápasy v boji o popredné priečky 
v nadstavbovej časti 1. ligy. V so-
botu 18. apríla privítajú o 17.30 
hod. v telocvični ZŠ Komenské-

ho družstvo BDŽ ŠK UMB Ban-
ská Bystrica a v nedeľu 19. apríla 
na tej istej palubovke privítajú 
o 11. hod. BK ZŠ Zvolen. (ppv)
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M E S T O    P O P R A D
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. 4 Pracovného poriadku zamestnancov mesta Poprad
v y h l a s u j e

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 telefonické-
ho kontaktu
výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) resp. čestné prehlá-
senie o bezúhonnosti
súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výbe-
rového 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

M E S T O    P O P R A D
v zmysle § 9a ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

zverejňuje  zámer  prenajať  nehnuteľnosti
v katastrálnom území Poprad, časť pozemkov parc. č. KN-C 889/1 a 
parc. č. KN-C 892/1 spolu o výmere 12 m² za účelom užívania oplotenia 
a schodiska pred garážou na Ul. Baníckej.
Výška nájmu za pozemok je minimálne 8,- €/m2/rok za pozemky, ktoré 
slúžia na účely podnikania, alebo s ním súvisia.
(Minimálna výška nájmu je určená v súlade so Zásadami prenájmu po-
zemkov vo vlastníctve Mesta Poprad, schválenými Uznesením MsZ č. 
117/2012 zo dňa 6. 6. 2012.)
Bližšie informácie o  nehnuteľnosti, ako aj situačný nákres v  katastrálnej 
mape sú uverejnené 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 20. 4. 2015 o 12. hod.

M E S T O    P O P R A D
v zmysle § 9a ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

zverejňuje  zámer  prenajať  nehnuteľnosti
v katastrálnom území Poprad, pozemok parc. č. KN-C 2871/1 o výmere            
561 m² a jeho užívania na nekomerčnú činnosť spojenú so športovým 
výcvikom a chovateľstvom psov.
Výška nájmu za pozemok je minimálne 0,50 €/m2/rok  
(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 majet-
ku obcí v znení neskorších predpisov.) 
Bližšie informácie o  nehnuteľnosti, ako aj situačný nákres v  katastrálnej 
mape sú uverejnené 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 20. 4. 2015 o 12. hod.

M E S T O    P O P R A D
v y h l a s u j e   obchodnú  verejnú  súťaž

NA  PRENÁJOM  NEHNUTEĽNOSTI
nebytového priestoru v budove na Joliota Curie, súp. č. 736, or. č. 39 
v  Poprade o  celkovej výmere 17,19 m2, katastrálne územie Poprad, 
zapísaného na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, na 
liste vlastníctva č. 3806. Nebytový priestor je vo výlučnom vlastníctve 
vyhlasovateľa súťaže.
Minimálne ročné nájomné:  598,- €  Slovom: Päťstodeväťdesiatosem eur
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 23. apríla 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-43
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M E S T O    P O P R A D
v y h l a s u j e   obchodnú  verejnú  súťaž

NA  PRENÁJOM  NEHNUTEĽNOSTI
nebytových priestorov na pozemkoch mesta Poprad - 2 kioskov, 
každý o výmere 12 m2 nachádzajúce sa na Halátovej ulici v Po-
prade, k. ú. Poprad, zapísané na Okresnom úrade v Poprade, 
katastrálnom odbore, katastrálne územie Poprad na liste vlast-
níctva č.1. Nebytové priestory sú vo výlučnom vlastníctve  vyhla-
sovateľa súťaže. 
Predmet nájmu na základe súťaže: 
Prenájom 2 kioskov s podmienkou prevádzkovania verejných sociál-
nych zariadení v kiosku č. 2 v predstaničnom parku:
- kiosk č. 1 o celkovej výmere 12 m2 postavený na pozemku, parc. 
č. 2735/6
- kiosk č. 2 o celkovej výmere 12 m2 postavený na pozemku, parc. 
č. 2735/7
Nebytové priestory  sú vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže. 
Minimálne ročné nájomné: 980,- €
Slovom: Deväťstoosemdesiat eur
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 13.  mája 2015  do 12. hod.  
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy 
a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejne-
né 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, 
0910890244      PP-44

PP-41
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Cenník inzercie v novinách Poprad
Pri plošnej inzercii v novinách Poprad sú ceny  (bez DPH)  takéto: 1 celá strana 250 €, ½ strany 130 €, ¼ strany  60 €, pri ostatných rozmeroch  za 1 cm2  
0,60 €. Zľavy pri 3-4 opakovaniach 8 %, pri 5-9 opakovaniach 15 %, od  10 a viac opakovaní 18 %. Príplatok za plnofarebnú inzerciu 30 %.  Pri riadkovej 
podnikateľskej inzercii je 0,20 € za slovo a pri občianskej inzercii 1 € za inzerát do desať slov. Spojky a predložky sa nepočítajú. Za rámček sa pripláca 3 €.

�0

�5

�2�5

�7�5

�9�5

�1�0�0

�0

�5

�2�5

�7�5

�9�5

�1�0�0

�0

�5

�2�5

�7�5

�9�5

�1�0�0

�0

�5

�2�5

�7�5

�9�5

�1�0�0

�t�a�t�r�-�e�x�_�2�0�1�5�_�v�s�t�u�p�e�n�k�a�_�A�6�_�C�M�Y�K�_�k�r

�1�3�.� �m�a�r�c�a� �2�0�1�5� �1�8�:�3�3�:�4�7

PP
-3

2

Počas veľkonočného týždňa si mohli Popradčania na parkovisku pri 
Aréne Poprad pozrieť živé žraloky. Išlo o putovnú výstavu, s ktorou po 
slovenských mestách a dedinách cestuje Francúz žijúci na Slovensku Fab-
rice Lesieur. V akváriu s 15-tisíc litrami slanej vody plávali štyri žraloky 
- fúzatý, koralový, leopardovitý a čiernoplutvý. Francúzskemu biológovi 
sa ich podarilo zachrániť počas ropnej katastrofy v  Mexickom zálive.

Ani nepríjemné mrazivé počasie a ná-
val snehu koncom marca neodradil 
veľčianskeho bociana od príletu na 
hniezdo. Veľčania ho prvýkrát videli na 
veľkonočnú nedeľu, kedy uzimene sedel 
v hniezde. Kraľuje vo svojom príbytku 
na vysokom stĺpe na Jarmočnej ulici a 
pripravuje hniezdo na prílet bocianej 
samičky. Do Veľkej priletel už aj druhý 
bocian, ktorý obsadzuje hniezdo na 
Teplickej ulici. Bocianov je na hniezde 
niekedy ťažké zastihnúť, pretože si mo-
mentálne zháňajú potravu, ale našej 
stálej čitateľke sa podarilo zachytiť na 
zábere bociana v hniezde neďaleko cin-
torína. (ppm)    FOTO - Anna Pahutová

UMELECKÁ
A MÓDNA
AGENTÚRA

VYHLASUJE 18. ROČNÍK SÚŤAŽE
2015

NEVEREJNÝ VÝBER + KASTING MODELIEK A HOSTESIEK AGENTÚRY ŠTÝL

NETRADIČNO TRADIČNÁ SÚŤAŽNÁ SHOW JE URČENÁ PRE DIEVČATÁ VO VEKU OD 17 ROKOV, KTORÉ MAJÚ ZÁKLADNÉ 

PREDPOKLADY NA KVALITNÉ UMIESTNENIE V TEJTO SÚŤAŽI. UCHÁDZAČKY NECH SI PRINESÚ LODIČKY A PLAVKY. VYBRANÉ 

SÚŤAŽIACE BUDÚ SÚŤAŽIŤ O HODNOTNÉ CENY NA VEĽKEJ SHOW 12. 6. 2015 V SPIŠSKOM DIVADLE A MAJÚ MOŽNOSŤ UPLATNIŤ 

SA AKO MODELKY A HOSTESKY V AGENTÚRE ŠTÝL.

23. 4. 2014 (štvrtok) od 1500 hod. | POPRAD | AQUA CITY | LOBBY BAR

24. 4. 2014 (piatok) od 1500 hod. | SP. NOVÁ VES | HOTEL METROPOL

NEMUSÍŠ BYŤ NAJKRAJŠIA 
MÔŽEŠ BYŤ NAJLEPŠIA

viac info: 0903 904 645  | www.agenturastyl.sk    

ZÁJAZD EXOTICKÁ DOVOLENKA
HLAVNÁ CENA

PP-29 PP-42
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Divadelníci z Commedie uviedli premiéru

Otvárací
koncert

Na poručíkovi Zubovovi a jeho 
skutkoch predvedie celú škálu 
negatívnych postojov od zasle-
peného prisluhovania stalinizmu 
až po zvrátený morálny úpadok. 
Hra ukazuje nielen obludne zma-
nipulovaného človeka, ale aj des-
potizmus a bezbrehé popieranie 
akýchkoľvek pozitívnych hodnôt. 
Vyvoláva v divákoch asociácie s 
dianím aj v dnešnom svete, obavy 
z hrozby vojny, z toho, ako jed-
notlivec dokáže ovplyvniť uda-
losti pre všetkých ľudí. Divadlo 
Commedia uviedlo premiéru 
prvýkrát minulú sobotu a druhý-
krát v nedeľu. „Je to prvýkrát, čo si 
uvedomujem, že je to hádam naša 
najväčšia divadelná výpoveď. Do-
teraz sme sa venovali skôr prob-
lémom vo vzťahoch, muž a žena, 
dvaja starci, vzťahy v rodine, ale 
toto má oveľa väčší záber. Ak po-
rovnáme naše mimoriadne slávne 
predstavenie Neprebudený na mo-
tívy poviedky Martina Kukučína, 
kedy sa celá dedina zbavila jedné-
ho jedinca, v Zápiskoch dôstojníka 
Červenej armády naopak je jeden 
človek schopný zničiť celý svet. Má 
všetky negatívne vlastnosti, kto-
ré nazbieral za roky s ideológiou, 

ktorú mu vštepovali. 
Pôsobivosť tejto in-
scenácie spočíva v 
tom, že diváci nájdu 
veľmi veľa podoben-
stiev. Naše predsta-
venie je na 95-97 
percent komédia 
zachádzajúca až do 
frašky, len záverečné 
3-4 minúty sú vážne. 
Vtedy si divák uvedo-
mí, čo dokáže urobiť 
ten šašo, ten „robot“,  ktorého bra-
vúrne stvárňuje Michal Novák“ 
priblížil V. Benko. Obecenstvo 
ocenilo novú premiéru, končiacu 
obrovským výkričníkom pre bu-
dúcnosť, veľkým potleskom. 

Za 46 rokov uviedlo Divadlo 
Commedia približne 70 premiér. 
Dramaturg, herec, režisér V. Ben-
ko verí, že ešte pár pekných titu-
lov nájde a dotiahne to s divadlom 
až do päťdesiatej sezóny. Hráva od 
svojich 18-tich rokov a za tie roky 
zažil na javiskách všetko možné. 
Navyše divadelníci z Commedie  
sú „dievčatami pre všetko“ - od 
hercov, kulisárov, technikov, po 
osvetľovačov... V Poprade majú 
veľmi veľa fanúšikov a počas 
tohtoročných Divadelných fa-

šiangov pribudli ďalší noví diváci. 
Odozva bola vynikajúca, organi-
zátori hodnotili uplynulý ročník 
ako doteraz najlepší. Záver v po-
dobe Zápiskov dôstojníka Červe-
nej armády bol skutočnou čereš-
ničkou na torte - celoslovenskou 
premiérou, keďže tento román S. 
Piaseckého doteraz nebol prelo-
žený do slovenčiny. „Dúfam, že 
hra si nájde svojho diváka. Verím, 
že oslovila i učiteľov, že treba mlá-
deži predostrieť, čo zažili generácie 
pred nimi, ale čo môžu v budúc-
nosti zažiť aj oni,“ dodal V. Ben-
ko. Hra v podaní DS Commedia 
získala koncom minulého týždňa 
na Krajskej scénickej žatve 2015 v 
Levoči 1. miesto a postúpila do ce-
loslovenskej súťaže.  (mar)

(Dokončenie zo str. 1)

V  piatok 10. apríla sa v  di-
vadelnej sále Domu kultúry 
v  Poprade uskutočnil otvá-
rací koncert XXXIX. roční-
ka Popradskej hudobnej jari 
2015. Výnimočnú virtuozitu 
a  vášeň pre hudbu predviedlo 
poslucháčom medzinárodné 
dievčenské gitarové kvarteto 
GuitArtistas v  zložení Natá-
lia Filová (Slovensko), Mária 
Cendelínová (Česko), Eva 
Langöcker a Andrea Wild (obe 
Rakúsko). Zazneli klasické 
orchestrálne diela a  opery od 
Bizeta, Čajkovského, Vivaldi-
ho, či Mozarta, ale aj popové 
skladby od Stinga, či Coreu.


