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Rodné mesto si uctilo novozvoleného prezidenta
Primátor Popradu Anton Danko
vzdal poctu novozvolenému prezidentovi SR Popradčanovi Andrejovi Kiskovi, ktorého pozval včera na
slávnostné prijatie. Jeho rodné mesto je tak prvým, v ktorom absolvoval
takúto slávnosť po zvolení za budúcu hlavu štátu.
Andrej Kiska získal v druhom kole
prezidentských volieb viac ako 1 milión 300 tisíc platných hlasov, v samotnom meste Poprad mu dalo hlas
takmer 16 400 voličov, čo bolo viac ako
72 percent všetkých platných hlasov.
Za prezidenta tento známy podnikateľ
a filantrop, spoluzakladateľ úspešnej
charity a nadácie Dobrý anjel kandidoval ako občiansky kandidát. Prezidentského postu sa A. Kiska ujme 15.
júna 2014 a bude v poradí štvrtým
prezidentom Slovenskej republiky.
(Viac v budúcom čísle).
(mar)

Narcis ako symbol nádeje
V piatok 11. apríla kvitli aj
v Poprade narcisy. Liga proti
rakovine vyslala do slovenských
ulíc 16 tisíc dobrovoľníkov,
ktorí za ľubovoľný príspevok
venovali okoloidúcim známy
jarný kvietok. Každý kto prispel takto daroval onkologickým
pacientom kúsok nádeje.
Deň narcisov sa už roky radí
medzi najväčšie verejnoprospešné finančné zbierky na Slovensku. Každý ju pozná a hodnotí
pozitívne. „Musím sa za túto

Tešili sa na prvé ryby
Aj pod Tatrami začala 15. apríla rybárska sezóna. Povolenie
majú rybári zatiaľ len na pstruha
potočného, ktorého je v našich
vodách dostatok. Loviť sa začalo
v riekach Poprad a Hornád a vo
Velickom potoku. Hneď v prvý
deň brázdilo brehy množstvo rybárov. Dohľad nad nimi držala
rybárska stráž, ktorá dozerá na
dodržiavanie právnych
p r e d p i s o v.
Pravidlá sú

však každému poctivému rybárovi známe a neupustí ani
od tradičných rituálov. „Rybárčim dlhé roky. Prvý deň je pre
mňa pocta, tak ako aj prvá ryba,
ktorú spravidla každý z nás pustí naspäť. Prináša to šťastie. V
rieke Poprad je pstruhová voda,
ale objaví sa tu aj lipeň, či jalec.
Momentálne však chytáme len
pstruha. Celkom sa mi darí, už
mám niečo aj na pekáč,“ povedal
s úsmevom na tvári rybár Silvester Bizovský (na foto).
(ppv)

akciu jednoznačne postaviť. Liga
proti rakovine robí veľmi záslužnú činnosť. Naši pacienti z takýchto zbierok naozaj profitujú.
Deň narcisov bol pripomienkou,
že onkologickí pacienti sú medzi
nami a že potrebujú našu pomoc,“
povedal popradský onkológ Juraj
Beniak (na foto na str.3).
Samotní ľudia trpiaci rakovinou si vážia každú malú výpomoc od iných. Sami sa však pri
tom nevzdávajú.
(Pokračovanie na str. 3)
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PRIMÁTOR mesta Poprad
Anton Danko zvoláva mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dnes
23. apríla o 8.30 hod. v zasadačke
Mestského úradu v Poprade. V
programe je návrh na zmenu rozpočtu mesta Poprad na rok 2014
a návrh na zmenu vecnej náplne
použitia Rezervného fondu mesta
Poprad v roku 2014.
MESTO Poprad, ako príslušný orgán územného plánovania
v zmysle zákona č. 50/1976 Zb.
v znení neskorších predpisov
oznamuje, že zahajuje proces
zabezpečenia zmeny a doplnku
ÚPN-SÚ mesta Poprad v k.ú.
Spišská Sobota. Zmena sa týka
využitia územia na plochu rodinných domov vrátane zelene
a technickej infraštruktúry. Viac
na www.poprad.sk
MESTO Poprad ako obstarávateľ a dotknutá obec v zmysle § 6 ods. 1 a 3 zákona NR SR
č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších
predpisov informuje občanov
mesta Poprad o strategickom
dokumente pre územnoplánovaciu dokumentáciu – navrhovanú zmenu a doplnok ÚPN
– SÚ Poprad, lokalita Letisko
Poprad – Tatry, Poprad – Veľká.
Viac na www.poprad.sk
REGIONÁLNE kolo vedomostnej súťaže Mladý Európan
2014 sa uskutoční v popradskom hoteli Satel v piatok 25.
apríla od 9.30 hod. Do súťaže sa
prihlásilo deväť stredných škôl.
HISTORICKÝ parný expres Albatros, s ktorým sa budú
môcť cestujúci dostať v sobotu
26. apríla do Košíc na podujatie
Rušňoparáda 2014, bude mať
zastávku aj v Poprade. Albatros
pôjde z nášho mesta o 7. hod.
Príchod do stanice je niekoľko
minút pred odchodom.
PIATY Veľkonočný bál sa
bude konať v Poprade v piatok
25. apríla o 19. hod. v kaviarni
hotela Satel.
STREDNÁ
zdravotnícka
škola v Poprade v spolupráci
s Asociáciou stredných zdravotníckych škôl SR organizuje
v Poprade v stredu a vo štvrtok
23. a 24. apríla celoslovenskú
konferenciu učiteľov odborných
predmetov SZŠ. Hlavnými témami budú odborné projekty
ako súčasť edukácie a inovatívne
metódy vo vyučovaní odborných predmetov.
(ppš)
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Podtatranskú metropolu navštívil poľský veľvyslanec

Koncom
predminulého
týždňa sa na pôde Mestského
úradu v Poprade stretol prvý
viceprimátor Adrián Kromka
s mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Poľskej
republiky na Slovensku Tomaszom Chłońom. Diskutovali o vzájomnej spolupráci,
ale aj o využití potenciálu susediacich regiónov. Neobišli
ani kontraktačno-predajnú
výstavu Tatra Expo v Aréne
Poprad, kde sa tiež konala
konferencia s názvom Poľsko
– obchodný a investičný partner.
V zasadačke Mestského úradu v Poprade sa člen poľskej
diplomacie bližšie zoznámil
s prostredím podtatranskej
metropoly. „Snažím sa často
cestovať po krajine a v Poprade
so bol už veľmi veľakrát. Jednou z mojich najdôležitejších
udalostí, odkedy pracujem na
Slovensku, bolo stretnutie oboch
vlád vo vašom meste a tak môžem povedať, že s diplomatic-

kou kariérou som
začal práve tu,“
povedal T. Chłoń.
Podľa neho len
s veľkými projektmi a víziami sa dá
dosiahnuť úspech.
„Mojou
víziou
je, aby Slovensko
a Poľsko boli prepojené
kultúrne
i ekonomicky. Tak
bude možné docieliť, aby aj ľudia
z Popradu mohli
pracovať a vzdelávať sa v Poľsku
a naopak.“
Prvý viceprimátor mesta Poprad Adrián Kromka
vyzdvihol záujem poľského
veľvyslanca spoločne hľadať
možnosti spolupráce. „Hovorili sme o tom, čo máme spoločné
a čo nás spája. Otvorili sme tiež
slovensko-poľský hospodársky
seminár zameraný na Poľsko
ako obchodného a investičného partnera. Spoločne by sme

chceli položiť základy takýchto seminárov na pôde mesta
Poprad, kde by slovenskí podnikatelia získavali informácie
a kontakty pre možnosť uplatnenia v Poľskej republike. Teší
ma, že pán veľvyslanec ocenil
naše mesto a jeho úspechy. Chce
naň zamerať svoju pozornosť,
čo by mohlo priniesť vznik nových pracovných miest.“
Návšteva z Poľska využila
možnosť prezrieť si kontraktačno-predajnú výstavu Tatra Expo, ktorá sa v Poprade
konala po pätnástykrát. Už
počas nej bolo badať dobre
fungujúcu spoluprácu slovenských a zahraničných firiem.
„Bolo tu spolu 84 výrobcov
a predajcov z celej V4. Každý
si tu našiel niečo pre seba z oblasti stavebníctva, ale i záhrady. Návšteva poľskej delegácie
nás veľmi potešila,“ uviedla
organizátorka výstavy Mária Kleinová.
(mav)

•
•
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Narcis ako symbol nádeje
(Dokončenie zo str. 1)
„Budem veľmi rád, keď vyzbierané peniaze skončia na tom správnom mieste. Sám som si narcis
kúpil, i keď s chorobou bojujem už ôsmy rok. Určite

sa nemienim vzdať, treba len chcieť,“ zdôraznil onkologický pacient
Pavol Havlík (na foto
vľavo). Dobrovoľníci s označením
Dňa
narcisov
brázdili aj popradské ulice od samého rána. „Ľuďom treba
pomáhať. Mám veľa známych, ktorí majú
rakovinu a to ma motivovalo. Počul som, že
zbierka pomohla nejednému človeku, a tak
si myslím, že to má význam,“ dodal dobrovoľník Róbert Mačák. „Nájdu sa ľudia, čo to
chcú zneužiť, ale to je ich problém. Je to záslužná činnosť, ktorá ľuďom pomáha. Moja
manželka umrela na rakovinu, a tak viem,
že je to náročná choroba,“ doplnil Milan
Šleboda, ktorý svojím príspevkom podporil
úspešnú finančnú zbierku.
(mav)

•

KONCERT pri príležitosti 80.
výročia mesta Svit sa bude konať v nedeľu 27. apríla o 15. hod.
v Evanjelickom kostole vo Svite.
Účinkovať na ňom budú aj žiačky
zo ZUŠ na Štefánikovej ul. v Poprade – Michaela Lajošová a Ľuboslava Dlugošová.
DOTERAZ podávali kontrolný výkaz DPH len mesační platitelia. Tento mesiac ho po prvýkrát
podávajú aj kvartálni platitelia.
Termín na podanie KV DPH aj
daňového priznania na DPH je do
piatka 25. apríla 2014.
PRI príležitosti svätorečenia
Jána Pavla II. bude v nedeľu 27. apríla o 17. hod. v Starom Smokovci
svätá omša s posvätením altánku,
v ktorom meditoval Ján Pavol II.
na Sliezskom dome počas návštevy Vysokých Tatier v r. 1995.
V DOME kultúry vo Svite
sa v utorok 29. apríla od 9. hod.
uskutoční prehliadka talentov materských škôl okresu Poprad.
V SOBOTU 3. mája sa symbolicky otvoria cyklochodníky vo
Vysokých Tatrách. Pri tejto príležitosti sa bude konať netradičný
pretek cyklistov. 14 km trasa so
štartom a cieľom pri Grand Hoteli Bellevue povedie cez Horný
Smokovec - Dolný Smokovec cyklistickým chodníkom do Novej Lesnej a späť. Bude doplnená
o zaujímavé súťažné disciplíny,
aktivity s horskou službou a vedomostné stanovište. Štart pretekov
je naplánovaný na 10. hod.
STAVANIE a ohrávanie májov
bude vo Svite v stredu 30. apríla.
Kultúrny program sa začne o 18.30
hod. pred kolibou. Účinkovať
budú folklórne súbory a ľudové
hudby, nasledovať bude veselica
a o 20.30 hod. sa zapáli tradičná
vatra.
TATRANSKÝ päťhviezdičkový hotel Grand Hotel Kempinski
High Tatras dovŕši 1. mája už päť
rokov. Počas svojej existencie privítal množstvo významných osobností z politického a spoločenského diania.
DIEVČATÁ, ktoré majú záujem zúčastniť sa súťaže krásy Miss
Spiša 2014 sa môžu prihlásiť prostredníctvom kastingu, ktorý sa
uskutoční v Poprade zajtra 24. apríla od 16. hod. v aquaparku.
NADÁCIA Orange otvára šiesty
ročník grantového programu Zelená pre seniorov. V rámci neho
prerozdelí na zlepšenie kvality života starších ľudí celkovo 50 000 €.
Uzávierka prijímania žiadostí, ktoré
je možné podávať výlučne v elektronickej podobne prostredníctvom
stránky www.nadaciaorange.sk je 5.
mája 2014 o 15. hod.
(ppš)

•
•

Kraj má na dotácie pripravených 270 tisíc eur •
Prešovský samosprávny kraj v tomto roku
opäť plánuje poskytnúť dotácie na podporu
rôznych aktivít v kraji. Výzva na predkladanie
žiadostí bola pripravená na včerajšie rokovanie
Zastupiteľstva PSK.
„Predbežne je text výzvy uverejnený na webovej stránke kraja s podmienkou schválenia v krajskom parlamente. Potenciálni prijímatelia sa môžu
zoznámiť s podmienkami a môžu začať pracovať
na žiadostiach. Pracujeme v zrýchlenom režime,
aby sme to stihli v tomto roku,“ vysvetľuje predseda PSK Peter Chudík. Pre záujemcov sú pripravené dva programy – Šport a Kultúra.
Celková alokácia na výzvu dosahuje 270 tisíc eur.

Dotáciu je možné poskytnúť vo finančnom limite
od 1 000 do 5 000 eur, maximálne však do výšky
80 percent z celkových nákladov projektu. Oprávnenými žiadateľmi sú v tomto roku výlučne obce
a mestá v Prešovskom kraji, pričom každý žiadateľ
môže v rámci výzvy podať iba jednu žiadosť. Podporené projekty musia byť realizované v termíne
od 1. januára do 31. októbra.
Žiadosti o poskytnutie dotácie je potrebné podať najneskôr do 13. mája. „Do konca mája prebehne formálna kontrola a posudzovanie žiadostí.
Žiadosťami sa bude krajský parlament zaoberať 24.
júna, kedy schváli zoznam prijímateľov,“ približuje
harmonogram postupu predseda PSK.
(fitz)

•

Popradskí seniori si prevzali •
tri a pol tisíc reflexných prvkov
Mesto Poprad ukončilo distribúciu reflexných prvkov medzi
popradských seniorov. Od konca
januára rozdalo seniorom 3 474
reflexných pásikov. Bola to súčasť
opatrení, ktorými sa samospráva
snaží zvýšiť ich bezpečnosť v cestnej premávke.
Distribúciu reflexných prvkov
odštartovala samospráva počas
bezpečnostno-preventívneho
školenia na tému Bezpečnosť seniorov v cestnej premávke, ktoré
zorganizovala v spolupráci so štátnou a mestskou políciou. Školenia
sa zúčastnilo viac ako 400 seniorov. Tí, ktorí sa nemohli školenia
zúčastniť, si reflexné pásiky mohli
vyzdvihnúť v kancelárii prvého
kontaktu na MsÚ v Poprade po
predložení občianskeho preukazu. Denne túto možnosť využili
desiatky seniorov. Ďalšie reflexné
prvky boli distribuované priamo

do denných centier, kde zároveň
pokračovali bezpečnostno-preventívne školenia v réžii mestskej
polície. Mesto Poprad aj takýmto
spôsobom zareagovalo na novelu
zákona o cestnej premávke, ktorá priniesla novú povinnosť pre
chodcov pohybujúcich sa v obci
po krajnici alebo po okraji vozovky mať na sebe za zníženej viditeľnosti reflexné prvky alebo reflexný bezpečnostný odev. Ďalším
dôvodom boli dve tragické nehody chodcov - seniorov v krátkom
časovom slede. Keďže najzraniteľnejšími skupinami chodcov sú
okrem seniorov aj deti, pripravuje
samospráva aj distribúciu reflexných prvkov do škôl.
„Bezpečnosť na cestách je jednou
z priorít popradskej samosprávy.
Poprad bol medzi prvými mestami
na Slovensku, kde boli kvôli zvýšeniu bezpečnosti už v roku 2004

priechody pre chodcov striekané
červenou reflexnou farbou. Bezpečnosť chodcov zvyšuje aj osvetlenie
priechodov, ktoré v Poprade začali
montovať už v roku 2009. V súčasnosti je tak osvetlením na stĺpoch
alebo priamo vo vozovke zabezpečených 49 priechodov,“ uviedol
primátor Popradu Anton Danko. V inkriminovanom úseku na
Ulici slovenského odboja, kde sa
spomínané tragické nehody odohrali, dala samospráva vymeniť
žiarivky aj vo verejnom osvetlení,
vďaka čomu sa násobne zvýšila
intenzita osvetlenia tohto úseku.
Mesto Poprad pripravuje ďalej
inštaláciu osvetlenia k ďalším
priechodom pre chodcov: na križovatke ulíc Slovenského odboja a
Karpatskej, 3 priechodov na Alžbetinej ulici a dvoch priechodov
na spojnici ciest I/18 a I/67 vedľa
ZOC MAX.
(mag)

Krátke správy

•
•
•
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Za zdravý úsmev
Budúcich
zubných
lekárov podnietila úroveň ústneho
zdravia na Slovensku, ktorá je v
alarmujúcom stave, k tomu, aby
vyšli do ulíc šíriť osvetu medzi
verejnosťou. Študenti zubného
lekárstva pripravili celoslovenskú roadshow Spolu za zdravý a
krásny úsmev po 18 slovenských
mestách. Projekt sa uskutoční aj
v Poprade 30. apríla od 10. do 18.
hod. na Námestí sv. Egídia s myšlienkou: Keď neprídu pacienti
do ambulancie, musia vyjsť lekári
do ulíc! Budú učiť správnu techniku čistenia zubov a motivovať
ku zlepšovaniu starostlivosti o
ústne zdravie. Účastníkov odmenia zubnou kefkou.
(ppm)

Stretnutie s barokom otvorilo hudobnú jar

V Kostole sv. Egídia v Poprade sa vo štvrtok 10. apríla
uskutočnil otvárací koncert
XXXVIII. ročníka Popradskej
hudobnej jari. Milovníci klasickej hudby sa stretli s barokom.
Zo spoločného nápadu huslistky Terézie Novotnej a organistu
Petra Čapóa vznikol koncert
plný barokovej hudby. „Koncert
mal názov Stretnutie s barokom
a v tomto duchu sa niesol aj celý
repertoár. Baroková literatúra
ma v posledných rokoch oslovila
a tak ma napadlo, aby sme skúsili
zahrať barokové veci tak, ako sa
kedysi hrali - teda s organom.
Na programe sme pracovali pol

roka,“ povedala Terézia Novotná
(na foto vľavo). „Som rád, že sa
naše cesty stretli. Husle s organom spolu nevyhnutne súvisia po
zvukovej aj výrazovej stránke,“
dodal Peter Čapó (na foto vpravo). Od úvodu zaznievali skladby Bacha, Telemanna, či Veraciniho, no vrcholom predstavenia
bol koncert Georga Friedricha
Händla, v ktorom si na husliach zahrali aj dve žiačky Terézie
Novotnej. „Bola to zaujímavá
kombinácia, nikdy predtým som
s organom nehrala,“ uviedla
Michaela Lajošová. „Hrala som
v tomto kostole prvýkrát a bola to
pre mňa veľká skúsenosť,“ dodala
Ľubka Dlugošová.
(mav)

Umelecký klub zaplavili karikatúry

V nedeľu 13. apríla sa v priestoroch Elektrárne
Tatranskej galérie konalo satirické popoludnie,
ktorým chce vedenie galérie odštartovať cyklus
pravidelných podujatí. V novootvorenom umeleckom klube hral hlavnú úlohu karikaturista
Andrej Mišanek (na foto vpravo).
„Nedeľné popoludnia by mali byť venované
vzájomnému ovplyvňovaniu všetkých žánrov
umenia. Chceme spájať výstavy, hudbu, hovorené slovo a film. Úvodné podujatie bolo multižánrové. Jeho hlavnou súčasťou bola výstava karikaturistu Andreja Mišaneka, ktorý je žiaľ viac

známy mimo nášho regiónu. Je to skromný, ale
veľmi tvorivý človek. Výstava má názov Neznámy
– známy karikaturista. Skvelo ju doplnila opätovná prezentácia knihy Martina Vladika (na foto
vľavo) - Obludárium, ktorá je ilustrovaná satirickými kresbami Andreja Mišaneka. Popoludnie
dotvorilo premietanie filmu Matúša Ondrušeka, ktorý pred dvoma rokmi natočil o výbornom
karikaturistovi pútavý medailón. Hudobným
hosťom programu bol Mário Karas,“ zhrnula podujatie riaditeľka Tatranskej galérie Anna Ondrušeková (na foto v strede).		
(mav)

Obrazy maliara sprevádzajú básne
V priestoroch oddelenia
umenia Podtatranskej knižnice v Spišskej Sobote bola
v piatok 11. apríla verejnosti
sprístupnená výstava mladého
výtvarníka Tomáša Turzáka.
Ide o výber z jeho tvorby po
desiatich rokoch. Zaujímavosťou je, že obrazy sprevádzajú
verše básnika a kurátora výstavy Jaroslava Balvína.
„Je to jubilejná výstava, pretože práve pred desiatimi rokmi
vznikla myšlienka na moju prvú

samostatnú výstavu v týchto priestoroch. Vybral som tri základné
línie. Prvá je hľadaním svetla a farieb v prírodných motívoch. Druhou sú sociálne motívy a treťou
je návrat ku koreňom domova.
Som rád, že sa vysokoškolský profesor, básnik a umelecký fotograf
Jaroslav Balvín podujal na moju
žiadosť napísať niekoľko básní
k vybraným obrazom,“ uviedol
Tomáš Turzák (na foto vpravo),
ktorý začal kresliť suchým pastelom, ale postupne presedlal na

olejomaľbu a akrylové farby.
„S Tomášom ma spojili vedecké i umelecké záujmy. Našli
sme spoločnú reč a zorganizovali
niekoľko spoločných výstav fotografií a malieb. Poprosil ma, aby
som sa stal kurátorom tejto výstavy a ja si to nesmierne vážim.
Vznikol nápad napísať básnické
vyjadrenie k jeho obrazom a myslím si, že sa nám to celkom podarilo,“ dodal počas vernisáže
Jaroslav Balvín (na foto vľavo).
Výstava potrvá vo výstavnej

miestnosti Podtatranskej knižnice v Spišskej Sobote do 20.
mája.		
(mav)

Deti spoznávali veľkonočné zvyky a jedlá
Šesť dní pred Veľkou nocou venovali v
Podtatranskom múzeu v Poprade interaktívnemu programu pre deti Veľká noc
je predo dvermi. Bol oň veľký záujem a
všetky termíny boli zaplnené.
Deti najprv hľadali vajíčka v expozíciách
múzea, potom si vypočuli prednášku etnologičky Eleny Bekešovej, vytvorili spoločný
veľkonočný plagát (na foto prváci z Tatranskej Lomnice) a napokon si pochutnali na
niektorých veľkonočných jedlách. „Boli to
cestoviny s makom, ktoré sa kedysi jedávali na

Kvetnú nedeľu, ďalej špenát či žihľava, ktoré
pripravovali naši predkovia na Zelený štvrtok. Mohli okúsiť bylinky ako pažítka alebo
žerucha. Deti mali možnosť ochutnať i veľkonočný koláč – pasku a samozrejme vajíčko,
ktoré je zrejme najväčším symbolom Veľkej
noci. Má to súvis aj s tým, že vajcia boli niekedy v pôstnom období zakázané. Nejedli sa
štyridsať dní, až do Veľkonočnej nedele. Symbolizujú hlavne zmŕtvychvstanie Ježiša Krista zo zatvoreného hrobu a zárodok nového
života,“ uviedla E. Bekešová.
(mar)
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Policajné správy

Priaznivci muzikálu si v sobotu
12. apríla v Dome Kultúry v Poprade vychutnali naozaj dojímavé dielo. Mládež z piatich cirkví sa spojila
v predstavení z pera Slava Kráľa –
Zasľúbená zem. Nikto z hercov nebol
profesionál, ale scénky a piesne inšpirované životom autora rozplakali
jeho i nejedného diváka. Na muzikály
sa podieľali mladí nadšenci z baptistických, apoštolských, evanjelických,
či katolíckych cirkevných zborov
a dielom s hlbokou a silnou myšlienkou dokázali, že spolupráca je medzi
nimi možná. FOTO – TV Poprad

•

•

Podtatranská fotografia do konca apríla
Do konca apríla je v priestoroch Podtatranského osvetového strediska v Poprade
– Spišskej Sobote otvorená
výstava najlepších prác 42.
ročníka Podtatranskej fotografie 2014.
Do súťažnej prehliadky bolo
prihlásených 59 fotografií a dve
multimediálne prezentácie, pričom prevažovali farebné fotografie. V kategórii do 16 rokov
si Popradčania neodniesli žiadnu cenu. V kategórii do 21 rokov, farebná fotografia získala z
Popradu čestné uznanie Monika
Biláková za fotopráce Mesto To-

ronto a Hotel Hilton. V kategórii
nad 21 rokov, farebná fotografia
sa amatérskym fotografom z
Popradu mimoriadne darilo.
Diplom s postupom dostal Jirko
Salzmann za kolekciu Indiánske leto, Modré svetielko nádeje,
Pod letnou oblohou, Rhapsody in Blue, Samotár a Smutný
les, Martin Purtz za kolekciu V
krajine lodiek, Pavol Ondruš za
fotopráce Riečny Monet, Línie,
Kontrast a Vánok, Michal Gurník za fotopráce Srieň a Tatranská panoráma a čestné uznanie
si odniesol František Manik za
fotopráce Vysoké Tatry pano-

ráma a Kvety Liptovskej Tepličky. V kategórii čiernobielej
fotografie diplomy s postupom
získali popradskí autori Jirko
Salzmann za kolekciu Cesta do
hôr, Modlitba a Duch noci, Martin Purtz za fotopráce Opustená, Strážca, V ľadovej pivnici
a Únik, Radoslav Vastuško za
fotografiu Bežec a Michal Gurník za kolekciu Nohy. V multimediálnej prezentácii fotografií
diplom s postupom dostal Michal Gurník za prácu Baroková
obloha a čestné uznanie s postupom Jirko Salzmann, obaja
z Popradu.
(ppp)

Ocenení za najkrajšie zdobené vajíčka
Na tradičnom podujatí
Krehká krása Batizoviec v
posledný víkend pred Veľkou
nocou sa zúčastnilo oproti minulému roku viac súťažiacich s
väčším počtom kraslíc.
Takmer tristo zdobených vajec posudzovala odborná porota, ktorá zvlásť ocenila, že sa
objavili nové techniky zdobenia
a dekorácie ku Veľkej noci.
V kategórii od 15 rokov za

NA štátnej ceste medzi obcami Lučivná a Štrba došlo v utorok 8. apríla k smrteľnej dopravnej nehode, pri ktorej zahynula
38 ročná vodička zo Štrby. Jej 66
ročná spolujazdkyňa utrpela
vážne zranenia s dobou liečenia
minimálne dva mesiace. Na vozidle vznikla škoda 8 000 eur.
Z prečinov krádeže a porušovania domovej slobody obvinili policajti z Vysokých Tatier
dvoch Popradčanov (57r. a 66r.).
Dvojica sa v utorok 8. apríla vlámala do jedného z rodinných
domov v Novom Smokovci, odkiaľ ukradla rôzne veci. Niekoľko
metrov od domu ich však zastavila majiteľka, ktorá následne zavolala políciu. Spôsobená škoda
bola vyčíslená na 610 eur.
POPRADSKÝ
vyšetrovateľ obvinil zo zločinu lúpeže 25
ročného muža z Veľkej Lomnice
a zo zločinu lúpeže spáchaného formou spolupáchateľstva
31 ročného muža z obce Ovčie
v okrese Prešov. V nedeľu 13. apríla krátko po polnoci prepadli
na popradskom sídlisku Juh 69
ročného Popradčana. Z vrecka
nohavíc mu prvý z obvinených
zobral 140 eur a odišiel do baru,
kde bol zadržaný hliadkou polície. Obvineným mužom v prípade dokázania viny hrozí trest
odňatia slobody až na 12 rokov.
POLICAJTI zo Svitu začali
14. apríla trestné stíhanie pre
prečin krádeže. Doposiaľ neznámy zlodej na budove lyžiarskeho
strediska v Liptovskej Tepličke
rozbil okno, vošiel dnu a ukradol 102 teleskopických kovových
závesov na lyžiarsky vlek. Páchateľovi v prípade dokázanie viny
hrozí trest odňatia slobody až
na tri roky.
(krp)

tradičnú vyškrabávanú techniku zožali najviac cien a diplomov súťažiaci z Batizoviec, ale
aj jedna Popradčanka – Mária
Krchňavá. Za vyškrabávanú dierovanú zdobenú techniku bola
ocenená Anna Šulcová z Popradu. V ostatných technikách
získali ceny, okrem tvorcov
z rôznych miest a obcí, i dve
Popradčanky – Kateřina Bérešová za medovníkovú kolekciu

zdobenú bielkovou polevou a
Gabriela Ilčáková za techniku
vyšívania a lepenia perlovkou.
Diplom s poďakovaním za
zachovávanie remeselných tradícií viažúcich sa k Veľkej noci
na Slovensku získali takisto dve
Popradčanky – Naďa Vašeková
za paličkovanú čipku a Mária Cebuľová za nešitý falošný
patchwork, ako aj ďalších desať
súťažiacich.
(ppp)

•

•

Pripomenuli si Deň nespravodlivo stíhaných
Pri príležitosti Dňa nespravodlivo stíhaných, ktorý je v SR pamätným dňom
a pripomíname si ho 13. apríla, sa v pondelok minulý týždeň uskutočnila pietna
spomienka pri pamätníku mučených a
umučených v rokoch totality. Na cintoríne
v Poprade – Veľkej položili kytice predstavitelia Konfederácie politických väzňov Slovenska, ako aj ďalších organizácií
nespravodlivo stíhaných, mesta Poprad i
občania, ktorí zažili útlak totality.
Predsedníčka oblastnej organizácie
KPVS v Poprade Anna Greňová vo svojom
príhovore zaspomínala, prečo práve 13.
apríl je Dňom nespravodlivo stíhaných.
V noci z 13. na 14. apríla 1950 totiž boli
z mužských kláštorov vysťahovaní rehoľní-

ci. Počas tzv. „barbarskej noci“ sa minulý
režim pokúsil o zlikvidovanie reholí. V
auguste 1950 nasledovalo aj násilné sústredenie ženských reholí, ktoré pokračovalo v
ďalších etapách až do 70. rokov minulého
storočia. A. Greňová uviedla: „V období
vlády komunistov bolo na Slovensku viac
ako 170 tisíc občanov postihnutých perzekúciami
vtedajších štátnych orgánov. Okolo 70 tisíc
bolo odsúdených za odpor voči komunistickej totalitnej moci. Postihnutí boli aj ich
príbuzní a blízki. Bezprávne vynútenými
priznaniami v hrozných podmienkach vyšetrovania boli mnohí odsúdení na tresty
smrti, na dlhé roky väzenia v Jáchymovských uránových baniach a ďalších ťažkých
žalároch, na nútené práce v továrňach a

štátnych majetkoch.“ Ďalší boli zavlečení
do sovietskych gulagov a nemožno zabudnúť ani na tých, ktorí boli zastrelení pri
pokuse o emigráciu. Pamätník mučených
a umučených v rokoch totality na cintoríne vo Veľkej je mementom varujúcim pred
totalitným režimom.
(mar)
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Záhrada Tônik znovu opeknela
Tvorivá záhrada Tônik na Francisciho ulici aj naďalej rastie do
krásy. Naposledy sa o to pričinili
účastníci seminára s názvom Čaro
a úžitok prírodných záhrad. Viedla
ho permakultúrna dizajnérka Alena Mojzešová. Pod jej taktovkou
vyrástol v záhrade vyvýšený záhon
v tvare bylinkovej špirály.
„Príroda vôbec nevytvára odpad
a je pre nás vzorom v tom, aká je
rôznorodá. Všetko v nej dokáže harmonicky spolupracovať. V súčasnosti
sa záhradkári viac venujú monokultúram a to je škoda. V reči prírody to
znamená, že jedného druhu je v záhrade veľa a mnohé živočíchy to chcú
okamžite riešiť. Tým pádom máme
pocit, že je v záhrade priveľa škod-

Posol lásky

aj z Popradu
Krstným otcom knihy „Rytmus lásky – Láska pokračuje“ od
autorky Valérie Osztatnej, ktorá
si hovorí aj Lily Wonderland, sa
stal Popradčan - vozičkár Jozef
Benko. Do života ju uviedli v
marci v Nových Zámkoch. Výťažok z predaja publikácie má pomôcť trpiacim deťom prostredníctvom nadácie Dobrý anjel.
Kniha bola venovaná všetkým,
ktorí fandia krásnemu slovu a dobru cez písané, kreslené a maľované
prejavy lásky k Michaelovi Jacksonovi. Je súčasťou celosvetového
projektu Ilúzia, ktorý vznikol v roku
2013 na sociálnej sieti, ako vízia
fanúšikov kráľa popu. Jozef Benko
povedal, že Michael Jackson ho sprevádza celý život, inšpiruje ho, dáva
mu silu i nádej. „Každý hendikep sa
dá zvládnuť, ak sa človek nevzdáva.
Som na seba prísny. Kde padnem,
tam sa postavím. Rodina a Michael
sú stále pri mne,“ vyznal sa „Dodko“,
ako ho volajú príbuzní.
Kniha „Rytmus lásky – láska
pokračuje“ vyšla v dvoch jazykoch a priniesla už svoje prvé
ovocie. Počas krstu bol nadácii
Dobrý anjel odovzdaný šek v hodnote 1 098,45 eur. Projekt Ilúzia
má už dokonca aj svoje reálne
dieťa – sedemnásťročnú Dianu
Rose Muthoni, ktorá žije v keňskom sirotinci.
(ppb)

cov. Sú to však prirodzení nepriatelia, ktorí sa premnoženou rastlinou
živia. V prírode vznikajú prirodzene
suché, vlhké, či tienisté miesta. Ak
v záhrade zabezpečíme rôznorodosť
týchto biotopov, tak dosiahneme stabilitu záhradného systému,“ opísala
tému, ktorou sa zaoberala počas seminára A. Mojzešová. Účastníci si
v praxi mali možnosť vyskúšať ako
to funguje. Vybudovali bylinkovú
špirálu, ktorá je príkladom vyvýšeného záhonu. „Okrem toho, že
tu budú rôzne bylinky, bude kameň
kumulovať teplo, škáry v ňom budú
zabezpečovať úkryt pre chrobáčiky
a tak vznikne spolupráca rastlín a živočíchov,“ doplnila permakultúrna
dizajnérka.

V záhrade počas predminulého
víkendu pracovali žiaci ZUŠ na
Štefánikovej ulici, ich rodičia, ale aj
náhodní účastníci podujatia. „Chcela by som v záhrade využiť pôdu,
ktorá je mimo riadkov a aby zeleni-

na s kvetmi nejako spolupracovala,“
uviedla Gabriela Suranovská. „Deti
chodia do záhrady rady a my sa
snažíme o to, aby tu bolo útulnejšie.
Každý mesiac badať nejaký pokrok,“
dodal Juraj Kubáň.
(mav)

Deti sa naučili chrániť lesy
Spoločnosť Dalkia pripravila aj tento rok súťaž pre deti
základných škôl zameranú na
ochranu životného prostredia.
Tentoraz niesla názov Lesy okolo nás. V Poprade sa so zadaním
popasovalo 633 žiakov z deviatich škôl. Tri najlepšie práce postúpili do národného kola.
„Je to už deviaty ročník vzdelá-

vacej súťaže, ktorú organizujeme
v mestách a obciach kde Dalkia
pôsobí. Každý rok prídeme s nejakou témou, ktorá sa týka ochrany
životného prostredia. Tentokrát
bolo hlavným zadaním vypracovať
plagát na propagáciu lesov v meste
a jeho okolí,“ povedal člen predstavenstva spoločnosti Dalkia Miroslav Kot (na foto vpravo).

Do súťaže sa zapojilo viac ako
štyri tisíc detí. V Poprade tvorilo 633 žiakov z deviatich škôl.
„Z miestnych kôl vyberáme tri
najlepšie práce, ktoré postupujú
do národného kola. To sa uskutoční v Poprade 21. mája. Víťaz
získa pre celú triedu trojdňový
výlet v hodnote 3000 eur,“ doplnil M. Kot. V Poprade z prvého
miesta postúpila 4. V zo Spojenej školy Letná. Druhá skončila 4. A zo ZŠ s MŠ Francisciho
a tretie miesto obsadila 3. A zo
ZŠ s MŠ Komenského.
Porote predsedal výtvarník
František Žoldák (na foto tretí
zľava). „Zadanie nebolo celkom
dodržané. Našli sme však aj práce,
ktoré boli naozaj pútavé,“ uviedol.
V porote nechýbal ani prvý viceprimátor mesta Poprad Adrián
Kromka (na foto štvrtý zľava).
„Každý výtvor je umeleckým dielom, ktoré v sebe nesie posolstvo
ochrany prírody,“ dodal. (mav)

Medzinárodný deň boja proti hluku
Medzinárodný deň boja proti hluku bol vyhlásený v roku 2004 a každoročne pripadá na Zelený
štvrtok, ktorý bol tohto roku 17. apríla. Tento deň
vyzýva ľudí, aby rešpektovali všeobecné právo na
ticho a boli tolerantní voči svojmu okoliu.
Hluk ako fyzikálny faktor v životnom (mimopracovnom) prostredí má nepriaznivé účinky na
zdravie ľudí a ovplyvňuje predovšetkým látkovú
výmenu, vegetatívne funkcie, cievny a srdcový
systém, produkciu žliaz z vnútorným vylučovaním, psychický stav a výkonnosť. Dôsledkom tzv.
hlukovej nemoci je vyššia chorobnosť, únava, poruchy spánku, bolesti hlavy, zvýšený krvný tlak,
neurózy, stres a znížená výkonnosť.
Výsledky prieskumov a štúdií potvrdzujú nárast
hluku v životnom prostredí najmä zriaďovaním
výrobných a nevýrobných prevádzok v obytnej

zástavbe a vyššou intenzitou cestnej dopravy. Narastá aj tzv. susedský hluk v dôsledku prestavby
bytov, čím sa znižuje vzduchová a kroková nepriezvučnosť deliacich stavebných konštrukcií.
Boj proti hluku je dlhodobým celospoločenským problémom. Dosiahnuť zastavenie nárastu
hluku a postupne jeho znižovanie v životnom
prostredí znamená, zvýšiť koordináciu orgánov štátnej správy a samosprávy pri schvaľovaní územných plánov miest a obcí, pri vydávaní
stavebných povolení na realizáciu stavieb a stavebných úprav v bytoch a pri vydávaní povolení
na prevádzku výrobných objektov situovaných
v blízkosti obytnej zástavby.
Majme na pamäti slová Dr. Roberta Kocha „Jedného dňa bude človek bojovať proti hluku rovnako,
ako bojuje proti cholere či moru“.
(dra)
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Sergej KOZLÍK, člen Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu (ADLE)

Úspech v EÚ sa začína na Slovensku
Bývalý podpredseda vlády SR, minister financií, dlhoročný podpredseda HZDS pre
ekonomiku, člen rozpočtového výboru Európskeho parlamentu – to je v skratke doterajšia kariéra europoslanca Sergeja KOZLÍKA. Od marca 2014 je predsedom novej
Strany demokratického Slovenska.

● V Únii existujú
rozdiely. Máme spoločnú
menu,
ale
nemáme
spoločnú sociálnu politiku, príjmy či
dôchodky...
Treba povedať, že euro
ako
spoločná mena nie
je príčinou so-

ciálnych
rozdielov. Sú výhrady voči tomu,
že máme jednotnú menu, ale
nemáme jednotné pravidlá rozpočtov, ktoré by
zaväzovali štáty k udržovaniu
schodkov
na
primeranej
úrovni. EÚ začína kontrolovať
rozpočty
štátov eurozóny a
má isté nástroje, ako prinútiť
jednotlivé členské štáty
eurozóny
k
tomu,
aby
svojím správaním neznehodnocovali euro.
● Patríte do politickej frakcie
liberálov a demokratov pod
názvom ADLE.
Vyhovuje vám
toto
začlenenie sa?
Do
istej
miery mám liberálne
cítenie, ale nie pre
všetky oblasti.
Jednotný trh je
síce zaujímavý,
ale kde sú jeho
hranice? Typickým príkladom
je
agrosektor,
kde je zjavné,
že nové krajiny
EÚ veľmi dopla-

tili na spoločnú poľnohospodársku politiku.
V prípade potravín a poľnohospodárstva
som skôr zástancom regulovaného trhu.
Ide totiž aj o
udržanie životného
prostredia, prírody, doslova krajiny. A
to sú veci, ktoré by nemali byť
vystavené voľnému trhu. Tu
EÚ chýba solidarita a úroveň
dotácií sa zbližuje len pomaly. Druhá vec
je, že na Slovensku
úplne
chýba regionálne povedomie,
že si kúpim trebárs jablká len
zo svojho regiónu. Chýba nám
zdravé vlastenectvo, ktoré sa
začína v regióne a posúva sa
ďalej. Ako keby
sme
sa
zaň
hanbili.
● Má EÚ stratégiu, ktorá by
mohla ovplyvniť budúcnosť
štátov Únie?
Stratégiou by malo byť
viac sa ukázať
občanom. Tre-

ba hľadať novú
konštrukciu EÚ.
Konštrukciu,
v ktorej to, čo
je možné efektívne rozhodovať v národných
štátoch a regiónoch, jednoducho bližšie k občanom, sa nebude presúvať
do
právomoci
Bruselu. EÚ nie
je a ani nebude
federáciou.
● Aktívny nie
ste len v Bruseli, ale aj na
slovenskej politickej
scéne. Založili ste
novú
Stranu
demokratického Slovenska
(SDS). Myslíte,
že máte šancu
na úspech?
Stratégiou
novej
Strany
demokratického Slovenska je
návrat ku koreňom novodobej
slovenskej štátnosti, k myšlienkam na založenie úspešného,
dobre organizovaného a spravodlivého štátu, ktorý bude
v čo najväčšej
miere využívať
svoj vlastný potenciál, či už ide
o kvalifikovanú

pracovnú silu,
pôdohospodárstvo či ďalšie
prírodné a materiálne zdroje
Slovenska. Boli
sme pri zakladaní samostatného
Slovenska, sme na to
hrdí a nikdy nezabudneme na
ideály,
ktoré
jeho vznik sprevádzali.
● Ako chcete
osloviť občanov Slovenskej
republiky?
V
prvom
rade sa chceme
otvoriť všetkým
ľuďom
dobrej
vôle. Je mnoho
vynikajúcich odborníkov, skvelých starostov,
primátorov, riaditeľov škôl a
inštitúcií, ktorí
v minulosti pre
nesúhlas opustili rady bývalého HZDS a mnohí dnes prejavujú záujem o
novú
politickú
stranu. Chceme
využiť ich odborný a ľudský
potenciál a pritiahnuť k aktivite aj mnohých,
predtým neorganizovaných,
najmä mladých
ľudí. Ak chce

byť Slovensko
úspešnou krajinou vo svete,
v Európskej únii,
musí v prvom
rade oveľa lepšie organizovať
svoj život doma,
na Slovensku.
● Nie sú to len
frázy?
Určite nie.
Je to moja najsilnejšia
skúsenosť z európskej
politiky. Dobre organizované štáty
ako Nemecko,
Rakúsko a severské štáty sa
vyrovnali s prebiehajúcou hospodárskou krízou oveľa lepšie
ako rozhádzané
krajiny na juhu
Európy. Slovensko je v tomto
ohľade otvorenou knihou. Treba lepšie organizovať
agropotravinárstvo,
vzdelávací, sociálny i zdravotný systém, čeliť
ohromnému odlevu zdrojov a motivovať
k tvorbe pracovných miest a investíciám nielen
zahraničných, ale aj domácich podnikateľov
(pl)

PP-52

● Na Európsku úniu (EÚ)
sa v ostatnom
čase valí kritika. V Nemecku
vznikla
strana Alternatíva pre Nemecko. Zaumienili si zmeniť jej
byrokratickú
administratívu. Veľká Británia, ale aj
susedné Česko sú známe
svojím euroskepticizmom.
Akú
odozvu
v štruktúrach
Únie má takáto kritika?
Európska
únia je
mladá
inštitúcia.
V mnohom je
čo zlepšovať.
Najdôležitejšou
podstatou EÚ
zostáva
jednotný trh. Stále sa hľadá
modus vivendi medzi tým,
čo je možné a
potrebné
riadiť z vrcholového centra Únie
a čo si majú riadiť jednotlivé
štáty. Ten konflikt bude stály, ale zároveň
vytvára tlak na
hľadanie riešení, ktoré môžu
posunúť
veci
dopredu.
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MESTO

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
POVEDALI SLÁVNI
Seba samého každý najmenej pozná.

CICERO

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 23. apríla má meniny Vojtech, zajtra 24. apríla Juraj, v piatok
25. apríla Marek, v sobotu 26. apríla Jaroslava, v nedeľu 27. apríla
Jaroslav, v pondelok 28. apríla Jarmila a v utorok 29. apríla Lea.

VITAJTE MEDZI NAMI
V nemocnici v Poprade sa narodili: 12. apríla 2014 – Alexandra Dická, Poprad, 13. apríla – Nela Pitková, Veľká Lomnica.

NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI
V pondelok 14. apríla 2014
v Strážach s

Nadeždou Bondrovou,
81-ročnou

V utorok 15. apríla 2014
vo Veľkej s

Jánom Bieľakom,
63-ročným

V stredu 16. apríla 2014
vo Veľkej s

Idou Šmidovou,
84-ročnou

V stredu 16. apríla 2014
vo Veľkej s

Alžbetou Jakubčovou,
81-ročnou

Vo štvrtok 17. apríla 2014
vo Veľkej s

Pavlom Bukovinským,
74-ročným

Vo štvrtok 17. apríla 2014
v Matejovciach s

Alžbetou Oceľovou,
73-ročnou

V utorok 22. apríla 2014
vo Veľkej s

Milanom Penxom,
64-ročným

NAVŽDY SA ROZLÚČIME
V stredu 23. apríla 2014
o 13. hod. vo Veľkej s

Milanom Oreničom,
47-ročným

V stredu 23. apríla 2014
o 15. hod. v Spišskej Sobote s

Helenou Blaškovou,
78-ročnou

V stredu 23. apríla 2014
o 14.30 hod. vo Veľkej s

Dávidom Gabíkom,
22-ročným

V stredu 23. apríla 2014
o 15.30 hod. vo Veľkej s

Karolom Kováčom,
86-ročným

Vo štvrtok 24. apríla 2014
o 13. hod. vo Veľkej s

Máriou Konečnou,
86-ročnou

Vo štvrtok 24. apríla 2014
o 14. hod. vo Veľkej s

Jánom Jurčom,
57-ročným

Vo štvrtok 24. apríla 2014
o 15. hod. vo Veľkej s

Milanom Penxom,
64-ročným

V piatok 25. apríla 2014
o 13. hod. vo Veľkej s

Margitou Pichovou,
80-ročnou

V piatok 25. apríla 2014
o 14. hod. vo Veľkej so

Zdenkou Tiborovou,
76-ročnou

V piatok 25. apríla 2014
o 15. hod. vo Veľkej s

MUDr. Jozef Dzugasom,
60-ročným

POPRAD

Redakciu novín
nájdete na
sídlisku Západ, Podtatranská ul. 7,

www.noviny-poprad.sk

POPRAD

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

NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI
Nebytové priestory o výmere 2 303,25 m2 nachádzajúce sa
v objekte Jazdeckého areálu mesta Poprad v Poprade - Kvetnici

•
•
•
•

budova, súp.č. 3576 postavená na parcele č. 3055/3
budova, súp.č. 4769 postavená na parcele č. 3031/42
budova bez súp. č. (maštaľ) postavená na parcele č. 3051
budova bez súp. č. (maštaľ) postavená na parcele č. 3053

k. ú. Poprad, zapísané na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom
odbore, v liste vlastníctva č.1. Nebytové priestory sú vo výlučnom
vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.
Podrobnejšie informácie k obchodnej verejnej súťaži je možné získať
na Mestskom úrade Poprade, 3. poschodie, kancelária č. 314, resp. 305.
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 28. apríla 2014 do 8. 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
PP-48

POHOTOVOSŤ V LEKÁRŇACH
Dnes 23. apríla - Cyprián, vo
štvrtok 24. apríla - Adus, v piatok
25. apríla - Victoria, v sobotu
26. apríla - Limba, v nedeľu
27. apríla - Limba, v pondelok
28. apríla - Dr. Max - Trhovisko a v utorok 29. apríla - Adus.
Cyprián: L. Svobodu 2689, č. t.
773 22 40, Adus: Mnoheľova 2, č.

t. 428 31 34, Victoria: Drevárska 1,
č. t. 772 14 77, Limba: Podtatranská 2501, č. t. 772 26 57, Dr.
Max - Trhovisko: Ul. 1. mája.
Lekárne s pohotovostnou
službou sú otvorené od pondelka do piatka od 18. hod. do 22.
hod., počas sobôt, nedieľ a sviatkov od 8. hod. do 22. hod.

HOROSKOP od stredy do stredy
Naskytne sa
vám
veľká
príležitosť dobre si zarobiť. Chyťte
šťastie za pačesy a nepusťte sa ho.

Dozviete sa
zaujímavú novinku, ktorú by ste mohli využiť vo
svoj prospech.

Zo všetkých
strán sa vám
bude hrnúť pomoc. Budete si ju
vážiť, lebo ju potrebujete.

Niekto vám
prejaví svoje
city, čím vás veľmi prekvapí. Môžete sa tešiť na dlhodobý vzťah.

Krásne obdobie vám môžu
zakaliť len zdravotné problémy.
Doprajte si oddych a zdravé jedlo.

Nevšímate si,
že sa niekto
usiluje získať vašu priazeň. Teraz
sa otvorene prejaví.

Všetko vám
pôjde ako po
masle. Pribúda vám energie a životného optimizmu.

Povzneste sa
nad maličkosti, ktoré nie sú podstatné. Zbytočným zaťažovaním sa detailami si
iba strpčujete život.

Máte veľkú
šancu zanechať nejaký svoj zlozvyk. Priaznivé obdobie na nové podnikateľské
zámery.
Pôjdete
na
zaujímavú
cestu, ktorá sa pre vás skončí novými známosťami a prospešnými
kontaktmi.

Obrňte sa trpezlivosťou.
Budete ju potrebovať na to, aby ste
sa dočkali pre vás priaznivého výsledku. Bude to však až neskôr.
Budete sa cítiť ako znovuzrodení. Len si dajte pozor na
lichôtky. Budú neúprimné.

23. 4. 2014
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Štvrtok 24. apríl o 18. hod.
v divadelnej sále DK Poprad

XXXVIII. POPRADSKÁ
HUDOBNÁ JAR
SLOVAK TANGO

Banská Bystrica
Účinkujú mladí študovaní hudobníci, ktorí sa zameriavajú
na interpretáciu slovenskej populárnej piesne 30. až 50. rokov
20. storočia. Predvedú slávne
evergreeny z dielní Gejzu Dusíka, Pavla Čádyho, Pavla Braxatorisa, Dušana Pálku a ďalších.
Vstupné: 4 €/2 € pre študentov a
dôchodcov
Nedeľa 27. apríl o 10. hod.
v divadelnej sále DK Poprad

ZLATÝ KĽÚČIK

išberg v brilantnej detektívnej
komédii v réžii Jakuba Nvotu.
Vstupné: v predpredaji 16 €, v
deň vystúpenia 18 €
Streda 30. apríl o 18. hod.
v divadelnej sále DK Poprad

SZIDI TOBIAS
AND BAND

V Poprade sa predstaví Szidi
Tobias – majiteľka podmanivého hlasu a osobitého prejavu v
sprievode špičkových hudobníkov M. Vyskočányho (gitara,
klávesy), M. Osadského (akordeón), R. Šimurka (Saxofón a
flauta, M. Buntaja (bicie) a A.
Gála (violončelo). Texty: Peter
Lipovský.
Vstupné: 12 €.

Divadlo Commedia Poprad
Známa rozprávka o Buratinovi,
ktorý strká nos, kam netreba.
Vstupné: 1,50 €

MESTO

POPRAD

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

NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI
pozemku vo včelársko – záhradkárskej osade Kvetnica,
časť parc. č. KN-C 3207/5 o výmere 500 m2,
druh pozemku trvalé trávnaté porasty v katastrálnom území Poprad,
zapísaného v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade v Poprade,
katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1
Minimálna výška ročného nájomného je 0,12 €/m²/rok, t. j. 60,- €/rok
za celý predmet nájmu
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 30. apríla 2014 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: majetkove@msupoprad.sk, tel. 052/716 72 92, 052/716
72 81.
PP-50

MESTO

POPRAD

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

NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI
pozemku vo včelársko - záhradkárskej osade Kvetnica,
časť parc. č. KN-C 3204/1 o výmere 1053 m2, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria v katastrálnom území Poprad, zapísaného v katastri
nehnuteľností na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore
na liste vlastníctva č. 1
Minimálna výška ročného nájomného je 0,12 €/m²/rok, t. j. 126,36 €/
rok za celý predmet nájmu
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 30. apríla 2014 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: majetkove@msupoprad.sk, tel. 052/716 72 92, 052/716
72 81.
PP-49

Pondelok 28. apríl o 18. hod.
v divadelnej sále DK Poprad

ANI ZA MILIÓN

Divadlo L+S Bratislava
Kamila Magálová Marián Ge-

MESTO

POPRAD

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

zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosti

BILLBOARDOVÁ

SPOLOČNOSŤ

HĽADÁ
LEPIČA NA VYLEPOVANIE

BILLBOARDOVÝCH
PLÔCH.

P O P R A D – týždenník občanov mesta. Vydáva Redakcia

Kontakt:

02/32 29 23 23

v katastrálnom území Poprad, pozemok parc. č. KN-C 3006/270 o výmere 1382 m2 za účelom vybudovania detského ihriska a parkovej zelene a pozemok parc. č. KN-C 3006/268 o výmere 1411 m2 za účelom
vybudovania parkoviska pre stavbu Administratívno - obchodného
centra, ktorú bude realizovať stavebník na vlastných pozemkoch parc.
č. KN-C 3006/52 a parc. č. KN-C 3006/269.
Výška nájmu pri pozemku prenajímanom za účelom budovania verejnoprospešných stavieb napr. ihrísk, oddychových zelených plôch,
chodníkov, ktoré neslúžia na účely podnikania, ani s ním nesúvisia je
minimálne 0,12 €/m2/rok a pri pozemku prenajímanom za účelom budovania parkovísk, ktoré slúžia alebo budú slúžiť na účely podnikania,
alebo s ním súvisia je minimálne 1,66 €/m2/rok.
Bližšie informácie o nehnuteľnostiach 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.
PP-51
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 2. mája 2014 o 12. hod.

PP-44
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Vstupenky na

Tublatanku vyhrali
V predchádzajúcom vydaní novín Poprad bola uverejnená súťaž na
koncert skupiny Tublatanka, ktorý
bude v popradskej športovej hale
Aréna zajtra 24. apríla o 20. hod.
Spomedzi tých, ktorí sa zapojili do
súťaže a napísali názov aspoň jednej
pesničky od skupiny Tublatanka
boli vyžrebovaní - Marcela Vnenčáková, Stavbárska ul., Poprad,
Karol Majerník, Zimná ul., Poprad,
Alžbeta Tureková, Ul. L. Svobodu,
Poprad, Miroslav Breza, Okružná
ul., Poprad a Ľudmila Simkaničová, Svätoplukova ul., Poprad. (ppš)

Skryté sily v nás

Tradičný plavecký míting lámal rekordy

Počas víkendu od 11. do 13. apríla sa v Poprade
konal tradičný medzinárodný plavecký míting XIX.
Cena Popradu a VII. Memoriál Filipa Lutza. V tomto
roku sa podujatie stalo súčasťou Slovenského pohára
v plávaní. Pri historicky najpočetnejšej účasti plavcov
bolo počas pretekov prekonaných 68 rekordov vo
všetkých vekových kategóriách.
„Záujem o toto podujatie neustále rastie. V minulom
roku tu bolo 440 plavcov z piatich krajín. Tento rok prišlo
rekordných 650 plavcov zo siedmych krajín. Naším cieľom
je dostať sa na úroveň svetových plaveckých súťaží,“ uviedol Martin Králik z KP AquaCity Poprad.
Domáci klub reprezentovalo 77 plavcov, ktorí vyplávali
203 osobných rekordov. Medzi ocenenými nechýbala Tamara Potocká (3. miesto - 200 m voľným spôsobom a 50
m motýlik, 2. miesto – 50 m znak) (na foto dole vpravo),
jej sestra Tatiana Potocká (3. miesto 50 m motýlik), Jakub
Rigda (3. miesto – 100 m voľný spôsob, 100 m znak, 50 m

Joga a rozvoj skrytých síl je názov prednášky mahamandalešvára
svámiho Vivekpuriho z Chorvátska, ktorá sa uskutoční v stredu
30. apríla o 17. hod. v kongresovej sále Hotela Satel v Poprade.
Prednášku pripravuje občianske
združenie Joga v dennom živote
v Poprade. Vstupné 5 €, študenti
a dôchodcovia 3 €.
69/14-R

INZERCIA

•

P R E DA J

Predám lacno leštený smrekový tatranský obklad 3 €/1 m2,
zrubový profil, hranoly a dlážkovicu na podlahy. Inf.: č. t.
0908 234 866.
9/14-P
Predám záhradku s chatkou
na Dubine 3, v OV, voda, elektrika, UK. Cena dohodou. Inf.: č. t.
0903 253 538.
32/14-P
Predám pekný zachovalý koberec 5 x 4 m, nový ohrievač,
3-dielny, otáčavý. Ceny dohodou.
Inf.: č. t. 0907 282 097. 34/14-P
Predám takmer nový protidekubitný matrac a koberec rozmer 3,5 x 5 m. Inf.: č. t.
0904 569 578.
35/14-P
Predám 3-izb. byt v Poprade.
Inf.: č. t. 0910 939 939. 40/14-P
Predám trojpedálové hnedé piano zn. Weinbach. Inf.: č. t.
0910 632 051.
43/14-P
Predám Škodu Fabia 1.2
Htp, r. v. 12/2006, modrá farba,
60 000 km, pravidelne servisovaná, cena 3 300 €. Inf.: č. t.
0914 230 402.
44/14-P
Predám záhradku s chatkou
v Poprade na sídl. Juh za železnicou, cena dohodou. Inf.: č. t.
0905 192 270.
45/14-P
Predám Fabiu combi, diesel,
1.6 TDI, r. v. 2010, biela farba,
133 000 km, servisná knižka, plná
výbava, kožený volant, vyhrievané
sedačky, sezónne prezutie, cena

•
•

•
•
•
•
•
•

7 250 €, t.j. 50% z novej ceny. Inf.:
č. t. 0915 917 147.
46/14-P
Predám perličkový kúpeľ
do vane. Inf.: č. t. 776 26 50
po 17. hod.
47/14-P
Predám 3-izb. byt s balkónom na starom Juhu v Poprade (pri trati), 7. posch.,
45 000 €. Dohoda istá. Inf.: č. t.
0918 873 370.
48/14-P
Predám
VW
Touran
2007, prvá evidencia v r. 2008,
1,9 TDI, 7 miest, 134 000
km, cena 8 500 €. Inf.: č. t.
0905 651 300.
49/14-P
Predám
zrekonštruovaný 3-izb. byt s balkónom
v Poprade na sídl. Západ, 70
m2, cena 57 500 €. Inf.: č. t.
0949 171 675.
50/14-P

•
•
•
•
•
•

K Ú PA

•

RÔZNE

motýlik) a Adam Slimák (2. miesto - 200
m prsia). „Vytvorila
som si nejaké osobné
rekordy, takže s časmi
som celkom spokojná.
Už sa pripravujem na
štarty za reprezentáciu. Verím, že si tento
dres čo najdlhšie udržím,“ povedala Tatiana Potocká (na foto dole vľavo). „Plávalo sa mi dobre. Rád
by som sa zúčastnil júnových majstrovstiev sveta a získal
medailu aj tam,“ pokračoval Adam Slimák (na foto hore
vľavo). „Bola tu veľmi dobrá zahraničná konkurencia. Vedel som sa porovnať s inou technikou plávania,“ doplnil
Jakub Rigda (na foto hore vpravo).
Neodmysliteľnou súčasťou Ceny Popradu v plávaní je
už sedem rokov Memoriál Filipa Lutza. Na tohto skvelého športovca s láskou spomína celá plavecká obec na Slovensku. „Bol to skvelý človek. Pamätám si ho, ako svojím
výkonom strčil do vrecka nejedného frajera a s typickým
úsmevom odfrčal preč na motorke. Tieto preteky sú pre
neho a tak by to malo ostať,“ zdôraznil bývalý reprezentant a tímový kolega Filipa Lutza – Rastislav Kaňuk. Aj
domáce mladé talenty vedeli pre koho odplávali v otvorenej kategórii 200 m prsia. „Kedysi bol členom nášho klubu.
Je pre nás všetkých vzorom a berieme si z neho príklad,“
dodal Martin Kosec (na foto hore v strede).
(mav)

t. 0949 385 057, www.viazanie-poprad.info
57/14-R
Mladá rodinka s dieťaťom
hľadá do prenájmu 1-izb., resp.
2-izb. byt v Poprade v cene max.
do 300 €. Inf.: č. t. 0903 962 192,
0915 903 189.
59/14-R
Vezmem
do
prenájmu
rodinný dom v Poprade alebo v blízkom okolí. Podmienkou
je záhrada a oplotenie. Možnosť
nasťahovania ihneď. Inf.: č. t.
0910 390 722.
63/14-R
Džentlmen 40+ žijúci a pracujúci v Londýne sa rád zoznámi
so Slovenkou ovládajúcou AJ aspoň na pasívnej úrovni. E-mail:

•
•
•

lesliet@gclaw.co.uk

•

Nadnárodná
výrobná
spoločnosť hľadá schopných
kandidátov na pozíciu zvárač
CO2 pre pracovisko v Starej
Ľubovni (SR). Prax na pozícii zvárač výhodou, certifikát
STN EN 135. Nástup ihneď.
Životopisy zasielajte na: nabor@centralwork.eu Kontakt:
02/20 512 512.
67/14-R

•

Hľadám prácu zdravotnej sestry v ambulancii v Poprade alebo vo Svite. Inf.: č. t.
0907 285 588.
68/14-R

Kúpim akékoľvek slovenské pivové poháre. Inf.: č. t.
0905 676 094.
6/14-K
Kúpim použitú kuchynskú linku ľavú 180 cm alebo 150 cm. Lacno. Inf.: č. t.
0908 589 478.
7/14-K

POŽIČAJTE si až 2 550
€, aj bez potvrdenia o príjme.
w w w. p o p r a d s k e p o z i c k y.
sk
Tel.: 0911 913 849, 0917
668 003.		
45/14-R
VIAZANIE A TLAČ DIPLOMOVIEK v Poprade. Inf.: č.

•

65/14-R

Miesto konania: Aréna Poprad
Čas registrácie: od 11.30 hod.
Čas rekordu: 14. hod.
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V zasadačke Mestského úradu v Poprade sa stretol prvý viceprimátor mesta Poprad Adrián Kromka so slovenským olympionikom, lyžiarom a aktuálnym majstrom SR v zjazde a super – G Martinom
Bendíkom. Ten v sprievode dvoch Petrov – otca a brata a tiež trénera Mateja Gemzu odovzdal do rúk radnice pamätnú tabuľu zo Soči
2014 ako poďakovanie za podporu jeho športovej činnosti a činnosti klubu ŠK Junior Ski Poprad.
FOTO – Marek Vaščura

Siedmy titul pre CC Poprad
Predminulú nedeľu sa v Ružinove odohralo finále Slovenskej
curlingovej ligy. Za posledných
osem rokov sa siedmykrát z titulu tešil popradský Curling Club.
„Zápasy základnej časti a
play-off boli veľmi vyrovnané.
Po úvodných štyroch kolách sme
boli v tabuľke na predposlednom
mieste a už nám nikto neveril, že
sa môžeme prebojovať do štvorčlenného play-off. Druhú polovicu ligy sme ale zabojovali a desiatimi výhrami v rade sme sa dostali
na čelo tabuľky. Finálový zápas sa

•

•

Popradčania zosadili lídra
Futbalisti FK Poprad zdolali medzi sviatkami na domácom trávniku NTC v Poprade dovtedajšieho lídra tabuľky III. ligy Východ
– tím MFK Dolný Kubín. Víťazstvom si udržali piatu priečku. Najbližšie cestujú na pôdu nového lídra do Ružinej.
Výsledok: 22. kolo v sobotu 19. apríla FK Poprad – MFK Dolný
Kubín 1:0 (0:0) gól Popradu: 69. Radomír Michlík.
Program: 23. kolo v sobotu 26. apríla o 16. hod. TJ Baník
Ružiná – FK Poprad.				 (ppv)

Krátko zo športu

V sobotu 26. apríla sa v Aréne Poprad uskutočnia oslavy 65.
výročia ženského basketbalu
v Poprade so začiatkom o 15.
hod. Organizátorom podujatia
je Basketbalová akadémia mládeže Poprad. Na slávnostný spomienkový galavečer sú pozvaný
všetci fanúšikovia, ale aj basketbalistky, ktoré pôsobili v rokoch
1948 – 2013 v popradskom ženskom basketbale.
Na ľade Zimného štadióna mesta Poprad sa v sobotu
26. apríla o 17. hod. predstaví
hokejová reprezentácia Slovenska, ktorá v rámci Euro Hockey
Challenge vyzve v prípravnom
zápase pred blížiacimi sa Majstrovstvami sveta v bieloruskom
Minsku hokejistov Fínska.
Popradská hokejová liga
oslávila jubilejných 10 rokov
svojej existencie. Jej víťazom
sa po šiestykrát stal popradský

•

mal odohrať na 10 endov, ale náš
súper po siedmom odohratom
ende skonštatoval, že už nemôže
zvíťaziť. Podaním rúk predčasne
ukončil zápas a mohli sme začať
oslavovať,“ zhodnotil kapitán
družstva Pavol Pitoňák.
Výsledok finále: CC Poprad – Gurerera Bratislava 10:1
(-1,1,1,4,1,1,2). Súrodenci Pitoňákovci (Pavol, František, Peter,
Tomáš) budú v novembri reprezentovať Slovensko na Majstrovstvách Európy vo švajčiarskom
Champery.
(apc)

V obradnej sieni Mestského úradu v Poprade sa vo štvrtok 17. apríla konala milá slávnosť. Prvý viceprimátor mesta Poprad Adrián Kromka tu privítal majsterky Slovenska v ľadovom hokeji
žien – tím HK Poprad. Poďakoval im za úspešnú propagáciu mesta
a zaželal veľa ďalších úspechov.
FOTO – Marek Vaščura

klub HC Elite Forces. Cenu Hokejové srdce Petra Karabina za
najväčší prínos pre PHL dostal
dlhoročný zapisovateľ, časomerač, hlásateľ, štatistik a trestomerač Janko Gužiak.
Cez víkend 13. apríla si v prvom kole Slovenského pohára
v pretekoch na horských bicykloch v Turčianskych Tepliciach
výborne počínala Dominika Turócziová z Unitrek Bike Teamu
Poprad. V kategórii starších žiačok skončila na druhom mieste.
Dve družstvá postavené
z členov BK Citybowling Poprad sa postarali o výrazný
úspech v prvom ročníku Seniorskej Bowlingovej ligy. Posledný hrací deň sa uskutočnil
v sobotu 12. apríla v Bratislave.
Prvenstvo si vybojovalo družstvo Veteráni SPIŠ a na treťom
mieste sa umiestnilo družstvo
Veteráni TATRY.
(ppv)

•
•

PP-46

Popradská Umelecká agentúra Bell Canto uvedie v stredu 28. mája o 20.
hod. v kongresovej sále Aquacity Poprad exkluzívny šansónový koncert v
podaní skvelej speváčky LUCIE ŠORALOVEJ a jej skupiny LA ALMA z
Prahy. Prichádza s originálnym a zatiaľ najúspešnejším šansónovým CD
s názvom „O lásce, cti a kuráži“, za ktoré získala zlatú platňu a bola českou
hudobnou kritikou označená za pokračovateľku Hany Hegerovej. Program bude obohatený o nádherné šansónové piesne J. Filipa, Z. Navarovej
a H. Hegerovej. Ceny vstupeniek 16 € - predpredaj, 15 € - hromadné objednávky, 18 € - v deň koncertu. Predpredaj kníhkupectvo Christiania - Nám.
sv. Egídia 108, č.t. - 052/772 29 44 a UA BELL CANTO – č. t. 0903 966327
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Dalkia svojim odberateľom v koncovom vyúčtovaní

vráti viac ako 100 000 eur

Začiatkom januára spoločnosť
Dalkia Poprad, a.s., informovala,
že podľa predbežných odhadov,
dopadne vyúčtovanie za dodávku
tepla a teplej vody za rok 2013 pozitívne. Ako je to v skutočnosti?
- Predpoklady Dalkie sa potvrdili,
keďže spoločnosť nenaplnila maximálnu cenu tepla, ktorú jej na rok
2013 schválil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Cena tepla
nebola naplnená ani vo variabilnej
a ani vo fixnej zložke, o čom sa odberatelia presvedčia v samotných vyúčtovaniach. Znamená to, že svojim
odberateľom bude Dalkia v koncovom vyúčtovaní vracať spolu až
101 552 € vrátane DPH. To, či budú
mať preplatky aj samotní obyvatelia
záleží samozrejme od skutočnej spotreby tepla a teplej vody a na výške
preddavkových mesačných platieb.
Od správcov domov a zástupcov spoločenstiev vlastníkov bytov dostane
konečný spotrebiteľ ročné zúčtovanie za teplo a teplú úžitkovú vodu za
rok 2013 najneskôr do 31. mája 2014.

Ako to bude v tomto roku?

- Je ťažké predvídať, aký bude rok
2014, keďže vyúčtovanie sa robí za
kalendárny rok, ale mierna zima na
začiatku tohto roka umožní ušetriť
značnú časť financií do rodinných
rozpočtov. Priemerné denné teploty
prvých troch mesiacov sú nad dlhodobými hodnotami, čo znamená, že
domácnosti aktuálne spotrebúvajú
menej tepla. Podľa aktuálneho vývoja predpokladáme, že odberatelia za rok 2014 zaplatia menej ako
v predchádzajúcom roku.

„Dalkia si uvedomuje, že náklady na
teplo tvoria významnú položku v rodinných rozpočtoch. Je dôležité správať
sa hospodárne, či už z hľadiska optimalizácie zariadení a úspor na strane
výrobcu, ako aj šetrenia na strane spotreby tepla u konečného odberateľa,“
konštatuje Igor Kras, regionálny senior manažér pre centrálne zásobovanie teplom v Dalkii.
Dalkia Poprad, a.s., prevádzkuje
a spravuje tepelnotechnologické zariadenia, ktoré sú majetkom mesta
Poprad a teda všetkých Popradčanov.
Všetko úsilie podriaďuje tomu, aby
zariadenia pracovali čo najefektívnejšie a spoľahlivo slúžili počas celého
roka. Počas letných mesiacov ich pripravuje na zimnú vykurovaciu sezónu.
Tá aktuálna prebieha bez problémov.

Ako je to s vyúčtovaním tepla?

- Dodávateľ tepla, teda Dalkia Poprad, a.s., fakturuje správcovským
spoločnostiam, tak ako aj ostatným
zákazníkom, dodané teplo v zmysle
podpísanej zmluvy mesačne. Teplo na
vykurovanie pre bytový dom alebo nebytový objekt fakturuje Dalkia počas
roka podľa nameranej spotreby tepla
fakturačným meradlom osadeným na
päte domu. Teplo na prípravu teplej
vody pre bytový dom alebo nebytový objekt fakturuje Dalkia počas roka
podľa nameranej spotreby tepla fakturačným meradlom osadeným buď
v kotolni alebo v domovej odovzdávacej stanici. Každý správca následne
rozpočíta skutočné ročné množstvo
dodaného tepla na vykurovanie a na
prípravu teplej vody konečnému spotrebiteľovi podľa pomerových rozdeľo-

vačov na radiátoroch a bytových
vodomerov alebo iným spôsobom,
ktorý bol dohodnutý v rámci objektu.
Správcovia domov a zástupcovia
vlastníkov bytov a nebytových priestorov rozpočítavajú množstvo tepla
konečným spotrebiteľom, stanovujú
mesačné zálohové platby a pripravujú ročné zúčtovanie záloh za teplo
pre konečných spotrebiteľov. Zároveň zodpovedajú za správnosť údajov o množstve tepla u konečných
spotrebiteľov za bytový dom.

Vedeli ste? ...Aký je rozdiel
medzi vykurovacou sezónou
a fakturačným rokom?

Vykurovacou sezónou je laicky
povedané zimná sezóna.
Podľa platnej vyhlášky sa určený
čas dodávky tepla na vykurovanie
(teda tzv. vykurovacie obdobie)
spravidla začína od 1. septembra a
končí 31. mája kalendárneho roka.
Dodávateľ tepla začne dodávať teplo na vykurovanie, ak priemerná denná teplota vzduchu poklesne počas
dvoch dní za sebou pod 13°C a podľa
predpovede vývoja počasia nemožno
očakávať v nasledujúcom dni jej zvýšenie nad túto hodnotu. A naopak,
dodávateľ tepla preruší vykurovanie,
ak priemerná denná teplota vzrastie
počas dvoch dní za sebou nad 13°C
a podľa predpovede vývoja počasia
nemožno očakávať v nasledujúcom
dni jej pokles pod túto hodnotu.
Fakturačný rok je kalendárny rok,
za ktorý sa robí celkové vyúčtovanie,
teda od 1. januára do 31. decembra.

Lesní pedagógovia na základných školách
Skupina Dalkia na
Slovensku
pripravila v školskom roku
2013/2014 už deviaty ročník vzdelávacej
súťaže pre žiakov 2. –
4. ročníka základných
škôl zameranú na vytváranie pozitívneho
vzťahu k životnému
prostrediu.
Tentoraz súťaž nesie názov LESY OKOLO NÁS. Už tradične,
Lesný pedagóg, Ing. Igor Stavný z TANAPu so žiakmi 4. A triedy zo ZŠ Francisciho. prihlásené triedy dostali

zadarmo materiály pre
učiteľa a každý žiak
dostal pracovné listy.
Úlohou každej triedy je
spoločne vytvoriť plagát
na propagáciu ochrany
lesa v ich okolí a napísať
návrh na jeho možnú
ochranu. Pre lepšie pochopenie témy lesa boli
zorganizované aj debaty
s lesnými pedagógmi,
ktoré sa stretli s pozitívnym ohlasom detí aj ich
učiteľov.
PP-45

