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V druhej polovici januára sme 
si pripomenuli 73. výročie oslobo-
denia podtatranských miest a obcí 
v okrese Poprad. V poslednom ja-
nuárovom týždni 2. svetovej vojny 
už nenávidené fašistické jednotky 
ustupovali pred Červenou armá-
dou a na svojej ceste ničili všetko, 
na čo natrafili. Mosty, cesty, želez-
nice, budovy, podniky... Len tri ho-
diny po odchode poslednej nemeckej 
deštrukčnej jednotky z Popradu 28. 
januára 1945 už do Popradu vstú-

pili vojaci 2. práporu mjr. Chalilova 
z 229. streleckého pluku 8. streleckej 
divízie, ktorej veliteľom bol plk. N. 
S. Ugrjumov. Deň pred vstupom do 
Popradu boli oslobodené obce Ždiar, 
Podspády, Tatranská Javorina, Já-
novce a Vydrník. V priebehu troch 
dní oslobodili s pomocou streleckých 
divízií,  delostreleckej batérie, gu-
ľometno-delostreleckého práporu, 
gardového streleckého zboru  a ďal-
ších sovietskych jednotiek a 1. čs. ar-
mádneho zboru aj posledné dediny 

v okrese – Liptovskú Tepličku, Štrbu 
a Štrbské Pleso. Prvé dni slobody  
v našom regióne sa niesli v znamení 
veľkej úľavy, radosti, vďaky, ale aj 
budovateľského nadšenia, keď azda 
všetci obyvatelia priložili ruku k die-
lu a snažili sa odstrániť tie najväčšie 
škody. Veď život musel ísť ďalej...

Hoci pamätníkov týchto nezabud-
nuteľných udalosti je čoraz menej, 
ľudia nezabúdajú a takmer vo všet-
kých našich obciach a mestách si tie-
to významné medzníky pripomínajú 

nielen členovia Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov, spolo-
čenských organizácií, vedení miest  
a podnikov, žiaci škôl, ale aj všetci, 
pre ktorých je život v mieri tou naj-
cennejšou devízou.

Vence a kytice kvetov položili aj  
k pamätníku vo Svite a vzdali tak 
hold všetkým, ktorí bojovali za našu 
slobodu. Slávnostný akt ozvláštni-
li svojim vystúpením aj Dychová 
hudba Sviťanka a Podtatranskí Ale-
xandrovci.  (pnr)

Novú monografiu História Kež-
marku od polovice 18. storočia 
po súčasnosť, spolu s brožúrou-
-sprievodcom História a kultúra 
Kežmarku predstavia v pondelok 5. 
februára o 15. hodine v Mestskom 
kultúrnom stredisku v Kežmarku. 
Uvedenie knihy a brožúry do života 
bude sprevádzané autogramiádou

Podujatie sa uskutoční v rámci 
realizácie projektu partnerských 
miest Kežmarok a Nowy Targ s ná-
zvom Materiálne a kultúrno-spo-
ločenské dedičstvo Noweho Targu 
a Kežmarku. Organizátormi pod-
ujatia sú mestá Kežmarok a Nowy 
Targ, Prešovský samosprávny kraj, 
s podporou Európskeho fondu re-
gionálneho rozvoja v rámci progra-
mu Interreg Poľsko-Slovensko. 

Pozvánka 
do Kežmarku

S blížiacim sa koncom zimy pri-
chádza do oddelení dokladov tzv. 
pasová sezóna, ktorá trvá až do 
konca prázdnin. To znamená, že ak 
si cestovné doklady začnete vyba-
vovať až cez sezónu,  v oddeleniach 
dokladov či klientskych centrách si 
počkáte oveľa dlhšie ako dnes.

Ak v predsezónnom období po-
žiadate o cestovný pas alebo ob-
čiansky preukaz, vašu žiadosť za-
mestnanci vybavia v komfortnom 
čase. Pripomíname, že ak vám kon-
čí platnosť pôvodného OP, o nový 
môžete bezplatne požiadať už 180 
dní pred ukončením platnosti.

O nový pas či občiansky preukaz 
môžete požiadať na hociktorom  
z 84 pracovísk dokladov na Slovens- 
ku, nezávisle od miesta pobytu. 

 Doručiť si vyhotovený pas alebo 
občiansky môžete nechať na ktoré-
koľvek oddelenie, prípadne za po-
platok doručiť kuriérom na akúkoľ-
vek adresu.

Cestovné  doklady 
bez čakania



2 Február 2018 SPRAVODAJSTVO
Vo vírivke 

sme si 
všetci rovní

Po desaťročnej pauze sme 
spoznali najlepších športov-
cov mesta Poprad. Hlavným 
organizátorom akcie Špor-
tovec Popradu 2017 bolo 
občianske združenie Pre 
mesto, v spolupráci s komi-
siou športu a mládeže pri 
mestskom zastupiteľstve a 
mestom Poprad. 

Organizátori oslovili všet-
ky športové kluby v meste a 
na ich výzvu reagovalo 18 z 
nich. Medzi jednotlivcami v 
kategórii dospelých boli no-
minovaní, horolezec Peter 
Hámor, hokejista a hokej-
balista Patrik Svitana a fut-
balista Stanislav Šesták. Ví-
ťazom sa stal Peter Hámor, 
ktorý v uplynulých dňoch 
získal aj ocenenie v celoslo-

Peter Hámor - Športovec Popradu za rok 2017
venskej ankete Krištáľové 
krídlo v kategórii šport. V 
kategórii mládeže boli no-
minovaní cyklista Samuel 
Hollý, plavkyňa plaveckého 
klubu Aquacity Poprad Ta-
mara Potocká a džudistka 
Nikola Štefánikova. Víťaz-
kou je Tamara Potocká. Me-
dzi žiakmi boli nominovaní 
karatista Adam Chudík, pla-
vec Marek Koreň a volejba-
lista Šimon Rzyman. Najlep-
ším žiakom-športovcom sa 
stal Adam Chudík z Karate 
klub Shihan Poprad.

Okrem jednotlivcov komi-
sia vyhodnotila aj najlepšie 
kolektívy, trénera, funkcio-
nára, podujatie či organizá-
tora. Najlepším seniorským 
kolektívom sa stali hokejist-

ky ŽHK Poprad - majsterky 
Slovenska, mládežníckym 

V ostatnom čase, najmä 
keď ktokoľvek namieta pro-
ti idiotským rozhodnutiam 
z Bruselu, ktorými títo páni 
znásilňujú zdravý rozum  
a národy celej Európy, poma-
ly už nepočujeme o ničom 
inom, ako o európskych hod-
notách a politickej korekt-
nosti. Keďže žijem v Európe 
už od narodenia, vždy som si 
myslela, že najväčšou hodno-
tou pre celú Európu je mier, 
pretože vojna zničí všetko 
– od človeka až po zem, na 
ktorej žijeme. Ak k mieru pri-
dáme ešte kus morálky, etiky, 
charakteru a osobné vše-
ľudské hodnoty ako je život, 
človek, zdravie, láska, priateľ-
stvo, rodina, práca, peniaze, 
šťastie, vzdelanie, múdrosť, 
umenie, príroda, viera, slo-
boda a dodržiavanie pravidiel  
a zaužívaných noriem spo-
ločenského správania kaž-
dej krajiny, máme seriózny 
základ európskych hodnôt. 
Keď ich rozšírime o spoloč-
né európske hodnoty, akými 
sú široko interpretovateľné 
pojmy sloboda, demokracia 
alebo voľný pohyb osôb a ka-
pitálu, myslím, že sme vyčer-
pali celý súbor hodnôt, kvôli 
ktorým sa oplatí žiť a tvoriť. 
Myslím, že nik nebude na-
mietať, že ide o celoeurópske 
hodnoty, nie iba hodnoty zá-
padnej Európy. Aké však bolo 
moje prekvapenie, keď nám 
predseda frakcie liberálov 

Liberálne európske hodnoty a my
európskeho parlamentu Guy 
Verhofstadt odkázal, že Eu-
rópska únia bola vybudova-
ná tak, aby zaručila slobodu 
našich občanov, demokraciu 
a právny štát. Ak vraj krajiny 
východnej Európy nechcú 
prijať liberálne hodnoty EÚ, 
mali by opustiť tento európs- 
ky spolok. Tými liberálnymi 
hodnotami myslel hlavne 
akceptáciu homosexuálnych 
zväzkov, potraty na požiada-
nie, prijímanie imigrantov, 
multikultúrnu spoločnosť, 
potláčanie národného cítenia 
a koniec tradičných kresťans- 
kých hodnôt (ešte zabudol 
dodať, že ruská hrozba, lebo 
mám pocit, že aj tá sa už stalo 
európskou hodnotou).

Pán Verhofstadt, keď stre-
doeurópske štáty vstupovali 
do Európskej únie, o ta-
kýchto hodnotách nikto nič 
nehovoril. Ani o neustálom 
rinčaní zbraňami a hľada-
ním vymysleného agresora. 
Len pre pripomenutie a veľ-
mi skrátene o cieľoch, ktoré 
nám boli prezentované, ako 
ich definoval historik a spi-
sovateľ Vlastimil Vonduška. 
Európska únia nám sľubo-
vala, že: bude plne zachova-
ná národná suverenita; ide  
o spoločenstvo rovných,  
v ktorom sa bude rešpek-
tovať hlas každého člena;  
v obchodnej a hospodárskej 
integrácií prispeje jednotná 
mena euro; zrušením hraníc 

sa odbúrajú prekážky v ob-
chodovaní a turistike; vznik-
ne demokratický, moderný  
a funkčný systém riadenia 
európskych záležitosti; eu-
rópska politika bude mať vo 
svete oveľa väčšiu váhu; Bru-
sel nám bude dávať peniaze, 
aby sme si vybudovali mo-
dernú infraštruktúru ciest, 
podnikov a služieb a tak sa 
vraj staneme Európanmi. 
Toto nám tvrdili, hoci v prís- 
tupových zmluvách, o kto-
rých nikto nehovoril, bude 
zrejme niečo úplne iné. Ale 
pochybujem, aby o „liberál-
nych hodnotách“, predstave-
ných pánom Verhofstadtom 
po 14 rokoch, keď už v únii 
sme, bola čo i len zmienka.  
A už vôbec sa tam nič ne-
hovorilo o politickej korekt-
nosti, ktorou už pár rokov 
obmedzujete slobodu tlače   
a znásilňujete slobodu slova.

Nechcem hovoriť o tom, 
čo ste sľubovali, pretože mám 
neodbytný pocit, že z toho 
všetkého ostali len otvore-
né hranice. Chcem hovoriť  
o tom, že z ktoréhosi cho-
rého, vynikajúco plateného 
bruselského (či zaoceánske-
ho) mozgu vyšla idea európs- 
keho superštátu, v ktorom sa 
úplne rozplynú národné štáty 
so svojou kultúrou, umením, 
poznaním, identitou, svo-
jimi vlastnými hodnotami  
a nahradia ich príkazy, zákazy  
a nariadenia, ktoré všetky vše-

ľudské hodnoty, i tie európs- 
ke, utopia minimálne na dne 
Tichého oceánu. Majetku, 
priemyslu a poľnohospo-
dárstva nás už piata kolóna, 
pozostávajúca zo skorumpo-
vaných bruselských a prob-
ruselských zradcov, pracu-
júcich pre zahraničné vlády 
a nadnárodné korporácie, 
zo skorumpovaných médií 
a treťosektorových slnieč-
károv zbavili a z ružových 
snov o Európskej únii zostali 
len chudobné, vyvlastnené 
národné štáty, ktoré strácajú 
svoju suverenitu a vy nebu-
dete mať pokoj, kým nás ne-
zbavíte úplne všetkého. Zo 
strednej a východnej Európy 
ste si urobili kolónie, záso-
báreň pracovnej sily, ale aj 
tých najlepších mozgov, kto-
ré budú odchádzať do vašich 
krajín. Preto u nás musia byť 
mzdy na úrovni rozvojových 
štátov, aby mal kto robiť na 
vás, na vaše ciele a na mig-
rantov, priexportovanú ďal-
šiu, ale neodmysliteľnú časť 
piatej kolóny, ktorú dnes už 
môžeme rátať na milióny  
a s ňou prichádzajúci chaos  
a stredovek, v ktorom o vše-
ľudských hodnotách nemô-
že byť ani reči. To preto sa 
za žiadnu cenu, ani za cenu 
rozbitia únie, nechcete vzdať 
kvót a prerozdeľovania? 
Do kedy budete môcť, pod 
pláštikom európskych hod-
nôt, manipulovať s národmi 

Európy a pod záštitou USA 
aj s celým svetom? Naozaj si 
myslíte, že strach z toho, že 
nám nedáte eurodotácie, nás 
zlomí? Alebo že vaše firmy 
odídu z našich štátov? A kde 
pôjdu, kde ešte budú môcť 
tak ryžovať, ako ryžovali  
u nás? Na východ nie, juž-
ná Amerika vaše praktiky  
a vyžieranie už pozná z kolo- 
niálnych čias, možno ešte 
koloniálna Afrika, ale Čína 
vás predbehla, takže vám 
ostáva len Ukrajina a veľmi 
rýchlo osídliť Mars a nak- 
lonovať si opičky, ktoré na 
vás budú robiť a počúvať na 
slovo. Ale aj na tie majú pa-
tent Čiňania. Takže skúste 
sa trochu umravniť a prestať  
s tou svojou aroganciou, vy-
hrážaním sa a nadradenos-
ťou. Uvedomte si, že naši 
ľudia ešte vždy vedia poctivo 
pracovať. A keď raz odídu  
z vašich krajín, tak umriete 
od hladu, pretože vaši mig-
ranti na vás robiť nebudú.

Nuž, pán Verhofstadt  
a tisíce bruselských úradní-
kov odtrhnutých od reality, 
ďakujeme za vaše liberálne 
európske hodnoty a radšej 
ostaneme pri tých našich, eu-
rópskych, obyčajných, ľuds- 
kých. Pretože my sme Euró-
pania už dávno, ale zdravý 
rozum, po desiatkach rokov 
vymývania mozgov z výcho-
du, nám ešte ostal. 

 Ľudmila Rešovská  

juniori HK ŠKP Poprad - se-
mifinalisti majstrovstiev Slo-
venska a medzi žiakmi starší 
žiaci VK Junior 2012 Pop- 
rad. Seniorským trénerom 
roka sa stal hokejový tréner 
Milan Skokan - tréner pop- 
radských hokejistiek, mlá-
dežníckym trénerom Andrej 
Vojčík - tréner VK Junior 
Poprad a žiackym trénerom 
roka sa stal Miloš Božík  
z Plaveckého klubu Aquacity 
Poprad. Športovým organizá-
torom roka 2017 sa stal Jozef 
Pavlík. Za podujatie roka bol 
vyhlásený 44. ročník medzi-
národnej automobilovej sú-
ťaže Rallye Tatry a Cenu fair 
play získala Júlia Mikšovská 
za dlhoročné aktivity v oblasti 
gymnastiky.

Slávnostné vyhlasovanie 
výsledkov Športovca Popra-
du sa uskutočnilo vo štvrtok 
1. februára v Dome kultúry  
v Poprade.  S. Petrus

Polícia 
hlási

Krádež nábytkovej steny. 
Popradský vyšetrovateľ vedie 
trestné stíhanie vo veci zlo-
činu krádeže, ku ktorej doš-
lo v tomto mesiaci v jednom  
z rodinných domov v Spišs- 
kom Podhradí. Doposiaľ ne-
zistený páchateľ neoprávnene 
vošiel do domu, z ktorého 
odcudzil nábytkovú stenu v 
demontovanom stave v kar-
tónových obaloch. Majiteľ 
domu vzniknutú škodu vy-
číslil na 290 eur. Páchateľovi v 
prípade vypátrania a preuká-
zania viny hrozí trest odňatia 
slobody na tri až desať rokov.

Týranie blízkej osoby  
a zverenej osoby. Vyšetro-
vateľ OR PZ Stará Ľubovňa  
začal trestné stíhanie za zlo-
čin týranie blízkej a zverenej 
osoby. Doposiaľ nestotožnení 
zákonní zástupcovia 6-roč-
ného Jána a 5-ročnej Adria-
ny (obaja zo Starej Ľubovne)  
im od narodenia až doposiaľ 
nevenovali dostatočnú rodi-
čovskú starostlivosť, nezabez-
pečili a neposkytli im dosta-
točný príjem stravy, hygie-
nickej opatery ani zdravotnej 
starostlivosti. Z uvedeného 
dôvodu  boli deti opakovane  
hospitalizované na detskom 
oddelení v nemocnici,  kde 
podľa vyjadrenia lekára bola 
dôvodom ich hospitalizácie 
podvýživa ... výrazný váhový 
úbytok,  hraničná hydratá-
cia a deti boli v hygienicky 
zanedbanom stave. Polícia 
sa prípadom intenzívne za-
oberá v spolupráci s ďalšími 
inštitúciami. 

Vedeli ste, že všetci Is-
lanďania chodievajú plá-
vať? Jednou z neodškrie-
piteľných predností tejto 
ostrovnej krajiny, nech ste 
kdekoľvek, je, že určite 
nájdete v tesnej blízkosti 
príkladne vybavené well-
ness centrum so saunou, 
vírivkami, masážou a so-
láriom. Spravujú ich obce 
a ľudia ich chápu ako 
jednu z viacerých súčastí 
balíka svojich základných 
potrieb. Obce sú dokonca 
povinné umožniť obyvate-
ľom vstup do nich za vý-
hodné ceny...

V saune sme si všet-
ci rovní. A vo vírivke, ako 
za okrúhlym stolom pre 
stálych hostí, sedí v ho-
rúcej vode riaditeľ banky  
so stavebným robotní-
kom a diskutujú o politike  
a udalostiach dňa. Špeciál- 
ne plavárne pre horných 
desaťtisíc neexistujú. Bo-
háči sa čvachtajú v tých 
istých bazénoch ako bežní 
smrteľníci. Asi je to tým, 
že ľudia, čo sa vedľa seba 
pod sprchou ocitnú celkom 
nahí, stratia zábrany. Nahý 
človek nie je príslušníkom 
žiadnej kasty. Nikoho ne-
zaujíma, aké auto má pred 
vchodom. Je jednoducho 
človek. Podsaditý pleši-
vec vedľa by mohol byť 
lodný magnát so štyrmi 
milenkami a útlocitný mla-
dík oproti, ktorého by sme 
spontánne považovali za 
básnika alebo filozofa, 
môže byť zasa obuvník...  

Hoci Islanďania a Škan-
dinávci vôbec si radi ro-
bia žarty so zahraničných 
návštevníkov, ktorým je 
ich bezstarostná nahota  
v saune cudzia a zabalení 
do osušky si pod ňou s po-
citom trápnosti vymieňajú 
spodnú bielizeň za plavky, 
jedno s nimi predsa máme 
spoločné. Aj oni chodia do 
sauny najmä pookriať na 
tele a na duši...

Stále tmavé, studené 
večery v kombinácii so 
zimnými športmi a poby-
tom na čerstvom vzduchu 
počas dňa sú ideálnou prí-
ležitosťou vyhriať si kosti. 
A keďže nie všetci sme 
takí frajeri ako napríklad 
otužilci, ktorých vidno na 
štrkopieskoch vo Svite, 
doprajte si oddych, od-
strihnite sa od vonkajšieho 
sveta a načerpajte novú 
energiu niekde v saune, 
ktorých určite máte vo 
svojom okolí neúrekom. 
Do stále ešte nového roka 
čitateľom i členom redak-
cie Podtatranského kurié-
ra prajem najmä pevné 
zdravie, pevný krok a pev-
né nervy.  Petra Vargová
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Občianske združenie V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a roz-
voj mládeže začalo v spolupráci s mestom Poprad realizo-
vať projekt „Povedz To!“, ktorého cieľom je vytvoriť správu  
o mládeži v Poprade. Projekt realizovaný s podporou Minis-
terstva školstva, vedy, výskumu a športu si kladie za cieľ po-
menovať najväčšie problémy a výzvy, ktorým čelia mladí ľudia. 

  „Na začiatku každej zmeny má byť mapovanie aktuálneho 
stavu. To je cieľom celého prieskumu. Čím reálnejší obraz o ži-
vote mladých ľudí v Poprade dokážeme spolu vytvoriť, tým väčší 
dopad môže mať pohľad mladých na rozhodovanie o budúcnosti 
vlastného mesta,“ uviedol predseda OZ Branislav Kožuch.

 V praxi ide o zmapovanie pohľadu mladých ľudí do 30 ro-
kov na život v Poprade v 9 oblastiach. „Výsledný strategický do-
kument by mal byť pre samosprávu, ktorá je partnerom projek-
tu, strategickým východiskom pre nastavovanie vízie, iniciatív  
a aktivít. Správa o mládeži, ktorá je v takejto podobe pripravo-
vaná po prvýkrát, by mala rovnako slúžiť aj pre všetky organizá-
cie v regióne Poprad, pre ktoré sú cieľovou skupinou práve mladí 
ľudia,“ doplnil primátor Popradu Jozef Švagerko.  

„Ambíciou správy nie je iba mať ďalší papier, ale urobiť reálne 
kroky, aby bolo mesto ešte viac priateľské voči mladým,“ vysvetlil 
projektový manažér Michal Kuzár. 

Samotný prieskum prebieha formou online dotazníkov roz-
delených do troch vekových skupín: deti do 5 rokov, od 6-12 
rokov a od 13-30 rokov.  (mga)

Povedz to!, mládež popradská

Po slávnostnom zložení sľubu nové-
ho župana a poslancov sa nový dirigent 
kraja rozhodol rýchlo nastúpiť na cestu 
„obnovy.“ Hneď začiatkom januára sa 
malo konať prvé zasadnutie krajské-
ho zastupiteľstva, na ktorom sa malo 
schváliť zaradenie poslancov do pra-
covných komisií a malo dôjsť k odvo-
laniu riaditeľov sociálnych, kultúrnych  
a ďalších zariadení v pôsobnosti PSK.

Hneď pri tomto kroku narazili zámery 
najvyššieho župana na Slovensku na od-
por: z celkového počtu 62 začalo vzdo-
rovať 16 poslancov SMER-u (za okres 
Poprad je v ňom Martin Lajoš) i 20 ne-
závislých poslancov, ktorých sa „ujali“ 
tí, čo v predchádzajúcom volebnom ob-
dobí boli poslancami za SMER-SD. Tak 
sa schvaľovanie komisií pozdržalo do 
29. januára. Medzičasom sa klub nezá-
vislých poslancov rozdelil na dve frak-
cie po 10. Klub nezávislých poslancov,  
v ktorom je väčšina bývalých naSMERo-

vaných poslancov – za okres Poprad sú  
v ňom Michal Sýkora, Jozef Janiga, Šte-
fan Pčola a Anna Schlosserová a Klub 
DOHODA – z nášho okresu sú v ňom 
Pavol Gašper a Igor Wzoš. Klub DO-
HODA je koaličným klubom, spolu 
so županovým klubom, tvoreným po-
slancami volebného zoskupenia KDH-
-OĽaNO-SaS-NOVA (za náš okres je  
v tomto zoskupení Patrícia Bujňáková), 
poslancami SNS a niekoľkými ďalšími 
poslancami. Táto koalícia má nadpolo-
vičnú väčšinu, ale na schválenie uzne-
sení, kde treba 2/3 väčšinu to nestačí. 
Takže predseda kraja sa snaží spra-
vodlivo vychádzať so všetkými klubmi.  
V tomto duchu bolo navrhnutých do 
komisií zamestnanosti na úradoch 
práce 16 poslancov: 8 z KDH, 4 zo 
SMERu a 4 nezávislí. Nakoniec bolo 
schválených 8 z KDH, 3 zo SMERU  
a 5 nezávislí. Keďže zatiaľ nie je rozhod-
nuté, ako sa bude postupovať pri výbere 

nových riaditeľov krajských inštitúcií, 
zostávajú doterajší riaditelia na svojich 
miestach. Zámer zvoliť ich na päť rokov, 
ako sú volení riaditelia škôl nemá opo-
ru v zákone, takže sa hľadá vhodný mo-
del, ako dostať na tieto riadiace funkcie 
tých najsprávnejších.

Budovanie ciest, ktoré boli hlavnou 
volebnou témou nového predsedu  
a jeho zoskupenia strán sú mimo dosah 
kraja. Zatiaľ sa len veľmi pozvoľna pri-
púšťa, že by bolo potrebné robiť zásad-
né systémové opatrenia na úrovni celé-
ho kraja, ktoré by povzniesli náš región 
z chvosta Slovenska na vyššie priečky. 
A poslancov, ktorí na to upozorňu-
jú je ako šafránu. Tieto zmeny klopú 
na dvere v oblasti školstva, sociálnej  
i zdravotníckej starostlivosti. Najbližšie 
týždne ukážu, či bude ochota rokovať aj 
o zmienených principiálnych otázkach, 
na ktoré má VÚC-ka kompetencie. 

 Pavol Gašper

Naberie vedenie PSK odvahu riešiť to, 
čo naozaj pomôže nášmu kraju?

Poslanci mesta Poprad 
schválili na konci predošlého 
roka, ako inak, vyrovnaný 
rozpočet na rok 2018. Keďže 
príprave investícií primátor 
už tradične nevenoval dos- 
tatočnú pozornosť, schváli-
li poslanci len dokončenie 
tých investičných zámerov, 
ktoré už boli zazmluvnené  
v roku 2017. Pri prerokovaní 
rozpočtu bola kvalita pred-
kladaného materiálu značne 
kritizovaná poslancami. Aby 
sa však mesto vyhlo rozpoč-
tovému provizóriu, čo by 
nebol najlepší signál, pos- 
lanci predložený rozpočet 
schválili.

Pálčivou otázkou boli 
dotácie mestských s.r.o.-
-čiek. Tie sú v skutočnosti 
podnikateľskými subjektmi.  
A dotovanie podnikateľ-
ských subjektov z verejných 
zdrojov je značne obme-
dzované legislatívou EU. Na 
neplánovanom januárovom 
zasadnutí zastupiteľstva však 
už bol tento problém preko-
naný v prípade Pohrebno-
-cintorínskych služieb, s.r.o. 
Poprad a TV Poprad, s.r.o. 
(či skôr TV WI/SJ). Dob-
re platení externí právnici  
potvrdili, že dotovanie uve-
dených firiem by nedefor-
movalo podnikateľské prost- 
redie, a teda nič nebráni 
tomu, aby sa v Poprade i na-
ďalej pochovávalo a objek-
tívne pútavo vysielalo. Zatiaľ 
je však stále nejasné, ako za-
dotovať profesionálny hoke-
jový klub a ženský basketba-
lový oddiel, ktoré spotrebujú 

Čo čaká mesto Poprad v roku 2018?
také množstvo mestských 
peňazí, ktoré je porovnateľné  
s finančnou spotrebou zbytku 
športových oddielov v mes- 
te. Pritom počet športovcov 
a dosahovaných výsledkov je 
neporovnateľný. Ale šikovní 
právnici si aj s tým poradia. 
Možno si mesto objedná od 
„preferovaných“ športových 
klubov nejaké zápasy na po-
bavenie ľudí – ako napríklad 
divadlo. A tak podnikanie na 
spôsob „daj mi peniaze a ja 
ich už nejako miniem“ bude 
pokračovať aj napriek sna-
he EU poškodiť popradský 
šport.

Čas beží a na realizáciu 
väčších výberových konaní 
ho zostáva každým dňom 
menej. Takže možno na-
koniec zostane pri oprave 
a údržbe ciest a chodníkov. 
Tá sa ako-tak darí. Mal by sa 
zrekonštruovať most na uli-
ci Francisciho ponad ulicu 
Zdravotnícku, o ktorom je 
známe už najmenej päť ro-
kov, že je v havarijnom stave. 
A taktiež by sa malo začať 
s projektom opravy mosta 
na ulici Alžbetinej (príjazd 
na veľký kruhový objazd od 
polície), ktorý je v rovnakom 
stave, len to až tak veľmi ne-
vidno. Postaviť by sa mali tiež 
dve triedy v MŠ na ulici Pod-
tatranskej. To z „fondových“ 
peňazí. Tým by sa mohli nák- 
lady mesta vynaložené na 
ich získanie ako-tak vrátiť. 
Veľkou rekonštrukciou by 
mala prejsť aj MŠ vo Veľkej, 
ktorá prevádzkuje svoju čin-
nosť v podmienkach nehod-

ných 21. prvého storočia. 
Plánované sú aj investície do 
vybudovania ihriska na ZŠ 
Komenského – tam by malo 
vyrásť multifunkčné ihrisko 
otvorené aj pre verejnosť,  
a tiež by sa malo investovať 
do nového ihriska na ZŠ  
v Matejovciach.

Zo stoviek požiadaviek 
občanov, ktoré predostreli 
vedeniu mesta pri rokovaní 
o územnom pláne pred viac 
ako dvoma rokmi, sa veľa na 
rozhodovanie zastupiteľstva 
nedostalo. Veď to sú väčši-
nou veci, ktoré až tak veľmi 
nevidno. A keďže je tento 
rok volebný a voliči si pamä-
tajú zhruba pol roka, tak sa 
čoraz viac tlačí na pílu, aby 
sa zrealizovali nejaké dobre 
viditeľné investície. Naprí-
klad most za takmer 300 000 
eur ponad Rožňavskú uli-
cu od Lidla ku Kriváňu (pri 
OC MAX), vedúci odnikiaľ 
nikam, alebo rekonštruk-
cia svietidiel na JUH-och 
- tam sú ich tisíce, sú poko-
pe a bude to vidno zďaleka 
i zblízka. Nevadí, že v iných 
častiach mesta sú elektrické 
rozvody takmer nefunkčné 
a stožiare osvetlenia takmer 
odhrdzavené. O asi dvad-
siatke ulíc, ktoré nemajú 
osvetlenie vôbec a polícia na 
nich eviduje lúpežné prepad-
nutia, ani nehovoriac. Veď 
už dve štúdie potvrdili, že 
nám funkčné osvetlenie tre-
ba meniť za SMART lampy, 
ktoré vedia, že svietiť treba 
v noci. Treba na to len cca 8 
miliónov eur. Údajne o tom 

prebiehajú rokovania so SIE-
MENS-om, ktorý od mesta 
berie za „čistenie“ svietidiel 
približne 200 000 eur ročne. 
Pritom porovnateľné mestá, 
ktoré venovali trochu pozor-
nosti vypovedaniu obdobnej 
nevýhodnej zmluvy, podpí-
sanej s touto firmou (takmer 
zásadne za rozhodovania 
KDH v dotyčnom meste), 
vedia udržiavať svoje osvet-
lenie a semafory za približne 
50 000 eur/rok. … a podari-
lo sa im ešte aj zriadiť zelené 
vlny semaforov :).

Všetko nasvedčuje tomu, 
že Poprad zostáva verný 
svojej tradícii: velikášske oči 
a pretrvávajúci kontrast po-
trieb a ich neriešení. Škoda, 
že z tohto volebného obdo-
bia zostáva tak málo času na 
realizáciu toho, čo skutočne 
potrebujú naši občania, aby 
mohli povedať, že sa v každej 
časti   svojho mesta cítia nao-
zaj komfortne a vedia, že ich 
mesto patrí skutočne im.

 Pavol Gašper

Mesto Poprad navštívil generálny riaditeľ najväčších cyklis-
tických pretekov v Poľsku - Tour de Pologne - Czeslaw Lang. 
Pracovné stretnutie s primátorom mesta Poprad Jozefom 
Švagerkom bolo venované diskusii o možnostiach vytvoriť 
z Popradu etapové mesto týchto najvýznamnejších cyklistic-
kých pretekov v regióne strednej a východnej Európy, ktoré 
sú zároveň súčasťou UCI World Tour. „Tour de Pologne nie 
je len o súťažnej rivalite, ale tiež o skvelej propagácii miest, 
v ktorých sa koná. Sme blízko vedľa seba, sme susedia, sú tu 
Tatry, hovorili sme aj o spoločnej pamiatke na Jána Pavla II., 
to všetko sú veci, ktoré nás spájajú, a preto by to bola určite 
veľmi pekná etapa, ktorú by sme dokázali spoločne pripra-
viť,“ uviedol Czeslaw Lang.  „Som veľmi rád, že sme sa mohli 
s pánom Langom stretnúť osobne a prebrať najdôležitejšie 
detaily možnej spolupráce. Tour de Pologne je obrovský fe-
nomén, ktorý vďaka televíznym prenosom sledujú stovky 
miliónov divákov na celom svete. Tento športový sviatok má 
obrovský marketingový potenciál, ktorý by sme pri vzájom-
nej spolupráci radi využili v prospech nášho mesta i celého 
regiónu,“ uviedol po stretnutí popradský primátor. Obe stra-
ny sa dohodli na ďalšom vzájomnom postupe a rokovaniach.

Tour de Pologne v Poprade

Mesto  Poprad  vyhlasuje 
4. ročník ankety NAJ PEDA-
GÓG 2018. V rámci nej chce 
pri príležitosti  Dňa  učiteľov   
oceniť  najaktívnejších  a  naj-
úspešnejších pedagogických 
zamestnancov (učitelia MŠ, 
ZŠ, SŠ, ZUŠ a vychovávateľ-
ky ŠKD) zo škôl pôsobiacich 
na území mesta. Pôsobnosť 
ankety NAJ PEDAGÓG je  
v rozsahu od materských škôl 
až po školy stredné.   

„Školstvo a vzdelávanie sú 
pre nás dôležitou prioritou. 
Prácu a poslanie pedagógov 
chceme preto opakovane oce-
niť aj prostredníctvom tejto 
ankety, ktorá je výrazom vďa-
ky učiteľom za ich prácu pre 
naše mesto,“ uviedol vicepri-
mátor Popradu Igor Wzoš.  

Školy môžu po internom 
hlasovaní alebo výbere s mož-

NAJ pedagóg 2018
nosťou zapojenia pedagógov, 
žiakov a rodičov nominovať 
do ankety NAJ PEDAGÓG 
2018 pedagogických za-
mestnancov v týchto kategó- 
riách: Akčný tvorivý  učiteľ/
pedagogický  zamestnanec, 
Učiteľ  s  mimoriadnymi  výs- 
ledkami a Zaslúžilý  učiteľ .

Každá škola môže nomi-
novať do jednotlivých ka-
tegórií maximálne jedného 
pedagóga. Riaditelia škôl 
zašlú spracované nominácie 
odboru školstva, mládeže  
a športu MsÚ v Poprade naj- 
neskôr do 28. 2. 2018 na ad-
resu najpedagog@poprad.
sk. Slávnostné vyhlásenie vý-
sledkov  ankety NAJ PEDA-
GÓG 2018 sa uskutoční po-
čas galavečera pri príležitosti 
Dňa učiteľov v Dome kultúry  
v Poprade 19. marca.  (mga)Do výkonu služby v minulom mesiaci nastúpili v Poprade 

členovia Miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS). 
Mesto Poprad získalo prostriedky na jej zriadenie vďaka pro-
jektu Miestna občianska poriadková služba v meste Poprad, 
ktorý je financovaný v rámci operačného programu Ľudské 
zdroje. Mesto na tento účel získalo nenávratný finančný prís- 
pevok vo výške 143 647,69 €, čo je 95 percent nákladov na rea- 
lizáciu projektu. Zvyšných 5 percent, t. j. 7 560,41 € bude pou-
žitých z vlastných zdrojov. 

„Medzi hlavné úlohy miestnej občianskej poriadkovej služby bu- 
de patriť ochrana verejného poriadku, ochrana životného prost- 
redia, ktorá bude spočívať hlavne v nahlasovaní čiernych sklá-
dok a pod. Ich činnosť však nebude iba pri ochrane verejného po-

riadku, ale chceme, aby boli nápomocní aj napr. pri nastoľovaní 
poriadku pri vyplácaní sociálnych dávok, pri výkone práce ply-
nárov, elektrikárov, zdravotníckej služby, aby nedochádzalo po-
čas vykonávania ich činnosti k ich napádaniu resp. ohrozeniu,“ 
uviedol náčelník Mestskej polície v Poprade Štefan Šipula. 

V rámci projektu bolo zamestnaných 6 osôb na dobu 
troch rokov, ktoré budú činnosť vykonávať v koordinácii  
a pod dohľadom mestských policajtov. Príslušníci MOPS 
budú pracovať vo dvojiciach v čase od 6. do 14. hod., 
od 12. do 20.hod a tretia dvojica od 14. do 22. hod., ale  
v prípade potreby budú k dispozícii aj pri zásahoch spojených 
s rušením nočného pokoja alebo narušením verejného poriad-
ku aj po 22. hod.   (mga)

Miestna občianska poriadková služba v Poprade 
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Ocenenie za celoživotný 
prínos v cestovnom ruchu 
Prešovského kraja bolo 
udelené Pavlovi Rajtárovi 
(81). Počas vyše 50 rokov 
aktívnej kariéry horského 
vodcu vystúpil na Gerlach 
viac ako 1 000-krát (a na 
Mont Blanc 59 krát). Takmer 
30 rokov pracoval aj ako zá-
chranár Horskej služby. Stal 
sa protagonistom moderné-
ho skialpinizmu, uskutočnil 
rad zimných i letných výstu-
pov vo Vysokých Tatrách i 
na mnohých miestach sveta. 
V roku 1993 bol ako predsta-
viteľ Spolku horských vod-
cov Vysokých Tatier jedným 
zo zakladateľov Združenia 
cestovného ruchu Vysoké 
Tatry. Výrazne sa pričinil o 
vznik Národnej asociácie 
horských vodcov Slovenska, 
ktorá sa ako prvá z post-
socialistických krajín stala 
členom Medzinárodnej únie 
asociácií horských vodcov. Je 
aktívny aj publikačne, okrem 

Osobnosti a produkty CR Prešovského kraja 2017
Ocenenia za prínos v rozličných oblastiach cestovného ruchu v Prešovskom kraji budú 

udelené štyrom osobnostiam. Odborná porota tiež vybrala tri NAJ produkty roku 2017, 
ktoré prispeli k rastu návštevnosti a propagácii kraja.

Ocenenia Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja organizuje od roku 2014 Kraj-
ská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska. Ocenenia sú udeľované 
osobnostiam, zariadeniam, zamestnancom a produktom, prispievajúcim k rozvoju cestovné-
ho ruchu v Prešovskom kraji. O udelení ocenení osobnostiam a produktom rozhodla odborná 
porota. Nominácie na ocenenie zasielala organizátorom verejnosť  do konca novembra 2017. 
Najlepšie zariadenia, zamestnancov a jeden produkt vyberala verejnosť v online hlasovaní. 

„Ocenenie je vyjadrením vďaky a uznania osobnostiam, ktoré sa pričinili o rozvoj cestov-
ného ruchu v jeho rozličných oblastiach. Taktiež upriamuje pozornosť na výnimočné pro-
dukty, ktoré prispievajú k návštevnosti a propagácii kraja,“ uviedol Martin Janoško, riaditeľ 
KOCR Severovýchod Slovenska. Ocenenia boli odovzdané 25. januára 2018 na medzinárod-
nej výstave cestovného ruchu ITF Slovakiatour v Bratislave v expozícii Prešovského kraja. 

Singletrails Lechnica.

Pavol Rajtár na vrchole Gerlachovského štítu.

Chodník korunami stromov Bachledka.

spolupráce s médiami je au-
torom dvoch kníh z horské-
ho prostredia. Ocenenie je 
zároveň poďakovaním za ce-
loživotnú prácu pri záchrane 
návštevníkov veľhôr, posky-
tovanie profesionálnych slu-
žieb horského vodcu a pro-
pagácie Slovenska doma i v 
zahraničí. 

V kategórii podnikanie v 
cestovnom ruchu získal oce-
nenie Jiří Hruška, ktorý stojí 
za vybudovaním golfového 
rezortu BLACK STORK vo 
Veľkej Lomnici. Lokalitu 
Veľkej Lomnice premenil 
na vyhľadávanú destináciu 
CR, vytvoril pracovné mies-
ta a umožnil vznik ďalších 
podnikateľských príležitostí. 
V októbri 2011 získal rezort 
prestížnu značku A PGA 
Golf Course ako 19. ihris-
ko na svete. K dispozícii je 
27-jamkové ihrisko, golfo-
vá škola a areál počas roka 
pripravuje mnoho podujatí, 
ktoré do regiónu lákajú do-

mácich a zahraničných hos-
tí. Patrí k nim aj charitatívne 
podujatie CHARITY GOLF 
CUP pod záštitou Petra Bon-
dru. Súčasťou areálu je hotel 
s wellnessom. 

Za vzdelávanie v oblasti 
CR udelila porota ocenenie 
Vladimírovi Ternavskému, 
zakladateľovi prvej lyžiar-
skej školy po revolúcii na 
Slovensku. V škole za 27 ro-
kov naučili desaťtisíce detí a 
dospelých umeniu zvládnuť 
lyže a snowboard a vyškolil 
stovky inštruktorov, ktorí 
dnes vlastnia vlastné lyžiar-
ske školy alebo pôsobia v 
strediskách po celom svete. 
Pôsobil ako šéf vzdeláva-
nia inštruktorov lyžovania 
a snowboardingu od roku 
1990 v SAPUL a neskôr v 
Slovenskej lyžiarskej aso-
ciácii. Pomáhal budovať 
podobné vzdelávacie štruk-
túry v Čechách, v Rusku a 
na Ukrajine. Okrem toho 
úspešne rozvíja doplnkové 

služby a aktivity – pravidelné 
nočné sánkovanie a kolobež-
kovanie z Hriebienka, nordic 
walking a pod.

Za rozvoj CR v samosprá-
ve  bude ocenený primátor 
Vysokých Tatier Ján Mokoš. 
V roku 1993 stal sa riadite-
ľom Vojenskej zotavovne v 
Tatranských Zruboch. Pô-
vodnú zotavovňu pretvoril 
na hotel, ktorý bol ocenený 
na uznávanom medzinárod-
nom fóre. V r. 2001 v Mad-
ride získal medzinárodnú 
cenu pre turizmus a v  r. 2002 
vo Frankfurte Certifikát za 
kvalitu a technológiu. Od 
roku 2003 je Ing. Ján Mokoš 
primátorom mesta Vysoké 
Tatry. V  tejto funkcii dosia-
hol výsledky na celosloven-
skej úrovni, ktoré preverili 
dve ťažké skúšky, veterná ka-
lamita v roku 2004 a násled-
ne požiar v roku 2005. Ako 
predseda predstavenstva  a 
v súčasnosti ako člen valné-
ho zhromaždenia najstar-
šej a najväčšej organizácie 
destinačného manažmentu 
na Slovensku - Oblastnej 
organizácie cestovného ru-
chu Región Vysoké Tatry, sa 
významnou mierou podieľa 
na tvorbe a ponuke ucele-
ných produktov cestovného 
ruchu, zavádzaní nových 
inovatívnych postupov v ces-
tovnom ruchu  a vytváraní 
pozitívneho obrazu Vyso-
kých Tatier a Slovenska ako 
cieľovej oblasti cestovného 
ruchu.

NAJ produkty – výber 
poroty

Odborná porota ocenila aj 
trojicu produktov – Chodník 
korunami stromov Bachled-
ka, Singletrails v Lech- 
nici a medzinárodný futba-
lový turnaj žiakov Fragaria 
Cup 2017.

Chodník korunami stro-
mov Bachledka sa od jese-
ne 2017 stal magnetom pre 
turistov a vyvolal obrovský 
záujem verejnosti. Drevený 
chodník s dĺžkou 1 234 m 
prevedie návštevníkov koru-
nami stromov až na vrchol 
vyhliadkovej veže s výhľa-
dom na Tatry, Pieniny a ma-
lebné Zamagurie. Obsahuje 
didaktické a zábavné zastáv-
ky, na vrchu veže sa nachá-

dza adrenalínová pochôdzna 
sieť. 

Singletrails v Lechnici sú 
adrenalínové cyklochodní-
ky, oficiálne otvorené a do-
končené v roku 2017. Tvoria 
ich dve trate s dĺžkou deväť 
a päť kilometrov. Turista, 
ktorý chce absolvovať oba 
okruhy, musí prejsť približne 
18 kilometrov. Vybudovaním 
singletrackov v malej obci 
Lechnica, kde žije iba nece-
lých 240 obyvateľov, pribudla 
v Pieninách turistická atrak-
cia, ktorá zvýšila návštevnosť 
Pienin a počet prenocovaní 
v obci Lechnica stúpol dvoj-
násobne. Prostredníctvom 
Singletrails v Lechnici sa o 
regióne píše už aj v Luxem-
bursku, Švédsku a Amerike.

Prehľad víťazov online hlasovania: 
NAJ kultúrno-náučné zariadenie: Slovenské opálové bane 
NAJ informačné zariadenia: Dukla Destination, Svidník 
NAJ reštauračné zariadenie: Salaš u Franka, Stará Ľubovňa 
NAJ ubytovacie zariadenie: Hotel Alfa***, Giraltovce 
NAJ kaviareň/bar/čajovňa: Bruno caffé, Prešov  
NAJ zamestnanec: Milan Sipko, vrchný čašník, reštaurácia 
Kúpeľov Červený Kláštor Smerdžonka 
PRODUKT cestovného ruchu, online hlasovanie: videopoz- 
vánka Osudy vpísané v dreve (autormi sú žiaci SOŠ Stará Ľu-
bovňa, Jarmočná ul.).   Mgr. Barbora Čechová

Najstaršie opálové bane na svete a jediné opálové bane 
na našom kontinente sú celosvetovo známe už od konca 16. 
storočia kvôli drahému opálu, ktorý sa v nich ťažil. Od roku 
2015 sú opäť sprístupnené pre verejnosť a zaradili sa medzi 
najzaujímavejšie turistické lokality Prešovského kraja, nie-
len pre svoju jedinečnosť a unikátnosť, ale aj pre svoju boha-
tú históriu. V podzemí je približne 30 km banských chodieb 
a 17 horizontov, z ktorých je päť zaplavených. V bani sa 
momentálne prevádzkuje aj technické potápanie. Sprístup-
nených pre verejnosť je 1280 metrov.
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Hovoríme s: Ing. Dášou Vojsovičovou, poslankyňou Mestského zastupiteľstva Svit

Počas ostatného mestské-
ho zastupiteľstva vo Svite, 
ktoré sa uskutočnilo 25. 
januára, ste okrem iného 
rozhodovali aj o projekte 
Obnova a výstavba miest-
nych komunikácií v meste. 
Projekt sa týkal chodníkov, 
ciest a parkovacích miest 
vo Svite, najmä v obytných 
zónach, ktoré sú zanedbané  
a v časti Pod Skalkou. Ktoré 
lokality boli v pláne realizá-
cie a za aké ceny? 

Áno, tento projekt bol jed-
ným z bodov programu. Ide 
o projekt, ktorý bude realizo-
vaný v dvoch etapách v cel-
kovom objeme 5,1 mil. eur. 
Tieto prostriedky sme mali 
získať formou špeciálneho 
financovania – kedy zhoto-
viteľ na svoje náklady stav-
bu zrealizuje a mesto bude 
po dobu 10 rokov splácať 
150 tisíc eur ročne. 1. etapa 
mala byť realizovaná v tomto 
roku v objeme 1,5 mil. eur  
a v jej rámci malo byť vybu-
dovaných 900 m dláždených  
a asfaltovaných chodníkov, 
1,1 km asfaltovej cesty a 250 
parkovacích miest. Navrho-
vané  boli lokality na Uli-
ciach Štúrova (57 parkovacích 
miest), Kukučínova – 9. mája 
(99 parkovacích miest), Jilem-
nického (počet parkovacich 
miest nebol špecifikovaný) 
a obslužná komunikácia pri 
Ihlatexe na Mierovej. Ďalej 
MŠ Pod Skalkou s výstavbou 
chodníka a rozšírenia časti 
Ul. školská s pozdĺžnym par-
koviskom a v časti Pod Skal-
kou chodník od podjazdu ku 
kostolu. Následne, ak mesto 
bude disponovať potrebnými 
finančnými zdrojmi, môže 
začať 2. etapa s vyčerpaním 
finančných prostriedkov do 
objemu 5,1 mil. eur.  

Aký je váš názor na tento 
projekt?

Komunikácie – či už cesty, 

O cestách, chodníkoch a parkoviskách vo Svite
chodníky, alebo len úzke 
chodníčky a schody v našom 
meste žiaľ, nie sú v dobrom 
stave. Uvedomujem si, že je 
potrebné zaoberať sa ich ob-
novou a rekonštrukciou. Ak 
chceme ísť do tak finančne 
náročného projektu, ktorý 
mesto zaťaží na 10 rokov, mu-
síme tento projekt pripraviť 
seriózne. Už na zastupiteľstve 
v decembri minulého roka 
som sa na tento projekt pýta-
la. Primátor pán Škvarek ma 
informoval, že nie je stano-
vený čas realizácie, ale hneď 
po Novom roku bol projekt 
na zasadnutí finančnej komi-
sie predložený na posúdenie. 
Nepovažujem za relevantné, 
aby bol taký závažný projekt 
predložený na posúdenie len 
cez projektovú dokumen-
táciu.  Chýbala mi finančná 
analýza porovnania plánova-
ných nákladov na m2 tohto 
projektu s cenami napr. už 
realizovaných rekonštrukcií 
v meste.

Bola poslancom predlože-
ná aspoň približná finančná 
analýza porovnania tohto 
projektu? 

Nie, zo strany mesta ne-
bolo pripravené ani orien-
tačné porovnanie cien. Mám  
k dispozícií porovnanie, kde 
je cena na m2 tohto projektu 
porovnaná s cenami stavieb 
už zaradených do majet-
ku mesta. Napríklad na Ul.  
I. Krasku – náklady 90 903,62 
€,  1 060 m2 (cesta), 347m2 
(parkovacie miesta – dlažba) - 
náklady na 1 m2 predstavovali  
64 €. Ďalej to bola Ul. priečna  
s nákladmi 82 752,38 €,  
2 192 m2, náklady na 1 m2 boli  
38 €. V tomto novom pro-
jekte by sme mali upravovať 
10 600 m2 chodníkov ciest  
a parkovacích miest, pričom 
by náklady na 1 m2 predsta-
vovali 141 €.

Je ťažké porovnávať tieto 

sumy vzhľadom na to, že na 
každom objekte boli vyko-
návané iné práce, použité 
rozdielne materiály... Napriek 
tomu si ale myslím, že taký 
výrazný rozdiel by byť nemal.

Má mesto aspoň časť fi-
nančných zdrojov na takýto 
projekt, alebo sa táto in-
vestícia má financovať len  
z úveru?

Pri mestskom zastupiteľ-
stve pracujem aj vo finančnej 
komisii a teda disponujem aj 
informáciami o hospodárení 
mesta. Pri súčasnom „nehos-
podárení,“ keď  mesto utráca 
priveľa prostriedkov na svoju 
vlastnú réžiu, je nezodpoved-
né spoliehať sa len na výber 
podielových daní. Určite by 
veci napomohlo aj podrobné 
predloženie rozpisu zdrojov 

príjmov, z ktorých by bol úver 
splácaný. 

Na už spomínanom janu-
árovom zastupiteľstve boli  
v rozprave prednesené aj ďal-
šie predstavy o realizácii pro-
jektu , ktoré neboli zo strany 
mesta vysvetlené. Išlo o oblasť 
verejnej súťaže v 2. etape. Ne-
jasný projekt, nejasné finan-
covanie, takže nie iba ja, ale 
aj ďalší poslanci hlasovaním 
projekt neodsúhlasili.

Pre mesto je investícia 1,5 
mil. a možno až 5 mil. eur 
veľkým záväzkom a bez re-
zervy je len problematické 
s takýmto projektom vôbec 
začínať. Splácaním úveru, by 
sme zastavili na dlhé roky ďal-
šie investície na budovách vo 
vlastníctve mesta. Napríklad, 
v zlom stave máme plaváreň, 

Stacionár pre dôchodcov  
a ďalšie, ktoré si vyžadujú našu 
pozornosť. Sú to i iné oblasti 
života mesta, ktorým sa tiež 
musíme venovať, pretože naši 
občania si to zaslúžia. 

To znamená, že cesty, 
chodníky a parkoviska sa  
v obytných zónach opravo-
vať nebudú? 

To určite nie, budú, veď aj  
v minulosti sa opravovali aj 
bez zadĺženia, resp. z projek-
tov, na ktoré prispela Európ-
ska únia alebo štát. O požia-
davkách z jednotlivých lokalít 
vieme od občanov a samo-
zrejme, musíme ich riešiť. Ale 
prečo bez diskusie, dajme si 
viac času a nesúrme takéto 
veľké investície, na ktoré si 
musíme požičiavať. Budujme 
to, na čo máme, resp. vytvor-

me si dostatočný fond, z kto-
rého môžeme takého investí-
cie aj zaplatiť. 

O tomto projekte obyvate-
lia informovaní neboli rov-
nako, ako o rekonštrukcii 
cesty na Ul. I. Kraska a jed-
nosmerke na Komenského.  
Ako je to s informovanosťou 
v meste? 

Pri komunikácií s obyva-
teľmi zisťujem, že v oblas-
ti informovanosti v našom 
meste je potrebné zapraco-
vať. Máme noviny, webovú 
stránku, vývesnú tabuľu pred 
MsÚ, informačné panely.  
V novinách ale častejšie ho-
voríme o tom, čo bolo a nie 
o tom čo pripravujeme a ak-
tualizácia webovej stránky je 
tiež veľmi skromná. V minu-
losti som pripomienkovala 
jej aktualizáciu a o vývesnej 
tabuli vie málo kto. Infor-
mačné panely sú v prenájme 
mimomestskej agentúry, kde 
sú propagované reklamy. Ob-
čan môže získať informácie 
o tom, čo sa prerokováva na 
zastupiteľstvách, na webovej 
stránke mesta sú k dispozícií 
zápisnice z rokovaní zastupi-
teľstiev, ale občan má naprík- 
lad veľmi málo možností doz- 
vedieť sa o interpeláciách pos- 
lancov a hlavne o odpove-
diach interpelovaných. Mož-
no by obyvatelia privítali aj 
verejné diskusie a stretnutia  
s vedením mesta a poslan-
cami. Na druhej strane, a to 
budem  kritická, zo strany na-
šich obyvateľov je veľmi malý 
záujem o to, čo sa v meste 
robí. Veď predsa mestské zas- 
tupiteľstvá sú verejné, môže 
tam prísť každý občan a byť 
viac informovaný. Ale akoby 
nám chýbal lokalpatriotizmus  
a chuť v prospech mesta nie-
čo urobiť a prispieť ku spo-
kojnejšiemu životu všetkých 
občanov. Ľudmila Rešovská

Študentský kampus má 
pozostávať z troch budov, 
ktoré už v roku 2017 mesto 
Kežmarok vymenilo s PSK 
za jednu z budov Hotelovej 
akadémie. Do bývalých ka-
sární sa majú presunúť tri 
stredné školy: Gymnázium 
P. O. Hviezdoslava, Hotelo-
vá akadémia Otta Brucknera  
a Stredná umelecká škola. 

Projekt považujú tvorcovia 
akčného plánu za vlajkovú 
loď celého plánu. Nad jeho 
realizáciou zatiaľ visí otáz-
nik. Vyčlenený pol milióno-
vý príspevok štátu je účelovo 
viazaný s čerpaním do dvoch 
rokov, teda do konca roka 
2018, inak ho bude musieť 
PSK vrátiť. 

Na ťahu je Prešovský samosprávny kraj
Primátor Kežmarku Ján Ferenčák zvolal koncom janu-

ára pracovné stretnutie so zástupcami Prešovského samo-
správneho kraja, ktorého témou bola budúcnosť študents- 
kého mestečka v priestoroch bývalých kasární. Od výjaz-
dového zasadnutia vlády  v Kežmarku, kedy na neho vláda 
vyčlenila pre PSK pol milióna eur, už ubehli takmer dva 
roky. Neskôr poslanci PSK pridali ďalších 500-tisíc eur. 
Projekt sa však nehýbe.

„Treba sa k tejto myšlienke 
vrátiť a urobiť strategické roz-
hodnutie, lebo termín 31. de-
cembra 2018 sa rýchlo blíži,“ 
ozrejmil riaditeľ úradu PSK 
Jozef Cvoliga. „Treba pove-
dať, čo ďalej. Máme milión 
eur, ktoré potrebujeme využiť. 
Som tu dnes so svojím odbor-
ným tímom na to, aby som  
v pondelok predložil predse-
dovi PSK výstupy z tohto ro-
kovania,“ dodal Cvoliga.

Predovšetkým vedenie 
kežmarského gymnázia zá-
mer študentského mestečka 
víta. Podľa slov riaditeľky 
Daniely Mihókovej, škola 
funguje v priestoroch histo-
rickej budovy, ktorá nespĺňa 
požadované kritéria. 

 „Lepší areál pre tento účel 
v meste nemáme,“ uviedol 
primátor Ján Ferenčák. „Úlo-
hou mesta bolo vysporiadať 
budovy s PSK, pričom pod-
mienkou majetkových pre-
vodov bolo odstránenie envi-
romentálnej záťaže. Koncom 
septembra prevzala celú ga-
ranciu za odstránenie záťaže 
vláda. Podmienka bola splne-
ná, teraz  v spolupráci s PSK 
chceme dospieť k finálnemu 

rozhodnutiu,“ dodal primá-
tor. Mesto chce v budúcnosti 
zveľadiť celý areál.

Na ťahu je PSK. Termín na 
to, aby sa spustili procesy, bol 
na rokovaní stanovený na  
10. februára. „Verím, že po zas- 
tupiteľstve v pondelok  29. ja- 
nuára by malo už aj padnúť 
definitívne rozhodnutie, pod-
ľa ktorého potom bude úrad 
konať,“ uzavrel riaditeľ úra-
du  Cvoliga.  Z. Šlosárová

Na jeseň minulého roka sa 
v Kúpeľoch Starý Smokovec 
uskutočnilo medzinárodné 
maliarske sympózium troch 
autorov - Andreja Augustí-
na (SR), Juraja Čuteka (SR), 
Bohumila Gemrota (ČR)  
a Víťa Bojňanského (SR). 
Od začiatku januára tohto 
roka, pod názvom Umel-
ci Tatrám, môžete vidieť 
diela, ktoré na tomto sym-
póziu vznikli vo Vile Flóra 
v Starom Smokovci. A na-

viac, výstava je rozšírená aj 
o diela z  ateliérov umelcov. 
V Tatrách to nie je ich prvá 
spoločná výstava, na sym-
póziách a výstavách sa stre-
távajú už od štúdií na VŠUP 
v Prahe. 

Výtvarné diela umelcov si 
môžete pozrieť vo Vile Flóra 
do 11. marca 2018. Otvára-
cie hodiny: streda: 10. h – 
14. h, piatok: 13. h – 17. h, 
sobota: 10. h – 14. h, nedeľa: 
13.h – 17. h.

Snímka: S. Petrus
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Tatras Talent CUP je mul-
tižánrový festival detí a mlá-
deže v umeleckej tvorivosti 
vo veku od 6 - 26 rokov, kto-
rý sa v Poprade uskutočnil 
už po štvrtýkrát. Slovenskí 
finalisti boli vybraní z účast-
níkov Spish Talent festival 
2017 a Viva Talent Festival 
2017, ktorí sa umiestnili na 
zlatých a hlavných miestach 
s najvyšším počtom bodov. 

Tatras Talent CUP má svojho víťaza
Potvrdením prihlášok za 
žáner Hudbu reprezento-
val Ondrej Hricko so SZUŠ 
Novosad, Spev pre väčšiu 
pestrosť zastupovali Detský 
spevácky zbor AMARYLLIS 
ZUŠ Svidník, Natália Dzu-
rovčínová SZUŠ V. Urbana 
Košice v populárnej piesni a 
Sophia Maria Grich z Veľkej 
Lomnice zastupovala ľudovú 
pieseň. Tanec reprezentovali  

Podtatranček Veľká Lom-
nica, Mažoretky Turčianske 
Teplice a GY-TA Poprad. Za 
žáner Divadlo sa predstavilo 
Dramatické trio ZUŠ Tur-
čianske Teplice. Do budúc-
na sa uvažuje aj s výstavou 
výtvarných prác najlepších 
výtvarných diel počas reali-
zácie všetkých festivalov Ta-
lent  Projektu Konfigurácia 
Talent za 5-ročné obdobie 

Festivals TALENT. Organi-
zátorom festivalu je Childre-
n´s Famous World Slovakia  
a partnerom festivalu aj 
Mesto Poprad. 

Čerstvo ukončený 4. me-
dzinárodný festival detskej 
a mládežníckej umeleckej 
tvorby TATRAS TALET 
CUP (TTC18) má svoj-
ho víťaza Grand Prix a stal 
sa ním Detský spevácky 

zbor AMARYLLIS so ZUŠ 
Svidník pod vedením Mgr. 
Eriky Cichej. Výsledky boli 
vyhlásené v závere progra-
mu Galashow, kde vystúpil 
aj popredný spevák Peter 
Cmorik. Za podtatranský 
región skvele obstáli aj čle-
novia ŠK GYTA z Popradu, 
ktorí sa stali veľkými víťaz-
mi GRAND WINNER za 
SHOW TANEC, DFS Pod-
tatranček z Veľkej Lomnice, 
ktorý sa stal veľkým víťazom 
GRAND WINNER za FOL-
KLÓRNY TANEC a Sophia 

Maria Grich z Veľkej Lom-
nice sa stala veľkým víťazom 
GRAND WINNER za ĽU-
DOVÝ SPEV . 

Jubilejný 5. ročník sa usku-
toční v termíne 10. - 20.  ja- 
nuára 2019, kde budú účin-
kovať v programe GA-
LASHOW  finalisti festi-
valov VTF 18 a TTF 18  
a rôzní hostia amatérskeho 
i profesionálneho umenia. 
Pripravená bude aj výstava 
výtvarných prác účastníkov 
Projektu Konfigurácia TA-
LENT (PKT).   K. Rusnáková 

Prešovský kraj sa každo-
ročne prezentuje na rôznych 
výstavách cestovného ruchu, 
k najväčším patrí bratislav-
ský veľtrh ITF Slovakiatour. 
Od roku 2013 zabezpečuje 
účasť a prezentáciu Krajská 
organizácia cestovného ru-
chu (KOCR) Severovýchod 
Slovenska. Expozícia na 
ploche 180 m2 patrila aj toh-
to roku k k najvýraznejším 
miestam celej výstavy. 

Na aktuálny 24. ročník ITF 
Slovakiatour bola pripravená 
špeciálna, tematicky ladená 
expozícia. Prešovský kraj 
sa prezentoval ako kraj kul-
túrnych pamiatok. „Téma sa 
prenesie aj do následnej let-
nej kampane, našou snahou 
je posilniť propagáciu kul-

Prešovský kraj na ITF Slovakiatour

túrnych zaujímavostí kraja, 
ktoré skutočne predstavujú 
veľké bohatstvo a silný tu-
ristický potenciál. Nadväzu-
jeme zároveň na Európskou 
úniou vyhlásený Európsky 
rok kultúrneho dedičstva,“ 
uviedol Martin Janoško, ria-
diteľ KOCR Severovýchod 
Slovenska.

Expozícia ladená v štýle 
hradnej galérie bude určite 
patriť k vizuálne najpútavej-
ším miestam výstavy. Jednot-
livé obrazy na starovekých 
múroch budú pohľadmi na 
kultúrne pamiatky kraja. 

Prešovský kraj má na svo-
jom území takmer 4 000 väč-
ších i menších kultúrnych 
pamiatok, štyri zo siedmich 
lokalít UNESCO, najviac 

obnovovaných hradov, 27 
unikátnych drevených kos-
tolíkov, kráľovské mestá, 
skanzeny či múzeá a galé-
rie s bohatými expozíciami. 
V Bratislave nechýbali ani 
informácie o Vysokých Tat-
rách, Pieninách, NP Polo-
niny a ďalších atraktivitách 
kraja. KOCR Severovýchod 
Slovenska predstavil v Bra-
tislave aj nový pripravovaný 
produkt pútnického turizmu 
Svätomariánska púť. 

V expozícii zastúpili jed-
notlivé regióny kraja sedem 
oblastných organizácií ces-
tovného ruchu. Okrem bo-
hatej ponuky propagačných 
materiálov sa návštevníci 
tešili aj z ochutnávky výrob-
kov z nášho kraja, pozrieť si 
mohli model Chodníka ko-
runami stromov Bachledka 
a miniatúrne drevené chrá-
my. Návštevníci tiež obdi-
vovali nezvyčajné nástroje 

multiinštrumentalistu Mi-
chala Smetanku, vyskúšali 
si súťažné kvízy a nechýbali 
ani obľúbení maskoti, mních 
Cyprián a rytier Johanes. 

Vo štvrtok sa  odovzdáva-
li ocenenia Najlepší v ces-
tovnom ruchu Prešovského 
kraja za rok 2017, v piatok 
ceny VINUM VINORUM 
SLOVACIAE 2017, alebo  
1. majstrovstvá sloven-
ských výrobcov vín, orga-
nizátorom je Múzeum vín  
v Prešove.

  „Zámerom celej expozície 
bolo preniesť Prešovský kraj 
na štyri dni do Bratislavy  
a predstaviť  ho ako kraj plný 
pamiatok, nádhernej prírody 
a zážitkov. Návštevníkov sme 
pozvali do nášho kraja za zá-
bavou a poznaním, a samo-
zrejme i na trávenie dovolen-
ky pre celé rodiny,“ doplnil 
Janoško. 

 Mgr. Barbora Čechová

Prešovský kraj sa predstavil na najväčšom slovenskom 
veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2018. V pú-
tavej expozícii sa návštevníci ocitnú v kraji kultúrnych 
pamiatok. Prezentované budú aj prírodné zaujímavosti  
a ďalšie atraktivity na území kraja.

Počas uplynulého roka 
bolo z ulíc mesta Poprad od-
stránených 25 automobilov 
nespôsobilých pre premávku 
na pozemných komuniká- 
ciách.  Spolu 23 takýchto vo-
zidiel  odstránili majitelia po 
výzve Správy mestských ko-
munikácií (SMK) v Poprade, 
ďalšie dva automobily boli 
odtiahnuté externou firmou, 
s ktorou má SMK podpísa-
nú zmluvu o odstraňovaní 
vozidiel. 

„Pri automobiloch bez 
platnej STK a EK musíme 
posudzovať aj to, na akom 
mieste sú odstavené. Boli 
prípady, kedy občania poža-
dovali odstránenie vozidla 
zo súkromných pozemkov, 
na ktoré však samospráva 
v takýchto prípadoch nemá 
dosah. Stretli sme sa aj so si-
tuáciou, kedy bol automobil 
(vrak) predmetom dedičské-

Z ulíc Popradu odstránili 25 autovrakov
ho konania a jeho odstrá-
nenie bolo ešte komplikova-
nejšie a časovo náročnejšie,“ 
uviedol riaditeľ SMK Poprad 
Peter Fabian.  

Po nahlásení vozidla pra-
covníci SMK najprv preve-
rujú platnosť príslušných 
dokladov. V prípade, že vo-
zidlo nemá platnú technickú 
a emisnú kontrolu 
resp. nemá EČV, 
vyzvú majiteľa na 
jeho odstránenie 
na vlastné náklady. 
Ak sa tak nestane  
v zákonnej lehote, 
SMK sa obráti na 
zmluvnú spoloč-
nosť a požiada ju 
o odťah vozidla 
a náklady s tým 
spojené je povin-
ný uhradiť majiteľ 
auta/vraku. 

Pri autách, ktoré 

emisnú a technickú kontrolu 
síce nemajú, ale disponujú 
platným EČV, sú majitelia 
opäť vyzývaní, aby automo-
bil buď odstránili alebo ho 
uviedli do stavu spôsobilosti 
pre premávku na pozem-
ných komunikáciách.  

Existujú aj prípady, kedy 
vozidlá majú platné všet-

ky potrebné doklady, avšak 
sú poškodené/havarované, 
narúšajú estetický vzhľad 
obce a môžu byť rizikom pre 
životné prostredie. Aj v ta-
kýchto prípadoch sú násled-
ne majitelia vyzývaní na ich 
odstránenie.  

Autovraky patria medzi 
nebezpečné odpady a ich 

likvidáciu môžu za-
bezpečovať iba auto-
rizované pracoviská. 

Správa mestských 
komunikácií (SMK) 
v Poprade sa odstra-
ňovaniu automobi-
lov nespôsobilých 
pre premávku na 
pozemných komu-
nikáciách venuje od 
roku 2014. Do roku 
2016 bolo z ulíc 
mesta odstránených 
63 takýchto automo-
bilov.  (mga)

POZÝVA NA KURZY:
KERAMIKY,

MAĽBY NA HODVÁB                               
V prípade záujmu o ktorúkoľvek aktivitu 
je možné dohodnúť termín individuálne, 

vo vopred určenom čase telefonicky 
na čísle: 0903 608 499.

ALELIÉR POPPRAT v pasáži ALFA 
na Nám. sv. Egídia v Poprade.
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Vo Svite sa už mnoho ro-
kov rozvíja veľmi dobrá spo-
lupráca so zástupcami mesta 
a staršími občanmi, organi-
zovanými v kluboch. Popri 
nich vznikajú rôzne občian-
ske združenia a komunity, 
ktoré združujú občanov  
v skupinách a tak napomá-
hajú k lepšiemu prežitiu se-
niorského veku – jesene ži-
vota. Tieto aktivity sú rôzno-
rodé, so širokým zameraním 
a využitím.

V podtatranskom mes-
te Svit, v mestskej časti Pod 
Skalkou, sa už šiesty rok 
stretávajú seniori pod vede-
ním Alexandra Tokára, ktorý 
sústredil členov do zábavnej 
skupiny SVITTASENIOR. 
Tento názov skrýva = názov 
mesta SVIT, iniciály zaklada-
teľa T -Tokár, A - Alexander 
a SENIOR. Počet členov je 
45 a verte-neverte, vekový 
priemer je nad 72 rokov.

V zábavnej skupine sú 
združení - zmiešaná spe-
vácka skupina Senior, ktorá 
spieva už viac ako desaťročie 

SVITTASENIOR rozdáva dobrú náladu a úsmevy
v blízkom okolí, ale vystupu-
je aj v zahraničí a je držiteľ-
kou Ceny primátora z roku 
2010.   

Pred šiestimi rokmi vznik-
la mužská spevácka skupina 
Podtatranskí Alexandrovci, 
ako fakt, že sú podtatranci  
a Alexandrovci, pretože za-
kladateľom je Alexander To-
kár. V začiatkoch boli deviati 
speváci, v dnešnej dobe je ich 
15, z toho sú traja muzikanti. 
Táto skupina je pilierom vys- 
túpení na mestských podu-
jatiach, pri významných vý-
ročiach ako sú oslobodenia 
Svitu, Popradu, ale aj SNP.   
K dobrému hodnoteniu za-
ratávame aj stretnutie s no- 
vým výberom ruských Ale-
xandrovcov v umeleckej 
škole v Poprade vo februári 
2017 (na snímke vpravo), po 
leteckom nešťastí základnej 
speváckej skupiny, s ktorou 
si Podtatranskí Alexandrov-
ci zaspievali v roku 2015  
v popradskej základnej škole 
Jarná. V januári 2017 vzda-
li hold pamiatke zosnulých 

zaspievaním na zasnežených 
svahoch v Tatranskej Lom-
nici, pretože zlé počasie im 
nedovolilo pripravené piesne 
odspievať na Lomnickom ští-
te. Podtatranskí Alexandrov-
ci tým skutočným odoslali 
pietnu listinu do Moskvy.  

Najväčším vystúpením 
Podtatranských Alexandrov-
cov bolo živé vystúpenie na 
integrácií v Aréne Poprad 
pred 4 800 divákmi. Túto 
žiadanú skupinu, ktorá má 
v repertoári piesne vlastné, 
ľudové, pochodové, slovens- 
ké, ako aj ruské, už dva roky 
diriguje Ing. Gašper Pavol, 
poslanec Popradu a dnes aj 
poslanec PSK. K týmto pies-
ňam sú pri vystúpeniach vy-
berané piesne podľa oblasti, 
v ktorých vystupujú - čes-
ké, rusnacké, maďarské. Na 
spestrenie ruskú pieseň Ka-
ťuša dopĺňa tanečná vložka 
Marušky v uniforme. Pri vy-
stúpeniach je žiadaná aj sláv-
nostná biela uniforma, ktorá 
utvára zo seniorov „pravých 
vojakov“. Podtatranskí Ale-
xandrovci majú aj vlastnú 
hymnu, kde sa z  refrénu 
všetci dozvedia, čo je ich 
hlavnou úlohou: „…úsmev, 
radosť, rozdávame, ...“

Pri vystúpeniach začínajú 
prednesom básní Ivetky Čír-
skej, ale aj podľa udalosti vys- 
tupujú s vlastnými básňami 
Jozefa Kalakaja podľa aktuál-
nosti napríklad ku Dňu žien, 
pri pochovávaní basy, ku 
Dňu matiek, pri stretnutiach 
seniorov v kluboch, v rám-
ci mesiaca úcty k starším, 
pri rôznych jubileách, ako 
aj posedeniach pri jedličke  
a podobne.

V zábavnej skupine má tr-
valé miesto aj ženská tanečná 
skupina Mája, ktorá predsta-
vuje tanečné prvky country, 
charleston, ale aj vlastné, ako 
víly a iné.

Na vyplnenie programu 
nemôžu chýbať vystúpenia, 
napríklad cesta Amerikána, 
humorné hovorové a herecké 
dialógy, cetka Ilona cestuje, 
pyšné dámy, ... 

V programe majú zarade-
né aj rusnácke spevácke só-
lové vystúpenia Juraja Ľaša  
s manželkou Oľgou a Máriou 
Voščekovou, za doprovodu 
heligónky a ozembuchu Ale-
xandra Tokára a tiež piesne 
od Janky Guzovej v podaní 
Márie Zbojanovej s doprovo-
dom balalajky Jána Chmuru, 
harmoniky Jána Michalička 
a gitary Vlada Bartoša. Vo 
vianočnom období má sku-
pina pripravené pásmo s vys- 
túpením svätej rodiny.

Vystúpenie zábavnej sku-
piny Svittasenior môže trvať 
viac ako hodinu a diváci sa 
určite nebudú nudiť. Veď po-
čas roka absolvujú viac ako 
30 vystúpení, niektoré sú po-
žadované na rovnaký termín 
a tak vedúci skupiny Alexan-
der Tokár musí neraz vystú-
penie aj odriecť. Najväčším 
problémom sú v dnešnej 
dobe financie, nakoľko bez 
dobrých sponzorov, vystúpe-
nia hlavne v odľahlých oblas-
tiach a v zahraničí, by nebolo 
možné uskutočniť. Pritom 
najdrahšia je pre skupinu 
doprava.

Za tieto aktivity a súdrž- 
nosť seniorov v meste, pre-
zentáciu svojich vystúpení 
doma a v zahraničí a šírenie 
dobrého mena mesta Svit, 
bola v roku 2017 zábavná 
skupina SVITTASENIOR 
ocenená Cenou primátora 
mesta.

Bolo by krásne, keby 
sa našli sponzori ochot-
ní pomôcť akoukoľvek fi-
nančnou čiastkou na účet 
Svittasenioru, IBAN –
SK9000000005034200919,  
pre možnosť rozšírenia vys- 
túpení vo vzdialenejších mes-
tách, pre radosť a potešenie 
seniorov, ako aj širokej ve-
rejnosti, za čo vopred seniori 
ďakujú.

Poprajme im mnoho zdra-
via, ktoré je pre seniorov pr-
voradé a veľa krásnych vys- 
túpení, plných dobrej nálady 
a úsmevov. 

„Po prvých tohtoročných 
vystúpeniach pri príležitosti 
oslobodenia Svitu a Popra-
du chystajú Podtatranskí 
Alexandrovci prekvapenie:  
14. februára vystúpia v obľú-
benej televíznej Chart show  
s najväčšími hudobnými hitmi, 
ktoré uvádza Adela Vinczeo-
vá,“   povedal Jozef Kalakaj.

S chladným januárovým 
počasím stúpa výskyt ocho-
rení, ktoré vyvoláva niekoľ-
ko desiatok vírusov. Medzi 
ne patrí aj vírus chrípky typ 
A alebo B. Epidémie vzni-
kajú takmer každoročne, 
najčastejšie v zime, koncom 
januára, a postihujú všetky 
skupiny obyvateľstva. Počas 
epidémie  ochorie 20 i viac 
percent populácie, najčas-
tejšie deti predškolského  
 školského veku. Kvôli zvý-
šenej chorobnosti na  akútne 
respiračné ochorenia vyda-
lo oddelenie epidemiológie 
RÚVZ v Poprade rozhod-
nutie, ktoré zákazuje návš- 
tevy v kežmarskej nemocnici 
a už v uplynulom týždni bol 
prerušený vzdelávací proces 
vo viacerých školských za-
riadeniach regiónu, hlavne  
v okrese Kežmarok.

Chrípka je závažné, vyso-
ko nákazlivé, vzduchom sa 
šíriace vírusové ochorenie. 
Začína rýchlo po usadení 
vírusu v horných dýchacích 
cestách u osôb, ktoré nemajú 
proti aktuálnemu typu víru-
su chrípky vytvorené pro-
tilátky. Po vniknutí vírusu 
do organizmu po 2-3 dňoch 
nastupujú celkové príznaky: 
bolesti hlavy, svalov, kĺbov, 
malátnosť, vysoká teplota 
aj viac ako 39 stupňov. Prí-
znaky napadnutia horných 
ciest dýchacích sa nemusia 

Ako sa chrániť pred chrípkou
prejaviť. Chrípka sa môže 
skomplikovať zápalom pľúc, 
priedušiek, stredného ucha 
hlavne u oslabených osôb 
s chronickými ochorenia-
mi srdca, ciev, pľúc, pečene, 
imunitného systému a u ľudí 
nad 65 rokov, u tehotných 
žien, u ktorých je imunitná 
ochrana proti infekcii pod-
statne znížená.

V súčasnej dobe neexis-

tuje dostatočne účinná lieč-
ba chrípky. Antibiotiká sú 
neúčinné, vitamíny vzniku  
a rozvoju infekcie nezabrá-
nia, môžu len tlmiť prejavy 
ochorenia a majú podporný 
efekt. Dôležitý je kľud na lôž-
ku, dostatok tekutín a pod-
porná liečba tlmenia zvýše-
nej teploty a bolestí. 

Očkovanie u osôb, ktoré 
nestihli očkovanie v jesen-
ných mesiacoch, je v čase 
prebiehajúcej epidémie zväč-

ša neúčinné. V tomto období 
je dôležité zabrániť prenosu 
infekcie a teda vyhýbať sa 
ľuďom chorým na chrípku, 
vyhýbať sa väčším zhromaž-
deniam ľudí. Odporúča sa 
nosenie rúšok, umývanie 
rúk, zvlášť po kašli a kýcha-
ní. Dôležité je používanie 
jednorazových vreckoviek, 
ktoré je po použití potrebné 
okamžite likvidovať.

V podtatranskom regióne 
v januári tohoto roku počet 
ochorení na akútne respirač-
né ochorenia, medzi ktoré 
sa radí aj chrípka, stúpal. Dá 
sa predpokladať, že najvyšší 
počet ochorení, možno až 
epidemického charakteru 
bude zaznamenaný  práve  
v týchto dňoch, na prelome 
januára a februára.  
 MUDr. Mária Pompová, 
 o d d .  e pi d em i o l ó g i e  
 RÚVZ so sídlom v Poprade

Generálka v televíznom štúdiu naznačila, že 14. februára 2018 prekvapia a pobavia Pod-
tatranskí Alexandrovci celé Slovensko.

V Poprade vyrastie ďalšia 
kruhová križovatka – pôjde 
o združenú investíciu mesta 
Poprad a spoločnosti Slov-
naft. Realizácia križovatky, 
nachádzajúcej sa na ose cesty 
č. I/66, v tesnej blízkosti ná-
kupného centra Kaufland, 
bude riešiť dopravnú situá-
ciu v južnom sektore mesta  
a je súčasťou južného do-
pravného mestského okru-
hu. „Je to veľmi komplikova-
ný dopravný uzol. Sme preto 
veľmi radi, že táto združená 
investícia dokáže pripraviť 
nielen strategické napojenie 
na budúci obchvat, ale záro-
veň pomôže vyriešiť plynulosť 
a bezpečnosť dopravy v tejto 
lokalite,“ uviedol primátor 
Popradu Jozef Švagerko. 

Spracovaná projektová do-
kumentácia riešila pôvodne 

súkromné záujmy investo-
rov. Mesto aktívne vstúpilo 
do tohto procesu a dohodla 
zmenu stavby tak, aby re-
flektovala záujmy mesta v 
tomto území. „Táto kruhová 
križovatka pozostáva vlastne  
z dvoch kruhových križo-
vatiek. Ten druhý kruh bol 
dodatočne naplánovaný na 
žiadosť mesta kvôli tomu, aby 
sme vyriešili problémy, ktoré 
na vstupe do sídliska existu-
jú. Celá križovatka je súčas-
ťou navrhnutého vonkajšieho  
dopravného okruhu mesta, 
tak ako to rieši územný plán. 
My sme týmto projektom do-
kázali vyriešiť hneď niekoľko 
problémov naraz. Vyriešili 
sme hlavný ťah a obchvat 
mesta, vyriešili sme bezpeč-
nejšiu a plynulejšiu dopravu 
z JUH-u do centra, vyrie-

šili sme aj potreby investo-
ra,“ uviedol vedúci odboru 
priestorového plánovania a 
urbanizmu MsÚ v Poprade 
Ľuboslav Mlynarčík.  

Investor požiadavky mesta 
zapracoval do zmeny projek-
tovej dokumentácie. Vzhľa-
dom na skutočnosť, že nová 
dokumentácia bude obsa-
hovať všetky pripomienky 
a požiadavky, vyplývajúce 
z požiadaviek mesta, bolo 
rozhodnuté, že mesto združí 
finančné prostriedky na rea- 
lizáciu predmetného diela  
a bude spolufinancovať túto 
akciu sumou v celkovej výš-
ke 400 000 eur, čo odsúhla-
sili aj poslanci na zasadnutí 
MsZ. Celková cena realizácie 
je odhadovaná na základe 
spracovanej štúdie na sumu 
1 152 632,16 eur.   (mga)

Nové kruhové križovatky na Juhu 

„Cetka Ilona“ - Mária Voščeková a „Amerikán“ - Alexan-
der Tokár.

Podtatranskí Alexndrovci (v bielom) majú za sebou aj dve vystúpenia s Alexandrovcami 
z Moskvy (v zelenom).
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Už po šiesty krát hostil 
Hrebienok neoficiálne maj-
strovstvá vo vyrezávaní ľado-
vých sôch TATRY ICE MAS-
TER 2018, ktorých sa tento 
rok zúčastnilo 10 tímov zo 
Slovenska, Ruska, Poľska, 
Česka ale aj z USA, Walesu, 
Malajzie, Holandska, Lotyš-
ska a Portugalska. 

Dvadsiati umelci z 10-tich 
tímov zhmotnili 50 ton ľadu 
v jednej voľnej a dvoch sú-
ťažných témach. 

Nielen nádherné diela, 
výnimočnosť práce s ľadom, 
ale aj vskutku atraktívny 
program prilákali na Hrebie-
nok množstvo ľudí. Večerný, 
piatkový koncert Jany Kir-
schner, tombola, či víkendo-
vý koncert King Shaolin, ľa-
dovo – ohňová show a súťaže 
pre deti i dospelých, o vecné 
a hodnotné ceny si prišli vy-
chutnať davy návštevníkov, 
ktorí následne mohli obdi-
vovať večernú, nasvietenú 
ľadovú nádheru. „Prípravu 
podujatia návštevníci ocenili 

Ľad sa zmenil na nádherné sochárske diela
Tri výnimočné dni, 50 ton ľadu, ľadoví sochári z desia-

tich krajín, koncert Jany Kirschner, dve ľadovo – ohňové 
show, množstvo nadšených návštevníkov a ľadové sochy 
chránené kupolou – takto vyzeral víkend v polovičke ja-
nuára tohoto roku na Hrebienku počas 6. ročníka podu-
jatia TATRY ICE MASTER. 

aj z hľadiska celkovej organi-
zácie dopravy a parkovania, 
pričom ani počas víkendu ne-
nastali vážnejšie komplikácie 
v plynulosti dopravy v rámci 
Starého Smokovca,“ uviedla 
Veronika Littvová. 

Počas prvého dňa a voľ-
nej témy, vyhodnocovali 
prácu sochárov návštevníci 
zo Slovenska, Poľska, Čiech 
si Ruska. Cenu sympatie za 
veľkých ovácií publika zís-
kal súťažný tím z Holand-
ska, ktorý zobrazil mýtický 
výjav na tému boja dobra a 
zla. Cenu sympatie odovzdal 
brand manager podujatia 
Lukáš Brodanský a výkonná 
riaditeľka OOCR Veronika 
Littvová. 

Sobota a nedeľa už pat-
rila súťažným dňom, počas 
ktorých trojčlenná odborná 
porota hodnotila diela podľa 
prísnych kritérií ako použi-
tie techniky, technické zruč-
nosti a úroveň obťažnosti, 
rozmery a symetria, zhoda 
sochy s návrhom, či dôraz 

na detail. Samozrejme dôle-
žitým kritériom bol aj prvý 
dojem či kreativita a celkový, 
konečný dojem diela. 

Sobotnou, súťažnou témou 
podujatia bola téma Kraji-
na, odkiaľ pochádzam, ktorá 
vyjadrovala to najtypickejšie 
pre krajinu súťažného tímu 
a zaujala nielen porotu, ale 
aj všetkých, ktorí na Hrebie-
nok v tento deň prišli. Tému, 
podľa poroty najlepšie zvlá-
dol tím Walesu so svojím 
stvárnením Draka z Waleskej 
vlajky, druhé miesto obsadil 
tím zo Slovenska so svojím 
stvárnením mnícha Cypriá-
na a tretie miesto získal tím  
z Poľska a stvárnením Mor-
skej Panny. Nedeľný súťažný 
deň v rámci témy Svetová 
fauna a flóra, patril tímu  
z Ruska, ktorý stvárnil komá-
ra. Druhé miesto patrilo tímu 
z Čiech s ich žralokmi a tre-
tie miesto obsadil poľský tím  
s včelím plástom. 

Obrovský úspech mali aj 
už takmer tradičné ľadové 
atrakcie ako ľadové kreslo, na 
ktorom sa návštevníci mohli 
odfotil, či ľadový bar. Ľadové 
atrakcie doplnil aj skvelý ma-
ďarský umelec a sochár Zsolt 
M. Tóth, ktorý predviedol 

divákom v sobotu a nedeľu 
atraktívnu a dych berúcu ľa-
dovo-ohňovú show. 

„Aj tento rok vznikli nád-
herné ľadové unikáty, ktoré 
si návštevníci Tatier budú 
môcť prísť pozrieť aj v na-
sledujúcich týždňoch. Všetky 
sochy sú absolútne unikáty. 
Vonkajšie sochy sú počas na-
sledujúcich dvoch týždňov 
nádherne farebne osvetlené 
a sú k videniu dokým to po-
časie dovolí. Niektoré sochy 
sú chránené klimatizovanou 
kupolou a tie budú vítať 
návštevníkov až do apríla“, 
približuje Veronika Littvová, 
výkonná riaditeľka Oblast-
nej organizácie cestovného 
ruchu Región Vysoké Tatry. 
„Vstup do tejto Tatranskej 
galérie ľadových majstrov 
bude možný denne v rov-
nakom režime, ako je to pri 
Tatranskom ľadovom dóme,“ 
dodala na záver Veronika 
Littvová. 

Vstup na podujatie je zdar-
ma. Na Hrebienok turistov 
pohodlne vyvezie pozem-
ná lanovka zo stanice Starý 
Smokovec. Lístky na lanovku 
si môžete komfortne zakúpiť 
online na gopass.sk 

 Snímky Slavo Petrus

Ruský tím so svojim komárom. Úžasné žraloky, ktoré „vyrobili“ Česi. Poliaci sa potrápili so včelím plastom.
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K už spomínaným 78 príbehom určite patrí i ten 79 osobný 
príbeh:

August 2016
Pomaly otváram oči... Ležím na posteli v neznámom prostre-

dí, prikrytá bielou plachtou, pod ktorou nemám žiadne obleče-
nie. Netuším, kde sa nachádzam. Okolo mňa bez povšimnutia 
prechádzajú ľudia v bielych úboroch.

Až neskôr sa na moje veľké prekvapenie dozvedám, že som v 
nemocnici na oddelení ARO (odd. pre anesteziológiu a inten-
zívnu medicínu), kde som ležala v bezvedomí 36 hodín...

Dostávam od života druhú šancu. Zrejme pokračovať v tom, 
čo som začala. Dokončiť túto moju knižku a poslať ju na cestu 
k vám, mojim milým čitateľom...

Blažena Bendíková: Pokrivené životy 
Povinné čítanie pre mladých (ale aj pre pamätníkov)

Pre mnohých z nás sú knihy neodmysliteľnou súčasťou 
života. Vzdelávajú nás, rozvíjajú našu fantáziu, slovnú 
zásobu, duševne nás obohacujú, nútia premýšľať a dáva-
jú nám možnosť prežiť tisíce životov. Nie síce tisíce, ale 
určite 78 životov môžeme prežiť pri čítaní skutočných 
príbehov Pokrivené životy, ktorých autorkou je Sviťanka 
Blažena Bendíková. Knihu ilustroval František Žoldák a 
vydalo ju vydavateľstvo FAMA art, Spišská Nová Ves. 

Pani Blažena s krstným otcom knihy Pokrivené životy Já-
nom Mokošom, primátorom mesta Vysoké Tatry.

Ku krásnej osemdesiatke a krstu knihy prišiel Blažene Be-
níkovej zaspievať i zablahoželať Jaroslav Dvorský. Narodeninová torta i kniha v jednom.

Blažena Bendíková sa na-
rodila v Mníšku nad Popra-
dom, ranné detstvo prežila 
na strednom Slovensku v 
obci Turček a od roku 1962 
žije vo Svite. Väčšinu svojho 
profesionálneho života sa 
venovala sociálno-právnej 

oblasti ochrany rodiny či sta-
rostlivosti o rodinu a deti na 
Okresnom národnom výbo-
re v Poprade, na Mestskom 
národnom výbore vo Svite a 
na Obvodnom úrade vo Svi-
te. Ak hovoríme o práci, ne-
môžeme nespomenúť ani jej 

pôsobenie v rôznych funk-
ciách v odborovom hnutí od 
základných organizácií až 
po ústredný orgán Zväz pra-
covníkov štátnych orgánov v 
Bratislave. Bola viackrát oce-
nená odborovým hnutím, ale 
je aj držiteľkou najvyššieho 
rezortného vyznamenania 
Najlepší pracovník štátnych 
orgánov. Po odchode na za-
slúžený odpočinok začala 
byť aktívna aj medzi senior-
mi. Bola spoluzakladateľkou 
základnej organizácie Jedno-
ty dôchodcov na Slovensku, 
ako recitátorka sa zapájala 
do činnosti zábavnej skupiny 
Svittasenior a ďalších spolo-
čenských organizácií. V roku 
2007 jej bola udelená Cena 
primátora mesta Svit a v ja-
nuári 2017 bola ZO JDS vo 
Svite vyhlásená za Osobnosť 
roku 2016.

Počas profesionálnej ka-
riéry riešila pani Blažena 
množstvo ťažkých, neraz až 
neuveriteľných ľudských osu-
dov, ktoré vo viacerých prí-
padoch končili i tragicky. Aj 
preto sú vo všetkých zmenené 
mená či viaceré detaily. „Bola 
som svedkom veľkej lásky  
i nenávisti, dobra i zla, veľ-
korysosti i malosti. Bytie člo-
veka je poznamenané širokou 
škálou ľudských emócií, vášní  
a osudov, ktoré môže zrežíro-
vať len sám život,“ priznala 
autorka a pokračovala: „Ne-
byť týchto skúseností, pre-
žitých s hlavnými aktérmi 
mojich príbehov, len ťažko by 
som mohla písať o živote iných 
s takým množstvom detailov, 
aké nájdete v tejto knihe. Kým 
som pomáhala usmerňovať a 
riešiť osudy mnohých rodín i 
bezbranných detí, na písanie 
nebol čas, pretože táto práca 
nebola ohraničená pracovnou 
dobou. Tak, ako ľudia žijú svoj 
život každý deň, aj ja som bola 
do ich životov „vťahovaná“ 
počas celých dní a neraz aj v 
noci. Samozrejme, doba bola 
iná, ale ľudia sa nezmenili 
a dodnes si nerozvážnosťou 
a nezodpovednosťou krivia 
vlastné životy, nepozerajúc na 

tých najdôležitejších, ktorí sú 
od nich závislí. Na svoje deti.“ 

Kniha Pokrivené životy sa 
ale nezrodila len v ostatnom 
období. Prvú motiváciu písať 
vnukla ako študentke stred-
nej školy triedna učiteľka Eva 
Ihnátová – Ursíny, ktorá bola 
jej vzorom, prebudila v nej 
vášeň pre čítanie kníh, aj keď 
knihy milovala od detstva. 
Práve od svojej učiteľky sa 
veľa naučila a podľa slov pani 
Blaženy, v živote jej aj veľmi 
pomohla a preto si myslí, že 
na vydaní tejto knihy má veľ-
kú zásluhu. Čas písať nastal 
až po odchode do dôchodku 
a jej ľudské príbehy boli uve-
rejňované v celoslovenských 
periodikách, napr. Nedeľná 
Pravda, Vitalita, Moment, 
Extra, Nový čas pre ženy  
a iné, ktoré pod pseudony-
mom Blanka zo sociálneho 
alebo Blanka spod Tatier uve-
rejňovala v rokoch 1996 až 
2012. Postupne ich bolo viac 
a viac a nakoniec „vydali“ na 
celú knihu. „Nikdy som ne-
myslela na to, že by som vyda-
la knihu. Keď sa raz môj syn 
pri návšteve prehŕňal vo výst- 
rižkoch z časopisov s mojimi 
príbehmi, okamžite rozhodol, 
že ich treba vydať v ucelenej 
podobe.“ Svoju knihu príbe-
hov tak Blažena Bendíková 
vydala pri príležitosti život-
ného jubilea 80 rokov, ktoré 
oslávila spolu s krstom knihy 
v polovici decembra minulé-
ho roka. 

A oslava to bola nezabud-
nuteľná. Príjemné prostredie 
kaviarne Spolcentra, vyni-
kajúce výkony sláčikového 
kvarteta Štátneho divadla 
Košice Juvenalis a prekrás-
ne piesne v podaní Jaroslava 
Dvorského, sprevádzaného 
klavíristkou Júliou Grejtá-
kovou, boli tým najlepším  
a najkrajším rámcom pre 
obe udalosti – krst knihy i 
narodeniny. Profesionálne 
výkony spolu s úvodným 
slovom a prečítaním úryv-
ku z knihy Pokrivené životy 
v podaní Veroniky Žoldá-
kovej, ale aj predstavenie sa 

samotnej oslávenkyne a au-
torky knihy Blaženy Bendí-
kovej, ktorú na pódium pri-
viedol jej syn Janko Bendík, 
boli dôstojným otvorením 
stretnutia významných hostí, 
rodiny i priateľov. Krstným 
otcom prvotiny bol primátor 
mesta Vysoké Tatry Ing. Ján 
Mokoš. Ku krstu neodmysli-
teľne patrila i autogramiáda  
a samozrejme, nechýbala 
ani slávnostná torta a bohaté 
občerstvenie v réžii Robert 
Karas RK Agency a Spolcen-
trum Svit. 

Blaženke Bendíkovej as-
poň dodatočne blahoželáme 
nielen ku krásnemu životné-
mu jubileu, ale aj ku knihe 
Pokrivené životy, ktorú, hoci 
ju venovala najmä pamätní-
kom doby minulej, by si mali 
povinne prečítať všetci mladí, 
stavajúci sa na vlastné nohy  
a žiť ešte len začínajú. 

Knihu Pokrivené životy 
nájdete v Mestskej knižnici 
vo Svite. a tiež v Podtatran-
skej knižnici v Poprade.

 Ľudmila Rešovská, 
 snímky  Matúš Kubek  

Mesto Poprad v spoluprá-
ci s OZ Ľudia a voda, OZ 
Zaujímam sa a OZ Horec-
-Tatry 20. apríla 2017 vyhlá-
silo okresnú súťaž Dažďová 
záhrada roka. Sponzorom 
súťaže bol obchodný dom 
OBI, ktorý poskytol hodnot-
né ceny. 

„Hlavným zmyslom súťa-
že bolo spropagovať význam 
zachytávania a využívania 
dažďovej vody miesto jej 
odkanalizovania,“  uvie-
dol Pavol Gašper, poslanec  

Súťaž dažďová záhrada roka v Poprade má svojich ocenených
a bývalý 2. viceprimátor Pop- 
radu, ktorý mal záštitu nad 
súťažou a odovzdal súťažia-
cim ceny. Tie za svoju daž-
ďovú záhradu získali Milan 
Škoviera a Miroslav Gordiak  
z Popradu. 

Milan Škoviera využíva 
dažďovú vodu z polovice 
strechy svojho aj susedovho 
domu na pestovanie plodín  
v záhrade a v skleníku.

Miroslav Gordiak uviedol: 
„Zo všetkých striech - sedlo-
vá strecha, dve garáže, prí-

...a Milana Škovieru.Ocenené záhrady Miroslava Gordiaka... 

strešky a altánok - je dažďová 
voda odvedená do jazier-
ka, nádrže z umelej hmoty  
a podzemnej nádrže. Môžem 

konštatovať, že všetka dažďo-
vá voda je zachytená na sto 
percent.“

Obaja ocenení si okrem 

radosti zo svojich záhrad 
užívajú aj peniaze ušetrené 
za zrážkovú vodu neodvede-
nú do kanalizácie.  (pkg)

Z vyhodnotenia súťaže 
Dažďová záhrada roka. 
Zľava M. Gordiak, P. Gaš-
per, M. Škoviera.
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Dom dôchodcov Senires, n. o., 
v Poprade, Scherfelova 16 

Senires, n. o., 
Poprad-Veľká

ponúka voľné miesta 
pre dôchodcov. 

Zabezpečujeme 24-hodinovú 
starostlivosť, ubytovanie 
stravovanie 5x denne.

Viac info na: 
www.senires.com

Mobil: 0918 303 533 
          0917 937 463

Odstúpim predajňu kreatívnych potrieb v Poprade.
Cena dohodou.

Volajte len vo vážnou záujme 0948 439 419

ZIMNÁ 
PONUKA

AKCIA

Akcia trvá od 10. 1. do 7. 2. 2018.

HUSQVARNA 562 XP®G
Je vybavená radom inovatívnych riešení pre 
efektívne a pohodlné ovládanie a tiež veľkým 
vzduchovým fi ltrom. Možno ju použiť až 
s 28"dlhou vodiacou lištou. Funkcie AutoTune™, 
Air Injection™, X-Torq a Low Vib, vyhrievané 
rukoväte

 ■ Výkon 3,5 kW, dĺžka lišty 18"/45 cm, 
hmotnosť bez lišty a reťaze 6,2 kg.

Akciová cena: 839 €
Bežná cena: 919 €

HUSQVARNA 436Li
Ľahká píla s Li-ion batériou pre náročných 
užívateľov, ktorá sa jednoducho ovláda.

 ■ Napätie batérie 36 V, dĺžka lišty 12"/30 cm, 
hmotnosť bez akumulátora a rezacieho 
zariadenia 2,7 kg.

HUSQVARNA 435
Všestranná píla pre náročných užívateľov s neoby-
čajne ľahkým štartom a obsluhou. Motor X-Torq® 
zaručuje nižšiu spotrebu paliva a znížené emisie.

 ■ Výkon 1,6 kW, dĺžka lišty 15"/ 38 cm, hmotnosť 
bez lišty a reťaze 4,2 kg.

Akciová cena: 355 €
Bežná cena: 385 €

HUSQVARNA 555
Píla na náročnejšie pracovné úlohy. Motor 
X-Torq a systém AutoTune™ redukujú spotrebu 
paliva a emisie.

 ■ Výkon 3,1 kW, dĺžka lišty 15"/38 cm, hmotnosť 
bez lišty a reťaze 5,9 kg.

Akciová cena: 659 €
Bežná cena: 725 €

HUSQVARNA 372 XP®G
Profesionálna reťazová píla na najnáročnejšie 
práce. Motor X-Torq znižuje spotrebu paliva 
a emisie. Vyhrievané rukoväte a karburátor.

 ■ Výkon 4,1 kW, dĺžka lišty 18"/45 cm, hmotnosť 
bez lišty a reťaze 6,7 kg.

Akciová cena: 799 €
Bežná cena: 889 €

HUSQVARNA 536LiP4
Batériová výkonná vyvetvovacia píla pre 
efektívnu prácu, maximálny výkon a odolnosť 
s nízkou hmotnosťou.

 ■ Napätie batérie 36 V, dĺžka lišty 10"/25 cm, 
hmotnosť bez akumulátora a rezacieho 
zariadenia 3,4 kg.

Akciová cena: 325 €
Bežná cena: 355 €

(cena bez akumulátora a nabíjačky)

Akciová cena: 469 €
Bežná cena: 509 €

(cena bez akumulátora a nabíjačky)

Kovospol PP s.r.o
Hraničná 4715
05801Poprad
052/772 17 63 
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Akciová cena: 659 €
Bežná cena: 725 €

HUSQVARNA 372 XP®G
Profesionálna reťazová píla na najnáročnejšie 
práce. Motor X-Torq znižuje spotrebu paliva 
a emisie. Vyhrievané rukoväte a karburátor.

 ■ Výkon 4,1 kW, dĺžka lišty 18"/45 cm, hmotnosť 
bez lišty a reťaze 6,7 kg.

Akciová cena: 799 €
Bežná cena: 889 €

HUSQVARNA 536LiP4
Batériová výkonná vyvetvovacia píla pre 
efektívnu prácu, maximálny výkon a odolnosť 
s nízkou hmotnosťou.

 ■ Napätie batérie 36 V, dĺžka lišty 10"/25 cm, 
hmotnosť bez akumulátora a rezacieho 
zariadenia 3,4 kg.

Akciová cena: 325 €
Bežná cena: 355 €

(cena bez akumulátora a nabíjačky)

Akciová cena: 469 €
Bežná cena: 509 €

(cena bez akumulátora a nabíjačky)

Červeno-biele lietajúce 
sanitky aj tento rok nepretr-
žite pomáhali ľuďom v tiesni. 
V roku 2017 vzlietli spolu  
s prúdovými lietadlami upra-
venými do medicínskej verzie 
na pomoc 1 717 pacientom. 
Počet primárnych zásahov 
v teréne pritom každoročne 
stúpa, čo potvrdil aj nárast 
oproti predchádzajúcim ro-
kom. Pri rôznych udalostiach 
priamo v teréne zasahovali 
záchranárske vrtuľníky 1 216 
krát, zvyšné lety tvorili me-
dzinemocničné prevozy. Naj-
početnejšia skupina ľudí – až 
37 %, ktorí urgentne potrebo-
vali pomoc leteckých záchra-
nárov, boli pacienti s kardiál- 
nym zlyhaním, najčastejšie 
s diagnózou akútny infarkt 
myokardu. Druhým najčas-
tejším dôvodom vyslania zá-
chranárskych vrtuľníkov do 
terénu boli dopravné nehody 
(16,5 %), vrátane zrazených 
cyklistov a chodcov. Viac ako 
10 % tvorili pacienti, ktorí 
po páde z výšky v mnohých 
prípadoch s vážnym úrazom 
chrbtice potrebovali rýchly  
a šetrný transport vrtuľní-
kom do nemocnice. V minu-
lom roku bolo do nemocníc 
letecky prevezených 1 469 
dospelých a 248 detských pa-
cientov. Spomedzi siedmich 
základní na celom Slovensku 
patrí medzi najvyťaženejšie 
Banská Bystrica (s počtom 
zásahov 316), Trenčín (265 
zásahov) a Košice (260 zá-
sahov). Keďže podmienky 
pre letovú činnosť sú počas 
letných mesiacov najpriazni-
vejšie a dni najdlhšie, najviac 
práce mali leteckí záchranári 
tradične práve počas tohto 
obdobia. Naopak, najmenej 
zásahov bolo zaznamenaných 
počas zimných mesiacov. 

Leteckí 
záchranári 
v roku 2017
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Poprad bol v šesťdesiatych 
rokoch známy aj organizo-
vaním motoristických podu- 
jatí. Stačí spomenúť rých-
lostný okruh motocyklov  
o Popradskú valašku, terénne 
preteky v popradskej tehelni 
alebo plochú dráhu, ktorá 
žiaľ už vtedy zanikla. Auto-
motoklub pri OV Zväzarmu 
v Poprade a Kežmarku sa na 
čele s predsedom Oskárom 
Meltzerom rozhodli uspo-
riadať automobilovú súťaž 
pod názvom TATRANSKÁ 
RALLYE - majstrovstvá Slo-
venska v rámci osláv 25. vý-
ročia SNP. Premiérové podu-
jatie odštartovalo 24. augusta 
o 10. hodine pred budovou 
MsNV v Poprade. Trať me-
rala 252 km a viedla po ces-

tách s asfaltovým povrchom  
v oblasti podtatranského 
kraja z Popradu cez Štrbu, 
Vikartovce, Kežmarok, Šar-
panec, Sp. St. Ves, Červený 
Kláštor, Nižné Ružbachy, 
Dobšinskú ľadovú jaskyňu  
a Betlanovce späť do Popra-
du. Víťazom sa stala dvojica 
Tvrdoň - Martiš (Dukla Nit-
ra), Škoda 1000 MB. 

V roku 1970 dostalo ria-
diteľstvo súťaže prihlášky od 
100 posádok, medzi ktorý-
mi nechýbali úspešní čs. re-
prezentanti Hubáček, Kmec 
a Ponec z ÚAMK ČSSR na 
vozidláchRenault 8 Gordini 
a takisto 9 továrenských po-
sádok z AZNP Ml. Boleslav 
na nových rely špeciáloch 
Škoda 110 L A/2. Domácich 
fanúšikov potešila prihláška 
popradských dvojíc Ivan-
-Šimšaj na Škode 1000 MB 
a Mertiňák-Mertiňáková na 
aute Simca 1301. 

Trať merala 460 km, mala 
tri okruhy a 4 rýchlostné 

Z bohatého archívu Rallye Tatry - časť I.
Hoci do štartu majstrovstiev Slovenska v rally zostáva 

niekoľko týždňov, pre fanúšikov motorizmu sme pripravili 
zaujímavé čítanie, výber z bohatého archívu Rallye Tatry, 
ktorým disponuje AOS klub Poprad - hlavný organizátor 
najstaršej slovenskej rely. Prvý článok obsahuje výber z in-
formácií a fotografií z rokov 1969 - 1975. 

skúšky. Prechádzala poprad-
ským, rožňavským a spiš-
skonovoveským okresom. 
Známa francúzska automo-
bilka Renault Gordini vyslala 
aj dvoch mechanikov, ktorí 
boli nápomocní pretekárom 
aj mechanikom. Odštartova-
lo sa 27. septembra o 8. ho-
dine pred budovou MsNV  
v Poprade. Do cieľa prišlo 91 
posádok, ostatní súťaž ne-
dokončili kvôli technickým 
poruchám. Výsledky 2. roč-
níka Rallye Tatry boli veľkým 
triumfom pretekárov mlado-
boleslavskej škodovky, ktorí 
vyhrali štyri zo šiestich ka-
tegórii. Absolútnymi víťazmi 
boli Hubáček - Rieger (ČSSR) 
na vozidle Renault 8 Gordini. 

Počas troch dní, 24. - 26. 
septembra 1971, bol Poprad 
dejiskom 3. ročníka automo-
bilovej súťaže Rallye Tatry 
- Majstrovstiev ČSSR, ktoré 
usporiadal AMK Zväzarmu  
v Poprade. Na štart sa posta-
vilo 77 posádok, trať mala 
dĺžku 530 km a viedla úze-
mím okresov Poprad, Liptov-
ský Mikuláš, Brezno, Rožňa-
va, Sp. N. Ves a Stará Ľubov-
ňa. Mala 11 časových kontrol 
a 5 rýchlostných skúšok.  
V piatok popoludní 24. 
septembra bolo technické 
preberanie na vtedy novo-
postavenom autobusovom 
nástupišti v Poprade, kde sa 
nachádzalo aj servisné par-
kovisko. Na sobotu večer 
pripravili organizátori pre 
účastníkov módnu prehliad-
ku v hoteli Gerlach. O súťaž 
bol obrovský záujem. Pri-
hlášky potvrdili iba preteká-
rom I. výkonnostnej triedy. 
Tri dni pred súťažou poprad-
ská pošta pečiatkovala listy 
emblémom Rallye Tatry a v 
sobotu stála autopošta aj v 
priestoroch štartu. V stán-
koch PNS bolo možné do-
stať čiapky, sériu odznakov a 
vlajky vyrobené k podujatiu. 

„Bola to rely, aká má byť“, 
povedal športový komisár 
ÚAMK Oldřich Pospíšil, kto-
rý dodal: „Rýchlostnú skúšku 
Dobšinská ľadová jaskyňa - 
Hrabušice vyhlásili za najlepší 
úsek všetkých tratí v ČSSR.“ 
Víťazom sa stala dvojica Hu-
báček – Minařík, na Renault 
Alpine. Popradčania Ivan - 
Mertiňák, štartujúci za VSŽ 
Košice, skončili v skupine 2, 
do 1150 cm3 na 17. mieste.

Významným medzníkom 
tatranskej rely bol rok 1972, 
kedy popradskí organizáto-
ri z poverenia ÚAMK ČSSR 
usporiadali medzinárodnú 
automobilovú súťaž Rallye 
Slovensko. V jej rámci sa 
uskutočnila súťaž družstiev 
o Pohár krajín socialistic-
kého tábora a Majstrovstvá 
ČSSR. Táto medzinárodná 
automobilová súťaž nadvä-
zovala na úspešné tri ročníky 
Rallye Tatry. Na štart súťa-
že sa postavilo 94 posádok. 
Družstvá Bulharska jazdili 
na autách Renault Alpine, 
Poliaci na Fiat 1500, ČSSR 
sa predstavila s novými vo-
zidlami Škoda 120 SR, 110 
RC, Š 1500, družstvo NDR 
na Wartburgoch a Maďarsko 
na Žiguli a Fiatoch. Trať me-
rala 1060 km a viedla cesta-
mi Východoslovenského  
a Stredoslovenského kraja. 
Obsahovala 31 časových 
a prechodových kontrol,  
7 rýchlostných skúšok, ako 
aj skúšku akcelerácie, brz-
denia a ovládateľnosti vo-
zidla. V stánkoch PNS zno-
vu nechýbali rôzne suveníry  
a na štarte autopošta s príle-
žitostnou pečiatkou. 

V dôsledku technických 
porúch a havárií prišlo do 
cieľa iba 48 posádok. Abso-
lútnymi víťazmi sa stali Žid - 
Soukup z AZNP Ml. Boleslav 
na vozidle Škoda 120 SR. 
Prácu organizátorov a dob-
rý dojem zo súťaže pokazili 
občania, ktorí zo súťažných 
vozidiel, prevažne zahranič-
ných pretekárov, odcudzili 
príslušenstvo, lampy, žiarov-
ky, stierače a pod.

Identická trať ako v roku 
1972, 1 060 km, 7 rýchlost-
ných skúšok, 6 okruhov, prvé 
tri sa jazdili v noci a ďalšie tri 
opačným smerom ako denná 
časť. Taká bola súťaž Rallye 
Tatry 73, ktorú z poverenia 
ÚAMK ČSSR organizoval 
AMK Zväzarmu Poprad.  

V jej rámci súťažili družstvá 
socialistických štátov o Pohár 
mieru a priateľstva. Rallye 
Tatry 73 boli zároveň medzi-
národnými pretekami jed-
notlivcov a majstrovstvami 
ČSSR. 

Najväčšou hviezdou medzi 
jazdcami bol majster Európy 
z roku 1972 Sobieslav Zasada 
na vozidle Porsche Carrera. 
Na štartovej listine sa prvý-
krát objavili mená z kapita-
listických automotoklubov  
z Francúzska, NSR a Ra-
kúska. Pre účastníkov súťaže 
a širokú motoristickú verej-
nosť pripravil organizačný 
výbor propagačný materiál, 
ktorý navrhol zaslúžilý maj-
ster športu Arno Puškáš, 
ako klopový odznak, vlajku, 
nálepku na auto, program, 
aktovky, ponožky, plakety, 
igelitové tašky a pod.     

Medzi 120 prihlásenými 
posádkami sa najviac dari-
lo spomínanému Poliakovi. 
Dvojica Zasada - Zasadowa 
na Porsche Carrera zvíťazi-
li v absolútnom hodnotení 
podujatia.

Rallye Tatry 74 sa konala 
v dňoch 20. - 22. septem-
bra. V štartovnej listine bolo 
zapísaných 117 štartujúcich 
z 10 krajín - PĽR, Rumun-
sko, Maďarsko, Bulharsko, 
NDR, NSR, Rakúsko, Dán-
sko, Švédsko a ČSSR. Me-
dzi štartujúcimi boli zvučné 
mená. Minuloroční majstri 
ČSSR Hubáček - Minařík na 
Renault Alpine, Wellman-
-Rumpfheil z NSR na vozidle 
Porsche 2700, či Lundstrom 
- Sager zo Švédska na vozidle 
Toyota Celica. Novinkou 
bola Zvláštna kvalifikačná 
skúška na okruhu v Poprade. 
Tento okruh mal 25 km. 

V popradskom kine Tatran 
premietali celý týždeň filmy 
s motoristickou tematikou a 
v závodnom klube Vagónky 
vystúpila Eva Kostolányiová 
so skupinou Hej.

Trať merala 950 km, bola 
rozdelená do dvoch etáp  
a obsahovala 18 rýchlostných 
skúšok.

L. Teplička-Važec, T. Štr-
ba-Št. Pleso, Slovenská Ves-
-Reľov, Veľká Lesná-Topo-
rec, Hrabušice-Stratená, G. 
Poloma-Hnilec, Uhorné-Kr. 
Podhradie, Gočaltovo-Jelša-
va, Muráň-Švermovo a späť. 
Hodnotili sa tri súťaže: me-
dzinárodná súťaž jednotliv-
cov, majstrovstvá ČSSR jed-
notlivcov a 5-členné družstvá 
socialistických krajín o Pohár 
mieru a priateľstva. Absolút-
nymi víťazmi sa stali česko-
slovenskí reprezentanti Hu-
báček - Minařík na Renaulte 
Alpine.  

Rekordná účasť 132 prihlá-
sených posádok z 13 krajín sa 

podujalo zvládnuť nástrahy 
750 km trate, so 17 rýchlost-
nými skúškami v medziná-
rodnej automobilovej súťaži  
Rallye Tatry 1975. Organizá-
tori do plánov znovu zaradili 
Zvláštnu kvalifikačnú skúšku 
na okruhu v Poprade v dĺž-
ke 40 km o Pohár ministra 
obrany. 

V súťaži o pohár socia-
listických krajín obsadilo 
prvé miesto družstvo z Poľs- 
ka, druhé tím ZSSR a tretie 
NDR. V absolútnej klasifi-
kácii jednotlivcov zvíťazila 
poľská dvojica Jarosziewicz 
– Zyszkowski na vozidle 
Fiat Abarth. Jarosziewicz ro-
bil v minulosti spolujazdca 
majstrovi Európy krajanovi 
Zasadovi. Okrem premie-
tania motoristických filmov 
vystúpila Naďa Urbánková. 
Organizátori podujatia boli 
ocenení najvyšším vyzna-
menaním Zväzarmu, za naj-
lepšie motoristicko-športové 
podujatie v republike. 

 Slavo Petrus
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Juniorky KV MŠK Kežma-
rok odohrali uplynulý víkend 
na domácej palubovke dve li-
gové stretnutia proti družstvu 
MVK Poltár a v obidvoch 
zápasoch boli úspešnejšie.  
V prvom stretnutí zvíťazili 
3:0 (21, 14, 14) a v rovnakom 
pomere setov zdolali súperky 
aj v druhom meraní síl 3:0 
(15, 16, 10). Po odohratí 20 
zápasov 1. ligy junioriek sk. 
Východ figurujú na 5. priečke 
s 9 výhrami a 11 prehrami.

A-družstvo kežmarských 
volejbalistiek odohralo cez 
víkend dve majstrovské 
stretnutia. V sobotňajšom 
dueli uspeli na palubovke 
Nového Mesta nad Váhom 
3:0 (16, 15, 20)  a v nedeľu 
zdolali aj COP Nitra. V ta-
buľke nadstavbovej skupiny o 
5. - 10. miesto sú na vedúcej 
priečke. Slavo Petrus

Dve víťazstva junioriek na domácej palubovke

Horný rad zľava: Lucia Kruliacová, Karin Karašová, 
Ema Krompaščíková, Viktória Novotná, Sára Špaková. 

Dolný rad zľava: Lívia Šromovská, Sára Pisarčíková, Eva 
Svitanová, Slávka Janošková (C), Ivona Irhová.   

V sobotu 27. januára odo-
hrali na domácej palubovke 
majstrovský zápas 28. kola 
Eurovia SBL basketbalisti 
Iskry Svit proti Leviciam. 
Žiaľ, na radosť skupiny hos-
ťujúcich fanúšikov, zvíťazili  
v dramatickom stretnutí 
„Levickí patrioti“ o 3 body. 
Svit doplatil na slabú obra-
nu v prvej štvrtine, v ktorej 
dostal 34 bodov. Vyrovnať sa 
im podarilo za stavu 55:55, 
ale na viac, aj kvôli „slabšej“ 
lavičke nemali.  

BK Iskra Svit - BK Le-
vickí Patrioti 86:89 (21:34, 
45:51, 60:63)

Zostava a body Svitu: 
Dratva 0, Davis 6, Avramo-

vič 27, Galata 3, Findura 0,  
Ivelja 0, Ivan 5, Walton 12, 
Lošonský 18, Jackson 15.

Levice zvíťazili pod Tatrami
Michal Madzin, tréner 

BK Iskra Svit:
„Stratili sme začiatok zá-

pasu. V prvej štvrtine sme do-
stali veľa bodov, Leviciam to 
dodalo veľa sebavedomia do 
celého zápasu. Súper odohral 
výborné stretnutie. My sme sa 
vrátili späť do hry, ale zápas 
sme už nedokázali otočiť tak, 
aby sme ho dotiahli do víťaz-
ného konca.“

Pavol Lošonský, hráč BK 
Iskra Svit:

„Myslím, že sme zápas pre-
hrali v niektorých úsekoch v 
prvom polčase. Nebojovali 
sme, nechceli sme vyhrať. V 
druhom polčase sa nám po-
darilo stiahnuť ich náskok, 
dostali sme sa do hry. Znovu 
sme však mali minútové vý-
padky, kde si urobili niekoľ-

kobodový náskok, ten sme už 
nedokázali zmazať. V štvrtej 
štvrtine nám dochádzali sily, 
Levice zápas kontrolovali do 
poslednej minúty. Keď boli 
chvíle, žeby sme zápas mohli 
vyrovnať, tak nám nepadli 
strely. Bolo to aj o šťastí, to 
nám chýbalo.“

Teo Hojč, tréner BK Le-
vickí Patrioti:

„Diváci videli veľmi zaují-
mavý a dynamický zápas. Je 
veľa vecí, na ktorých musíme 
popracovať. Mali sme veľa 
stratených lôpt, ale s výkonom 
chlapcov som spokojný. Dú-
fam, že náš hráč Garrick Sims 
bude po zranení v poriadku, 
uvidíme, čo povedia lekári.“

Milan Žiak, hráč BK Le-
vickí Patrioti:

„Svit má veľmi kvalitné 
družstvo. Vedeli sme, že keď 
chceme na ich palubovke vy-
hrať, musíme byť koncentro-
vaní celých 40 minút. Mali 
sme aj slabšie úseky, ale doká-
zali sme, že v ťažkých situáci-
ách držíme ako tím. V štvr-
tej štvrtine sa ukázala naša 
trpezlivosť, treba pochváliť 
Šimona Krajčoviča, ktorý  
v závere premenil všetky šest-
ky. Bol to skvelý výkon.“

Najbližší domáci zápas 
odohrajú Sviťania až 3. 
marca proti Handlovej.  

 Slavo Petrus

Podtatranský stolno-
tenisový zväz s hlbokým 
zármutkom oznamuje, že 
z našich radov odišiel vý-
borný hráč, dobrý človek a 
propagátor stolného tenisu 
Eugen Gootš, vo veku 63 
rokov.

Stalo sa tak počas ro-
zohratého majstrovského 
zápasu  Podtatranskej VI. 
ligy mužov Spišský Štvr-
tok D - Severka Kežmarok 
D 20. januára 2018 asi o 
20,30 hodín. 

Podtatranský zväz ďaku-
je všetkým, ktorí sa snažili 
Eugenovi pomôcť v jeho 
posledných chvíľkach ži-
vota - hráčom, funkcioná-
rom a záchranárom pod 
vedením MUDr. Marcela 
Sedlačka.

Smrť za pingpongovým stolom
Eugen, budeš nám všet-

kých chýbať. Je symbolické, 
že Tvoj život skončil na špor-
tovom podujatí v športe, kto-

rý si mal tak rád. Nech Ti 
je podtatranské zem ľah-
ká! Česť Tvojej pamiatke!

 Dr. Jaroslav Novotný

Eugen Gootš na poslednej snímke pred zápasom Pod-
tatranskej VI. ligy v Spišskom Bystrom (druhý sprava).

9.2.2018 o 17. hodine
HK Poprad - HC´05 Bans- 
ká Bystrica
Tipsport Liga, 45. kolo

Pozývame 
na hokej

BASKETBAL
14. februára 2018 od 8. ho- 
diny

Aréna Poprad
Valentínsky turnaj v troj-

kovom basketbale
Trojčlenné družstvá zlo-

žené zo žiakov ZŠ a študen-
tov SŠ sa môžu prihlásiť do 

9. februára 2018 na adrese 
sport@msupoprad.sk. Súťa-
žiť sa bude podľa pravidiel 
štandardných pre streetbal.

FUTBAL
17. februára 2018 o 14. ho- 
dine, Národné tréningové 
centrum

1. FC Tatran Prešov - FK 
Železiarne Podbrezová

Fortuna liga, 20. kolo
3. marca 2018 o 14. hodine

Národné tréningové cen- 
trum

1. FC Tatran Prešov - 
MFK Ružomberok

Fortuna liga, 22. kolo

Pozývame na basketbal a futbal

11.2.2018 o 17. hodine
HK Popr ad -  MsHK  
DOXXbet Žilina
Tipsport Liga, 46. kolo

20.2.2018 o 17. hodine
HK Poprad - HC Košice
Tipsport Liga, 48. kolo

25.2.2018 o 17. hodine
HK Poprad - HKM Zvolen
Tipsport Liga, 50. kolo

4.3.2018 o 17. hodine
HK Poprad - HK 32 Liptovs- 
ký Mikuláš
Tipsport Liga, 52. kolo


