
K fašiangom sa pod Tatrami neod-
mysliteľne viaže množstvo tradícií 
a Batizovce rok čo rok pamätajú na 
bohaté zvyky svojich predchodcov. Aj 
preto tohtoročné Batizovské fašiangy 
so zabíjačkou majú nadtitul Zachová-
vame tradície našich predkov.

V Batizovciach bolo minulú sobo-
tu rušno od samého rána. Pri Hasičs- 
kej zbrojnici sa zvŕtali mäsiari, ktorí 
pripravovali už tradičné domáce za-
bíjačkové špeciality - škvarky, tlačen-
ky, voňavé klobásky. Hasiči zase varili 
kvalitný hasičský nefalšovaný punč. 
Batizovské žienky smažili šišky, aby tak 
spoločne prezentovali bohatosť jedla 
i pitia počas fašiangov pod Tatrami, 
ktoré predchádzajú 40-dňovému postu 
pred Veľkou nocou. 

V kultúrnom dome zase pripravovali 
masky batizovských straškov – Slame-
ňáka, Brucháča, ale aj kováčov, doktora, 
sestričiek a ďalších smiešnych postavi-
čiek, ktoré do fašiangového sprievodu 
patria a sú príležitosťou „vybláznieť“ 
sa spolu s návštevníkmi, ktorým kováči 
zvyknú klincami pribiť podošvy topá-
nok na stromy či drevené ploty. Obyva-
telia obce a návštevníci ale najviac čaka-
jú na pestrý fašiangový sprievod obcou, 
ktorý začal pri hasičskej zbrojnici a po-
kračoval z dvora do dvora obyvateľov. 
Straškovia zahrali, zaspievali, zatanco-

vali si a za svoje výkony dostali výsluž-
ku – pálenky do štamperlíka, slaninku, 
vajcia či cibuľu, aby si večer pripravili 
bohatú hostinu. K dobrej nálade v Ba-
tizovciach určite aj tohto roku prispeli 
heligonkári a členovia folklórnej skupi-
ny, ktorí pripravili skvelú zábavu. 

Fašiangy však od nepamäti zna-
menali aj obdobie prechodu od zimy 
do jari, kedy končili priadky a pá-
ranie peria. Zvyky a obrady toh-
to obdobia symbolizovali činnos-
ti spojené so zabezpečením úrody  
a plodnosti.  (pkr)

Batizovské fašiangy so zabíjačkouPozývame do Poliankova
V najbližších dňoch pozývame do novootvorenej digitálnej 

Galérie Poliankovo v Tatranskej Polianke 20. Poliankovo je 
tretím projektom trojice - slovenského dokumentaristu Pavla 
Barabáša a autormi galérie Mariánom Bizubom a Mariánom 
Aštárym, zakladateľmi Tricklandie v Starom Smokovci a Ga-
lérie Dobrá hračka v Tatranskej Lomnici. 

V Poliankove si môžete osobne vyskúšať a zažiť jednotlivé 
zaujímavé expozície. Vďaka moderným digitálnym technoló-
giám sa dostanete na dosiaľ neprebádané miesta našej planéty. 

27. ročník Podttranského pos- 
tupového festivalu amatérskeho 
divadla Divadelná Šuňava 2019 
sa uskutoční v dňoch 8. a 9. mar-
ca v kultúrnom dome v Šuňave. 

Počas prehliadky sa predstaví 
osem divadelných súborov z Po-
pradu, Kežmarku, Levoče, ale aj 
Dramatický krúžok a DS Školá-
čik zo Šuňavy. Vstup je voľný.

Divadelná 
Šuňava
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- Najdôležitejší bol rozpo-
čet mesta, ktorý muselo zos- 
taviť, ale aj odsúhlasiť nové 
vedenie a poslanci. Vzhľa-
dom na to, že zdroje sú ob-
medzené, teda rozpočet je 
viac-menej daný, veľa mož-
ností tam nie je. Mesto má 
na bežné výdavky 7 miliónov 
euro, s ktorými môže hospo-
dáriť. Časť z týchto peňazí je 
určená napríklad na matriku, 
na spoločný stavebný úrad, 
školy a podobne. Dôležitej-
šie je, koľko má mesto prost- 
riedkov, ktoré môže priamo 
použiť a tie sú obmedzené. V 
rezervnom fonde nám zos- 
talo 123 tisíc euro, čo nie je 
veľká suma. Koncom marca 
by sme mali mať k dispozícií 
záverečný účet o hospodá-
rení v roku 2018. Vzhľadom 
na to, že neprešli investičné 
akcie, ktoré boli plánované 
a na ktoré boli rezervované 
peniaze predpokladáme, že 
budeme mať k dispozícií ďal-
ších cca 100 tisíc euro. Tých-
to peňazí je málo, pretože  
v predchádzajúcich obdo-
biach úspory predstavovali 
okolo 300 tisíc, takže vďaka 
aj za stotisíc.

Dôležitými pre rozvoj 
mesta sú hlavne investície. 
Čo teda plánujete, vzhľa-
dom na rozpočet, v tomto 
roku?

- Mojim cieľom je po-
kračovať v rozbehnutých 
projektoch a  tak ušetriť čas  
a už vynaložené prostried-
ky, za normálnych, optimál-
nych podmienok. Ide hlavne  
o projekty, ktoré boli rozbeh-
nuté z eurofondov a dotácií 
ministerstiev a našou snahou 
je dokončiť ich do konca au-

Transparentnosť a informovanosť je základom spolupráce mesta a občanov
Sto dní už uplynulo, či v najbližších dňoch uplynie, od 

nástupu nových starostov, primátorov a poslancov do sa-
mosprávnych funkcií. 

O prvých krokoch vo funkcii, ale aj prioritách mesta  
v tomto roku, sme hovorili s Ing. Dášou Vojsovičovou, pr-
vou primátorkou v histórii mesta Svit. 

gusta. Je tam ale veľmi veľa 
legislatívy a zmien, ktoré mu-
síme zvládnuť. Sme ale v dosť 
zložitej situácií, pretože z tých 
123 tisíc sú financie už viaza-
ne na spoluúčasť rozbehnu-
tých piatich projektov a mes-
tu tak zostane 23 tisíc euro na 
ďalšie nové investície, takže 
veľmi vyskakovať nemôžeme.

Po prijatí rozpočtu nasle-
dovala zmena organizačnej 
štruktúry mesta. Napĺňam 
svoje predvolebné sľuby,  
z trojstupňového riadenia 
sme prešli na dvojstupňové  
a priamy výkon zamestnan-
cov na jednotlivých referá-
toch s cieľom posilniť výkon 
tam, kde je to potrebné, sa-
mostatnými odbornými refe-
rentmi. Či už na úseku majet-
kovo - právnom v súvislosti  
s vysporiadaním majetko-
vých pomerov na katastri, ale 
aj na úseku výstavby. Zmena 
organizačnej štruktúry opro-
ti decembru minulého roka 
nám prinesie úsporu osem 
ľudí, s čím súvisí i finanč-
ná úsporu približne 85 tisíc 
euro. Takže aj toto je cesta ako 
usporiť a investovať financie 
tam, kde ich potrebujeme.

O ktoré investičné akcie 
konkrétne pôjde?

- Ide o regeneráciu vnút-
robloku na sídlisku E a re-
konštrukciu materskej školy 
na Ul. kpt. Nálepku, ktorá 
bola sľúbená už minulého 
roku. Práve tu by sme chce-
li dokončiť do septembra. 
Okrem toho budeme rekon-
štruovať učebne na oboch 
základných školách. To sú 
tie spomínané akcie so spo-
luúčasťou mesta. Zlé na tom 
ale je, že žiadne iné projekty 

rozbehnuté nemáme a ani 
neboli rozpracované tak, aby 
sme v niečom mohli pokra-
čovať. Tu prídeme opäť o čas, 
ktorý sme mohli ušetriť a veľa 
projektov, na ktoré sme vyna-
ložili nielen čas, ale aj peniaze 
už v minulom funkčnom ob-
dobí, neexistujú a začíname 
na zelenej lúke.

Dokončíte tieto projekty 
a čo bude nasledovať vzhľa-
dom na nie celkom optimál-
nu finančnú situáciu?

- Rozhodli sme sa ísť  
v dvoch etapách – krátko-
dobé zámery, ktoré budú 
môcť občania vidieť a po-
cítiť, teda že samospráva je 
činná a niečo robí. Tu by 
som zaradila nákup poh-
rebného auta, pretože ob-
čania si zaslúžia, aby pos- 
ledná rozlúčka bola dôstoj-
ná. Vyhlásená je aj obchodná 
súťaž na obsadenie reštaurá-
cie kultúrneho domu, ktorá 
by mala zabezpečiť nielen 

stravovanie občanov, ale 
aj podporu pri kultúrnych  
a spoločenských akciách, pre-
tože mesto nám cez víkendy, 
keď ľudia oddychujú „nežije“. 
Ďalším z krátkodobých zá-
merov je podpora kultúrnych 
podujatí a spoločenského vy-
žitia. Začali sme adventnými 
koncertami a chcem, aby ta-
kéto podujatia boli práve cez 
víkendy. Máme rozbehnuté 
premietanie filmov v sobotu 
podvečer, možno dvakrát do 
mesiaca a snáď aj v nedeľu 
dopoludnia premietanie pre 
deti. Jednoducho, aby ľudia 
mali dôvod cez voľné dni 
vyjsť do ulíc a stretávať sa.  
Veľkou mobilizáciou mami-
čiek na materskej dovolenke 
je ihrisko Žihadielko, za čo 
som im veľmi vďačná. Na 
oplátku mamičkám zriadime 
rodičovské centrum, kde sa 
môžu stretávať, organizovať 
podujatia, mať prednášky a 
podobne. Nezabúdame ani 

na občanov Pod Skalkou, kde 
sa snažíme o znovuotvore-
nie predajne potravín. Už na 
tom pracujeme, potrebné sú 
vyjadrenia hygieny a podob-
ne a hľadáme spôsob, aby bol 
tento obchod rentabilný, pre-
tože žiadne reťazce, ale ani 
súkromníci o takýto obchod 
záujem nemajú. Musíme ale 
nájsť spôsob a verím, že kon-
com marca už bude tento ob-
chod otvorený. Okrem toho 
som vo volebnom programe 
sľúbila, že v meste budeme 
mať mediátora, ktorý zabez-
pečí právnu pomoc občanom 
mesta, napríklad aj vysvetle-
ním úradných listín, aby sa 
občania nedostavali do prob-
lémov. Prebiehajú rokovania, 
aby sme takúto službu mali 
na mestskom úrade.

Z dlhodobých zámerov by 
som spomenula absenciu slu-
žieb pre seniorov, dôstojného 
Domu seniorov, pretože Za-
riadenie opatrovateľskej služ-
by nie je v najlepšom stave  
a uvažujeme aj nad rekon-
štrukciou Domu smútku.

V bývalom internáte 
strednej školy je stavebný 
ruch a hovorí sa o nových 
bytoch. Kedy a koľko bytov 
by vo Svite malo pribudnúť?

- Tento projekt realizuje 
mesto s podporou Štátne-
ho fondu rozvoja bývania 
(ŠFRB), ale na nebytové 
priestory a infraštruktúru 
si mesto vzalo úver 400 tisíc 
euro a bude musieť financo-
vať dostavbu tohto objektu. 
Pôjde o 84 bytov, v súčasnosti 
už máme urobenú selekciu 
počtu záujemcov. Samozrej-
me, v prvom rade sú to oby-
vatelia mesta, ktorých chce-
me uspokojiť a vyzerá to tak, 
že všetci, ktorí spĺňajú pod-
mienky ŠFRB tieto byty dos- 
tanú. Byty budú odovzdané 
do konca apríla.

Pokračovanie na 7. strane

Hovoríme s Ing. Dášou Vojsovičovou, primátorkou mesta Svit

Z médii oligarchov, z face-
booku a bilboardov popri ces-
tách na nás „vyskakujú“ kan-
didáti na prezidenta Slovens- 
kej republiky. A to sme ešte 
len na začiatku roka, v kto-
rom nás čakajú troje volieb! 
Dvoje prezidentských a tiež 
do europarlamentu. Priznám 
sa bez mučenia, je mi z toho 
zle... tak takúto demokraciu 
neprosím! Priama demokra-
cia, ktorá nemá pod kontrolou 
zastupiteľskú demokraciu, je 
iba „demokratická“ uzurpácia 
absolútnej moci. A ako som sa 
kdesi dočítala, občan si vo voľ-
bách vlastne vyberá, kto bude 
najbližšie volebné obdobie 
ignorovať jeho vôľu. Pretože 
kandidátov nezaväzujú voleb-
né programy, tie po voľbách 
jednoducho ignorujú a ďalej 
sa už chovajú ako marione-
ty, ktorým kde-kto, prikazuje  
a rozkazuje. 

Už dávno ma fascinuje, ako 
nám vymývajú mozgy takou-
to demokraciou - vraj pri voľ-
bách máš na výber! Pri voľ-
bách mi žiaden výber nemá-
me, to je len mýlna predstava 
voličov. Ako náhle svoj hlas 
„demokraticky“ odovzdáme, 

Poďme opäť voliť absolútnu moc bez zodpovednosti
svoju úlohu sme splnili a naša 
zvolená elita si robí čo chce. 
Hoci cez zákony a rôzne na-
riadenia nám denno-denne 
ničia život, vôbec ich nezaují-
ma, či to, čo robia, chceme aj 
my. Veď si len zoberme glo-
bálny pakt OSN, budovanie 
základní NATO na Slovensku,  
nákup stíhačiek. V ktorom 
volebnom programe sa ho-
vorilo o takýchto zámeroch? 
Kto im dal na toto mandát?   
Môže občan odvolať takýchto 
politikov? Môže sa síce ísť vy-
šantiť na námestia, ale aj tak 
sa nič nezmení. Viď Francúzs- 
ko, Španielsko... To, čo robia 
naši politici je len ich svojvôľa 
a občanom sa smejú do očí!

Pozrime sa na našu poli-
tickú scénu za ostatné roky. 
Veď ľudí, ktorí od nás dostali 
mandát nezaujímajú naše kaž-
dodenné problémy. To, čo od 
nich denno-denne počúvame 
je, že vraj sme civilizovaná 
Európa a tam aj patríme. Je 
mi ľúto, ale toto opľúvanie sa 
navzájom, vydieranie, hádky, 
nadávky, rozputávanie cha-
osu a nenávisti, boje na život  
a na smrť s civilizáciou ne-
majú nič spoločné. Nami vo-

lení politici neriešia to, na čo 
sme im dali mandát, ale riešia 
len profit svoj, profit slovens- 
kých oligarchov, zahraničných 
vlastníkov našej krajiny a ešte 
drzo presadzujú príkazy cu-
dzích mocností na likvidáciu 
vlastného národa. V jednom 
kuse riešia iba sami seba  
a okrem toho im už neostáva 
čas na nič iné! Zákony, ktoré 
prijímajú nie len v rámci Slo-
venska ale aj Európy, sú vraj  
v náš prospech. Omyl, väč-
šina z nich sú v náš nepros- 
pech a my nemôžeme urobiť 
vôbec nič, pretože náš názor 
ignorujú. 

Napríklad, kto sa to tu vô-
bec opováži hovoriť o slovens- 
kej ekonomike, keď všetci veľ-
mi dobre vieme, že slovens- 
ká ekonomika neexistuje. U 
nás existuje iba ekonomika 
zahraničných monopolov, 
ktorí si vyvážaním ziskov  
z práce našich ľudí vylepšu-
jú rozpočty vlastných krajín. 
Bodaj by potom nemohli ži-
viť milióny migrantov, z kto-
rých väčšina nepracuje, pri-
čom naši ľudia drú a živoria! 
Zarobia si akurát na to, aby 
zaplatili náklady na bývanie  

a ako-tak aj stravu treťotried-
nej kvality, aby vydržali 
makať v ich montovniach.  
A my tu musíme ešte počúvať, 
že ako nám pomáhajú euro-
fondy! Bezočivo nám určia, 
na aké hlúposti máme tieto 
peniaze použiť, len aby sme sa 
ekonomicky náhodou nespa-
mätali, nerozbehli poľnohos-
podárstvo a priemysel, ktorý 
by im konkuroval. Naši živ-
nostníci nerobia preto, aby sa 
mali lepšie, ale aby mohli štátu 
platiť dane a odvody. V opač-
nom prípade budú nezamest-
naní, alebo pôjdu zvyšovať 
životnú úroveň kolonizáto-
rov. Pre občana tu vymýšľajú 
registračné pokladne, e-kasy, 
ale vôbec nič nevmysleli pre-
to, aby sa zisky bánk a zahra-
ničných firiem aspoň z časti 
zdaňovali na Slovensku – tam, 
kde vznikajú! A už vôbec ich 
nezaujíma, že tisícky slovens- 
kých firiem, ktoré si založili 
spoločnosti v iných štátoch, tu 
žiadne odvody zo ziskov ne-
platia, hoci našu infraštrukú-
ru využívajú. Aké zákony pri-
jalo Slovensko ale aj EÚ, aby 
sa zlikvidovali daňové raje, 
aby všetci podvodníci museli 

zdaniť každú korunu, ktorú 
ukradli, alebo im ju vyrobili 
ľudia na Slovensku? Ani je-
den! Dokonca sami nesmieme 
ani len zakázať predaj mäsa zo 
zdochnutých zvierat, pretože 
zase by niekto bohatý prišiel  
o zisky! A my zjeme všetko, 
len nech je to lacné... 

Fuj! Je mi zle z toho, ako sa 
všetci skrývajú za demokratic-
ké voľby a pritom si po voľbách 
robia len to, čo im prikážu pos- 
koci kde-akých parazitov. Od 
podvodu roku 1989 uplynulo 
už tridsať rokov a ukážte mi, čo 
ste vlastne pre Slovensko uro-
bili? V jednom kuse nadávate 
na komunistov, ktorí postavi-
li všetko to, čo ste vy ukradli  
a rozpredali. Čo ste teda vy-
tvorili vy? Biedu, hlad, vysťa-
hovalectvo... Vy nie že tvoríte, 
vy ničíte. Ak chceme prežiť, 
musia naši poslanci v ná-
rodnej rade, vláda, prezident  
i europoslanci prijať zákony, 
ktoré budú hovoriť aj o ich 
zodpovednosti a donútia ich 
v referendách pýtať sa aj na 
názor svojich voličov.  V opač-
nom prípade sú všetky tzv. 
„demokratické“ voľby úplne 
zbytočné.   Ľ. Rešovská

Sleduj svojho 
poslanca

Pri čítaní programu zasad-
nutia popradského mestského 
zastupiteľstva, ktoré sa konalo 
28. 2. 2019 mrazí... 

Výber z jednotlivých bodov: 
Informatívna správa o ponuke 
na odkúpenie nehnuteľného 
majetku bývalej Špecializova-
nej nemocnice respiračných 
chorôb Poprad–Kvetnica. 
Návrh Zásad hospodárenia  
s majetkom Mesta Poprad. 
Návrh Zásad prenájmu ne-
bytových priestorov vo vlast-
níctve Mesta Poprad. Návrh 
Zásad prenájmu pozemkov 
vo vlastníctve Mesta Poprad. 
Návrh na zriadenie komisie na 
prípravu súťažných podmie-
nok a vyhodnotenie obchod-
nej verejnej súťaže na predaj 
nehnuteľností v katastrálnom 
území Poprad, objektov býva-
lých kasární na Ul. 29. augusta  
v Poprade a príslušných po-
zemkov. Návrh na zrušenie 
členstva Mesta Poprad v Európ-
skej asociácii združenia miest  
a obcí so záujmom o udržateľ-
nú energetiku. Návrh na zru-
šenie členstva Mesta Poprad  
v záujmovom združení práv-
nických osôb Slovak Smart 
City Cluster. Návrh na vystú-
penie Mesta Poprad z Regio- 
nálneho združenia tatran-
ských a podtatranských obcí. 
Návrh na vystúpenie Mesta 
Poprad zo združenia právnic-
kých osôb Košice IT Valley, 
z.p.o. Návrh na odstúpenie 
Mesta Poprad od Memoranda 
o vzájomnej spolupráci me-
dzi Oulu, Fínsko a Popradom. 
Návrh na odstúpenie Mesta 
Poprad od Dohody o spolu-
práci medzi mestami Lublin  
a Poprad. Návrh na odstúpe-
nie Mesta Poprad od Dohody  
o konzorciu týkajúcej sa pro-
jektu MAKING-CITY, spracova-
nom v rámci programu HORI-
ZON 2020. Návrh na odstúpe-
nie Mesta Poprad od Partner-
skej dohody medzi samosprá-
vou mesta Mantova, vedúcim 
partnerom a partnermi na reali-
záciu projektu Interreg Central 
Europe. Návrh na schválenie 
zámeru na odpredaj obchod-
ného podielu Mesta Poprad  
v obchodnej spoločnosti AQU-
APARK Poprad, s.r.o. Návrh na 
zrušenie Rady pre priestorové 
plánovanie mesta Poprad. 
Návrh na odstúpenie Mesta 
Poprad od Partnerskej zmluvy  
v rámci Programu cezhranič-
nej spolupráce Interreg Poľsko 
- Slovensko 2014 - 2020 na 
projekt ,,Človek v Tatrách - Tat-
ry v človeku - História pozná-
vania Tatier ako spoločného 
kultúrneho dedičstva Poľska 
a Slovenska... 

Poďme zrušiť bezhlavo všet-
ko, čo sa tu za posledné roky 
vybudovalo či podarilo. Poďme 
rýchlo predať, čo ešte ostalo. 
Poďme rýchlo prerušiť všetky 
rozbehnuté procesy, ktoré do 
vedenia a rozvoja mesta vniesli 
konečne aspoň náznaky a vôľu 
robiť veci transparentne, syste-
maticky a zmysluplne. Všet-
ko v zmysle pokynu – nájdite 
hocičo, len nech to môžeme 
zastaviť...

V čase, keď vyjdú naše novi-
ny, budeme už vedieť, ako naši 
poslanci a viceprimátori pri jed-
notlivých bodoch hlasovali. Či 
a o čom pri nich vôbec disku-
tovali. Lebo aj keď si to možno 
niektorí v mestskom parlamen-
te nevšimli, Slovensko sa za 
posledný rok veľmi zmenilo..

 Petra Vargová
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„Poprad zachytil výzvu na 
realizáciu projektu WiFi pre 
Teba na podporu budovania 
bezplatných wifi zón v mestách 
a obciach z eurofondov. Pán 
primátor chce túto výzvu vy-
užiť, aby boli v Poprade vybu-
dované bezplatné wifi zóny na 
verejne prístupných miestach,“ 
ozrejmil R. Raši. Pokiaľ sa bude 
mesto uchádzať o podporu  
z výzvy WiFi pre Teba, môže 
získať 15 tisíc eur na vybu-
dovanie bezplatných wifi 
zón na verejne prístupných 
miestach, ktoré si samo určí. 
Príkladom využitia takej-
to výzvy je obec Lendak,  
v ktorej R. Raši odovzdal  
v rovnaký deň certifikát 
pre prvú obec, ktorá vybu-
duje bezplatné pripojenie 
na internet na verejných 
priestranstvách.

V súčasnosti prebieha  
2. kolo výzvy, ktoré bolo uzav-
reté 13. februára.

Druhou témou rokovania 
bola čerstvo otvorená nová 
webová platforma smart-
city.gov.sk. Obsahuje všet-
ky aktuálne otvorené výzvy  
s možnosťami čerpania eu-
rofondov pre mestá a obce 
zamerané na zlepšenie kva-
lity života obyvateľov. Sú-
streďuje množstvo projektov,  
z ktorých sa dajú vybrať tie, 

V Materskej škole na Pod-
tatranskej ulici v Poprade 
došlo 8. januára k havarijnej 
situácii. Prasknuté potrubie 
vytopilo objekt pavilónu,   
v ktorom sa nachádzajú tri 
triedy. Voda, ktorá siahala až 
po výšku členkov,  vytopila 
triedu na poschodí a aj celé 
prízemie. 

Najstaršie deti boli presu-
nuté do priestorov Základnej 
školy na Komenského ulici, 
menšie do predškoláckych 
tried. Zhruba po mesiaci 
sa škody podarilo odstrániť  
a opäť sprevádzkovať priesto-
ry materskej školy, kde mo-
mentálne prebiehajú už len 
dokončovacie práce. „Škoda 
sa vyšplhala do výšky zhruba 
8 tisíc eur, pretože sa museli 
nanovo meniť podlahy, opra-
vovali sa steny a priestory sa 
kompletne maľovali.  Veľmi 
nám pomohli rodičia, preto-
že sú veľmi ústretoví, mnoho 
detí si ponechali mamičky, 
ktoré sú na materskej  do-
volenke  doma, ostatné deti 
boli zlúčené do ďalších tried. 
Momentálne pokračujeme 
v modernizácii  každej jed-
nej triedy v našej materskej 
škole,“  dodala riaditeľka 
ZŠ s MŠ na Komenského uli-
ci Monika Strnková, podľa 
ktorej bolo najväčším prob-
lémom vysušiť steny a podla-
hy: „Vďaka okamžitej pomoci 
mesta sme hneď v ten deň 
mali zapožičaných 5 odvhl-

V Poprade pôsobilo a pô- 
sobí mnoho úspešných špor-
tovcov. V roku 2018 sa z ini-
ciatívy skupiny športových 
priaznivcov obnovila tradí-
cia vyhlasovania najúspeš-
nejších športovcov, športo-
vých kolektívov a trénerov 
za predchádzajúci rok. Táto 
tradícia začala v roku 1992 
z iniciatívy športového no-
vinára Viliama Gretscha, 
ktorý by sa bol toho roku 
dožil okrúhlych 80-tych na-
rodenín. Na začiatku roka 
2019 táto tradícia prešla pod 

Primátor s podpredsedom vlády  
Richardom Rašim aj o WiFi pre Teba

Podpredseda vlády SR pre investície a in-
formatizáciu Richard Raši zavítal minulý 
štvrtok na pozvanie primátora mesta Pop- 
rad Antona Danka na pracovnú návšte-

vu. Spoločne prerokovali tri hlavné témy  
so zameraním na aktuálne výzvy na pred-
kladanie žiadostí o poskytnutie nenávrat-
ného finančného príspevku z eurofondov.

ktoré sú dôležité pre mesto  
prospešné pre jeho obyvate-
ľov. Treťou témou bola infor-
matizácia mesta, kde sa obe 
strany dohodli, že na základe 
spoločnej komunikácie zis-
tia, o čo sa v tejto sfére môže 
Poprad uchádzať z eurofon-
dov a štátnych prostried-
kov, aby nemusel investovať 
peniaze svojich občanov  
a zároveň priniesol riešenia 
v oblasti informatizácie v ich 
prospech.

Primátor Popradu An-
ton Danko podčiarkol: 
„WiFi pre Teba by sme chceli  

v meste Poprad umiestniť do 
mestských častí, samozrejme 
je tam podmienka týkajúca sa 
rýchlosti. Ak ju splníme, pôj-
deme do všetkých mestských 
častí. Budeme sa snažiť získa-
vať také projekty, ktoré sú pre 
mesto naozaj zmysluplné, lebo 
v minulosti išla samospráva do 
rôznych výziev, ktoré zmyslu-
plné neboli.“ Primátor verí, že 
podpredseda vlády R. Raši sa 
do Popradu ešte vráti, aby sa 
presvedčil o pokroku, ktorý 
mesto v oblasti informatizácie 
dosiahne.   
 Text a snímka: M. Marová

Deti v Materskej škole na Podtatranskej ulici  
sú späť vo svojich priestoroch

Poprad potvrdil, že bol, je a naďalej chce byť mestom športu
Je málo miest na Slovensku, ktoré by si vo 

svojich plánoch a koncepciách neuvádzali 
starostlivosť o šport občanov. Už menej sa-
mospráv si môže, bez výčitiek svedomia, dať 
prívlastok „mesto športu“. Čo o tom rozho-
duje? Bezpochyby je to úroveň vytvárania 

podmienok na zabezpečovanie rozvoja te-
lesnej kultúry a športu pre svojich obyvate-
ľov. Kritériom z pohľadu bežného obyvateľa 
mesta sú spoločenské, kultúrne a najmä 
športové úspechy spoluobčanov, ktoré zná-
sobujú hrdosť na mesto, v ktorom žijem. 

patronát popradskej radnice 
a 6. február sa tak stal dňom, 
keď zaplnená sála domu kul-
túry očakávala, kto sa dostal 
na piedestál medzi športov-
cami. Slávnostný charakter 
podčiarkli úchvatné kultúrne 
vystúpenia a účasť význam-
ných športových osobností, 
medziiným držiteľov medailí 
z majstrovstiev sveta a olym-
pijských hier. Oceňovaní 
športovci si preberali trofeje 
z rúk Petra Hámora, Júliusa 
Šuplera, Pavla Hurajta, Fran-
tiška Repku, Pavla Svitanu  

a čelných predstaviteľov 
mesta. V Poprade sme boli 
zvyknutí, že mená poprad-
ských športovcov rezonovali 
aj v celoštátnom meradle. 
Peter Hámor sa dostal do 
najlepšej desiatky športov-
cov bez rozdielu športovej 
disciplíny a také mená ako 
Štefan Pčola, Ondrej Glajza, 
Jana Purdjaková, Filip Lutz, 
Rasťo Kaňuk, Tomáš Kmeť, 
Pavol Šimko, Ján Kočiš, Šte-
fan Kopčík, Renáta Barteč-
ková, gymnastky z GYTY, 
kickboxeri z Body Gym Po-
prad, popradskí džudisti atď. 
sme pravidelne registrovali 
aj na popredných priečkach 
pri vyhlasovaní úspešných 
športovcov Slovenska vo 
svojom športe. 

Najlepšia popradská špor-
tovkyňa mesta Poprad za rok 
2018 v kategórii mládeže Ta-
mara Potocká z plaveckého 
klubu AQUACITY Poprad 
urobila Popradu veľkú ra-
dosť, keď sa stala najlepšou 
juniorskou plavkyňou Slo-
venska za rok 2018. Na čelo 
najúspešnejších športovcov 
mesta Poprad medzi dos- 
pelými sa dostal hokejový 
reprezentant Slovenska, člen 
HK Poprad Dávid Bondra. 

Odborná komisia vyhodnoti-
la za najlepší mládežnícky ko-
lektív dorastenecké družst- 
vo FK Poprad U19 a medzi 
dospelými družstvo mužov 
Curling Clubu Poprad. Tré-
ner tohto klubu a zároveň 
reprezentácie František Pi-
toňák sa stal trénerom roka 
a v kategórii trénerov mláde-
že podľa očakávania zvíťazil 
Miloš Božik z PK AQUA-
CITY, ktorý je zároveň tré-
nerom plaveckej juniorskej 
reprezentácie. 

Za športové podujatie roka 
bol vyhlásený Svetový pohár 
v cyklokrose C1 organizova-
ný Cyklistickým klubom ŠK 
CKM Poprad. Mesto Poprad 
ocenilo Cenou fair play za 
celoživotné vystupovanie  
v duchu fair play na športo-
visku i mimo neho Viliama 

Gretscha in memoriam. 
Cena za celoživotný prínos k 
rozvoju športu v meste Pop- 

rad mesto ocenilo nedáv-
no zosnulého cyklistického 
trénera a funkcionára Jána 
Glajzu in memoriam. 

čovačov, ktoré nonstop 24 
hodín fungovali a pomohli za  
2 týždne vysušiť steny a podla-
hy, preto mohli ostatné práce 
rýchlejšie pokračovať.“ Pod-
ľa vedúcej odboru školstva, 
mládeže a športu MsÚ Edity 
Pilárovej je dobre fungujú-
ca spolupráca zriaďovateľa 
a školy prioritná a dôležitá: 
„Pokyn pána primátora spus-
til lavínu  rozhodnutí. Mali 
sme k dispozícii malé obecné 
služby, organizačný odbor 
okamžite zabezpečil odvhl-
čovače,   stredisko služieb 
v škole  hneď  skontrolova-
lo elektorinštaláciu, odviezlo 
koberce do čistiarne. Oslovi-
li sme Strednú odbornú ško-
lu na Okružnej ulici, ktorá 
nám poslala učňov a majstra, 
ktorí opravovali steny a nás- 

ledne ich maľovali. Fungova-
lo to tak, ako  to má fungovať 
pri takýchto mimoriadnych 
situáciách. Bola to havária 
veľkého rozsahu a  vtedy si 
škola nevie pomôcť sama. Je 
dôležité, ak sa spoja všetci 
kompetentní a  pomôžu si-
tuáciu riešiť.  Výsledkom je 
kvalitná a rýchla práca, ktorú 
ocenia rodičia i  zamestnan-
ci školy. Takáto symbióza je 
dôležitá preto, že ide o  naj-
menšie deti, deti materskej 
školy, ktoré potrebujú bezpeč-
né a zdravé prostredie. Veľká 
vďaka všetkým zainteresova-
ným a pánovi primátorovi, 
ktorý po prvej návšteve vydal 
pokyny na urýchlené riešenie 
danej situácie.“ 

 Jarka Hlaváčová,  
 hovorkyňa mesta Poprad

Úspešná plavkyňa Tamara Potocká, najlepšia popradská 
športovkyňa mesta v kategórii mládež za rok 2018, si pre-
brala ocenenie z rúk Petra Hámora.

Snímky: Oliver Ondráš

Deti v Materskej škole na Podtatranskej ulici sú späť vo 
svojich priestoroch. Snímka: Jarka Hlaváčová

Na budúci rok pribudne 
pri hľadaní najúspešnejších 
športovcov aj anketa, v ktorej 

prostredníctvom internetu  
a sociálnych sietí bude môcť 
dať svoj hlas športovcom aj 
popradská verejnosť. (jpa)

Anton Danko 
a Richar Raši

POPRAD
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Právna poradňa
Na otázky našich čitateľov odpovedá JUDr. Silvia Bobko-

vá z advokátskej kancelárie v Poprade.

Dobrý deň, otehotnela som počas manželstva s mojím 
priateľom, s manželom rozvedení nie sme, zatiaľ sa rozvá-
dzať nechcem. Aby bol priateľ zapísaný ako otec dieťaťa, 
treba ísť na matriku? Dieťa sa má narodiť o dva mesiace. 
Vopred ďakujem.

V zmysle Zákona o rodine 
sa otcovstvo určuje na zá-
klade troch zákonných do-
mnienok otcovstva. Prvou 
domnienkou otcovstva je, že 
za otca dieťaťa sa považuje 
manžel matky, druhou je, že 
za otca dieťaťa sa považuje 
muž, ktorý spolu s  matkou 
dieťaťa súhlasne vyhlásil, že 
je otcom dieťaťa a  treťou je 
koncepcia založená na tzv. 
rozhodnom období. Pri všet-
kých troch domnienkach je 
rozhodnou skutočnosťou na-
rodenie dieťaťa.

 Vo vašom prípade, ak 
v čase narodenia dieťaťa bu-
dete stále vydatá, čo vzhľa-
dom k uvedenému je vysoko 

pravdepodobné, automatic-
ky sa za otca dieťaťa bude 
považovať váš manžel. Prvá 
domnienka totiž pôsobí zo 
zákona, bez ďalšieho tým, 
že matka dieťaťa je vydatá. 
V zmysle § 85 ods. 1 zákona 
o rodine,  ak sa narodí dieťa 
v čase od uzavretia manžel-
stva do uplynutia trojstého 
dňa po zániku manželstva 
alebo po jeho vyhlásení za 
neplatné, považuje sa za otca 
manžel matky. Teda v  rod-
nom liste dieťaťa bude ako 
otec zapísaný váš manžel 
a  nie jeho biologický otec. 
V  tomto prípade je potreb-
né podať na súd návrh na 
zapretie otcovstva. Zaprieť 

otcovstvo môže váš manžel 
v lehote do troch rokov odo 
dňa, keď sa dozvedel o sku-
točnostiach dôvodne spo-
chybňujúcich, že je otcom 
dieťaťa, ktoré sa vám narodi-
lo  (§ 86 ods. 1 ZR) alebo vy 
ako matka môžete v  lehote 
do troch rokov od narodenia 
dieťaťa zaprieť, že otcom die-
ťaťa je váš manžel (§ 88 ods. 
2 ZR). Ak dôjde k  právo-
platnému zapretiu otcovstva 
k dieťaťu, bude možné určiť 
otcovstvo biologického otca. 
V zmysle § 90 Zákona o rodi-
ne, ak nie je otcovstvo určené 
podľa domnienky otcovstva 
manžela matky, možno ho 
určiť súhlasným vyhlásením 
oboch rodičov. V  zmysle § 
91 ods. 1 Zákona o rodine, za 
otca sa považuje muž, ktoré-
ho otcovstvo bolo určené sú-
hlasným vyhlásením rodičov. 
Súhlasné vyhlásenie môžete 
urobiť pred matričným úra-

email: judr.bobkova@gmail.com
tel. 0951 130 100 

Výhodný dlhodobý a krátkodobý 
prenájom osobných vozidiel

www.segattranz.sk
tel.: 0903 626 121

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

dom, nemožno ho však uro-
biť písomne, len ústne. 

Po tomto bude v rodnom 
liste vášho dieťaťa zapísaný 
ako otec váš priateľ. 

Dovoľujem si ešte (hypo-
teticky) uviesť prípad, ak by 
ste pred narodením dieťaťa 
boli s manželom právoplat-
ne rozvedení a  uzavreli by 
ste manželstvo s vaším pria-
teľom, biologickým otcom 
dieťaťa. V  takom prípade 
by bol možný postup podľa 
ustanovenia § 85 ods. 2 Zá-
kona o rodine, v zmysle kto-
rého, ak sa narodí dieťa žene 
znovu vydatej, považuje sa za 
otca neskorší manžel, aj keď 
sa dieťa narodilo pred uply-
nutím trojstého dňa po tom, 
čo jej skoršie manželstvo za-
niklo alebo bolo vyhlásené 
za neplatné. V takom prípa-
de by bol v rodnom liste ako 
otec zapísaný  biologický otec 
dieťaťa. 

Spoločnú premiéru už 24. 
ročníka prestížnej súťaže 
krásy MISS Slovensko 2019 
zažilo jej 12 finalistiek. Tie 
predstavila zástupcom slo-
venským médii ich riaditeľka 
Karolina Chomisteková, kto-
rá v minulosti sama túto sú-
ťaž krásy vyhrala. Väčšinou 
ide o študentky stredných  
a vysokých škôl či modelky, 
ktoré majú jediný cieľ. Stat sa 
27. apríla v Bratislave novou 
kráľovnou krásy. A, kto bude 
bojovať o korunku?

Č.1Natália Hrušovská 
z Nitry, č. 2 Alica Ondrášová  
z Unína okr. Skalica, č. 3 Patrí-
cia Junásová z Jaslovských 
Bohuníc, č. 4 Frederika Kur-
tulíková z Bratislavy, č. 5 Bar-
bora Korcová z  Rovinky okr. 
Senec, č. 6 Tereza Turzová  
z Púchova, č. 7 Ivana Gromo-
vá z Prievidze, č. 8 Michae- 
la Budáčová z Prievidze,  
č. 9 Ema Mészárosová z Levíc,  

Finalistky Miss Slovensko 2019
kom Ománe, 3 izbový byt  
v Bratislave na jeden rok po-
čas jej kráľovania a mnoho 
iných cien. 1. a 2. vicemiss 
okrem cien získajú aj pos- 
tup na svetové súťaže krá-
sy, Miss International 2019 
a Miss Supranational 2019. 
 Text a Snímky: J. Mašlej

č. 10 Michaela Čajková z Kle-
novca okr. R. Sobota, č. 11 
Melissa Zláteková z Banskej 
Bystrice a č. 12 Terézia Ja-
kubcová zo Sniny.  

Dievčatá teraz čakajú tri 
mesiace príprav, ktoré zahr-
ňujú, fotenia, natáčania spo-
tov pre média, sústredenia, 
mó dne  pre -
hliadky a vyvr-
cholí 27. apríla 
to galavečerom 
a korunováciou 
n ov e j  M I S S 
Slovensko 2019  
v Bratislave. 

Na víťazku 
okrem postu-
pu na MISS 
WORLD 2019 
čaká luxusný 
Hyundai i30 
Fastback, lu-
xusná dovo-
lenka pre dve 
osoby v exotic- Melissa Zláteková a Terézia Jakubcová.

Náš fotograf Jožko Mašlej 
s najkrajšími ženami Slo-
venska za rok 2019.

Zľava č.1 Natalia Hru-
šovská, č. 2 Alica Ondrašo-
vá, č.3 Patricia Junasová  
a č.4 Frederika Kurtu- 
liková.

Favoritky nášho fotografa sú zľava Frederika 2. miesto,  
Tereza 3. miesto a za kráľovnú krásy tipuje č. 2 Alicu  
Ondrašovú.

PRÁVNA PORADNA
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vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž NA 
PRENÁJOM NEHUTEĽNOSTI – nebyto-
vého priestoru o výmere 21 m2, ktorý sa 
nachádza na poschodí v budove „Zdravot-
ného strediska“, č. 331, v Hôrke, zapísanej 
na Okresnom úrade v Poprade, katastrál-
nom odbore, obec Hôrka, k.ú. Hôrka, na 
liste vlastníctva č. 1. Nebytový priestor je 
vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa 
súťaže.

Účel nájmu: primárne na prevádzko-
vanie kaderníctva a holičstva (inak podľa 
živnosti budúceho nájomcu)

Doba nájmu: nájom na dobu neurčitú
Minimálna výška mesačného nájom-

ného: 105 €
Budúci nájomca nebytového priestoru 

bude okrem nájomného zálohovo platiť za 
spotrebované energie (voda, plyn, elektric-
ká energia)

Lehota na predkladanie súťažných  
návrhov:  do 15.03.2019.

Obec Hôrka si ako vyhlasovateľ súťaže 
vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy 
a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu 
návrhu, meniť uverejnené podmienky sú-
ťaže alebo súťaž zrušiť.

Kritériom pre výber nájomcu bude 
výška ponúknutého mesačného nájom-
ného a účel využitia nebytového priesto-
ru. V prípade najvýhodnejšej cenovej 
ponuky odlišnej od primárneho účelu 
rozhodne o víťazovi súťaže obecné zas- 
tupiteľstvo hlasovaním na svojom zasad-
nutí najbližšom po uplynutí lehoty na 
predkladanie cenových ponúk.

Kontakt pre podanie informácií o neby-
tovom priestore a pre prípadné dohodnu-
tie termínu obhliadky nebytového priesto-
ru: Ivana Kovalčíková, 052/779 3461

OBEC HÔRKA
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž NA 

PRENÁJOM NEHUTEĽNOSTI – nebyto-
vého priestoru o výmere 15 m2, ktorý sa 
nachádza na poschodí v budove „Zdravot-
ného strediska“, č. 331, v Hôrke, zapísanej 
na Okresnom úrade v Poprade, katastrál-
nom odbore, obec Hôrka, k.ú. Hôrka, na 
liste vlastníctva č. 1. Nebytový priestor je 
vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa 
súťaže.

Účel nájmu: primárne na prevádzkova-
nie kozmetických služieb (inak podľa živ-
nosti budúceho nájomcu)

Doba nájmu: nájom na dobu neurčitú
Minimálna výška mesačného nájom-

ného: 75 €
Budúci nájomca nebytového priestoru 

bude okrem nájomného zálohovo platiť za 
spotrebované energie (voda, plyn, elektric-
ká energia)

Lehota na predkladanie súťažných   
návrhov: do 15.03.2019.

Obec Hôrka si ako vyhlasovateľ súťaže 
vyhradzuje právo odmietnuť všetky návr-
hy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez vý-
beru návrhu, meniť uverejnené podmien-
ky súťaže alebo súťaž zrušiť.

Kritériom pre výber nájomcu bude výš-
ka ponúknutého mesačného nájomné-
ho a účel využitia nebytového priestoru.  
V prípade najvýhodnejšej cenovej ponuky 
odlišnej od primárneho účelu rozhodne  
o víťazovi súťaže obecné zastupiteľstvo hla-
sovaním na svojom zasadnutí najbližšom 
po uplynutí lehoty na predkladanie ceno-
vých ponúk.

Kontakt pre podanie informácií o neby-
tovom priestore a pre prípadné dohodnu-
tie termínu obhliadky nebytového priesto-
ru: Ivana Kovalčíková, 052/779 3461

OBEC HÔRKA

Ako povedala 
starostka, jednu 
z najdôležitejších 
úloh si „uloži-
la“ sama - zlep-
šiť komunikáciu 
obecného úra-
du, poslancov a 
občanov, ktorá 
jediná môže za-
bezpečiť transpa-
rentnosť jej práce, ale aj 
práce poslancov obecné-
ho zastupiteľstva. „Máme  
v obci veľa šikovných ľudí, 
ktorí majú záujem zapájať 
sa do verejného života, čím si 
spoločne môžeme veľmi po-
môcť. Takýchto ľudí chceme 
aj verejne pochváliť a zviditeľ-
niť. Veď napríklad, vo funkcii 
sme boli len niekoľko dní a už 
sme zorganizovali I. ročník 
Obecnej zabíjačky, ktorá  mala 

Po prvých takmer sto dňoch
Novozvolená starostka obce Hôrka Ing. Helena Mihal-

činová je vo funkcii takmer povestných sto dní (10. 12. 
2018), ktoré jej majú slúžiť na oboznámenie sa s proble-
matikou obce, odsúhlasením rozpočtu a stanovením si 
priorít svojho volebného obdobia.

medzi našimi ob-
čanmi veľkú odo-
zvu,“  povedala 
starostka a dodala, 
že aktívne v obci 
sú aj telovýchovná 
jednota, občianske 
združenia, seniori  
a ďalšie organi- 
zácie.

A čím vlastne  
v obci žijú v týchto dňoch? 

„Prioritou je kolaudácia 
novopostavenej materskej 
školy, ktorá sa nachádza pri 
základnej škole. Keď teraz vi-
díme ten rozdiel medzi peknou 
novou škôlkou a predsa len 
staršou školou, ktorá mimo-
chodom v tomto roku oslávi 
svoje 60. výročie od otvore-
nia, budeme sa usilovať aj  
o rekonštrukciu fasády školy  
a úpravu areálu. Ďalším 

V našej obci sa 29. 12. 
2018 uskutočnil prvý ročník 
obecnej zabíjačky. 

Prvý impulz k usporiada-
niu takejto akcie prišiel od 
novozvoleného obecného 
zastupiteľstva a s podporou 
starostky obce Ing. Mihalči-
novej sa táto udalosť aj moh-
la uskutočniť. Ako miesto 
diania bol vybratý trochu ne-
tradičný priestor pri kultúr-
nom dome. No hneď v prie-
behu zabíjačky sa ukázalo že 
tento priestor je do budúcna 
ideálnym miestom na orga-
nizáciu menších kultúrnych 
akcií. Aj podľa slov pani sta-

Klub dôchodcov v Hôrke bol založený 21. októbra 2006. 
Má približne 105 členov. Seniori v našom klube vyvíjajú ak-
tívnu činnosť, dokonca si založili vlastnú spevácku skupinu 
„Seniorka“ pod vedením pána Milana Plaštiaka. Práve naše 
žienky prinášajú svojimi piesňami radosť do života nielen  
v klube, ale aj pri rôznych spoločenských a kultúrnych ak-
ciách v obci. V sobotu 23. februára 2019 sa uskutočnilo fa-
šiangové posedenie členov klubu s veľmi pútavým kultúrnym 
programom pod názvom „Páračky“. Nechýbali tradičné, 
vlastnoručne pripravené šišky a do tanca hrala tanečná sku-
pina, pod vedením Cyrila Meliorisa. 

Starý rok sme skončili zabíjačkou
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Aktuálne
z obce HÔRKA

priestorom, ktorý určite chce-
me skultivovať je náš kultúrny 
dom a areál kultúrneho domu, 
aby sa ľudia mohli stretávať na 
kultúrnych podujatiach v dôs-
tojných podmienkach. V pod-
state už sme začali podnikať 
aj prvé kroky tým, že sa uchá-
dzame o granty, ktoré v oblasti 
kultúry vyhlasuje Prešovský 
samosprávny kraj. Chceli by 
sme začať s okolím kultúrne-
ho domu a úpravou terénu. 
V tomto priestore je potrebné 
vybudovať parkovisko a nás- 
ledne, do budúcna, zrekon-
štruovať kultúrny dom ako 
taký. Maximálna výška gran-
tu na kultúru z PSK, o ktorý 
sa uchádzame, predstavuje  
5 tisíc euro a preto chceme ísť 
momentálne len do takej ak-
cie, ktorú sme schopní z týchto 
peňazí pokryť. So začínajúcou 
jarou by sme sa chceli pustiť do 
upratovania obce, cintorínov, 
obecných priestranstiev, preto-
že sa mi zdá, že v tejto oblasti 
sme občanom dosť veľa dlžní.“  
 (reš)

Denný stacionár - Dom 
Charitas Sv. Ondreja v Hôr-
ke je v prevádzke od januára 
2016. Ponúka svojim klien-
tom priestory na relax, od-
dych, zábavu, rozhovor, tvo-
rivosť, modlitbu.

Aj tento rok sme sa opäť 
zišli v našom dennom sta-

Fašiangy v Dennom stacionári 

cionári pobaviť sa, vytvoriť, 
spríjemniť  a spestriť si fa-
šiangy. Aj preto sa z nášho 
denného stacionára počas 
nášho fašiangového stretnu-
tia ozývala dobrá hudba, 
spev a smiech. Dokonca 
si naši klienti i zatancova-

li, ochutnali rôzne dobroty  
a aspoň na chvíľu zabudli na 
bolesť, starosti a vrátili sa so 
svojimi rovesníkmi v spo-
mienkach do svojich dáv-
nych mladých čias.

Úprimná vďaka všetkým   
 a dovidenia opäť o rok.

Páračky v Klube dôchodcov

rostky si toto miesto zaslúži 
oveľa viac pozornosti. 

Od 10-tej hodiny boli pre 
občanov obce pripravené 
zabíjačkové dobroty ako 
klobásky, jaternice, tlačenka 
ale aj pečené mäsko či zabí-
jačková polievka. Tieto jedlá 
bolo možné zapíjať vynika-
júcim punčom, vínom alebo 
čajom. Popri tom všetkom, 
bolo možné v priamom pre-
nose pozorovať priebeh vý-
roby zabíjačkových produk-
tov pod vedením mäsiarske-
ho majstra Emila Chovanca.

Organizátori akcie si pre 
svojich návštevníkov na 

spestrenie akcie pripravili aj 
kultúrny program. Ako prvé 
vystúpili naše Seniorky, kto-
ré v závere svojho vystúpenia 
nezabudli aj na „Kišovskú 
hymnu“ – Jasná hviezda. 
Nadväzne na to nám zaspie-
vali sestry Pronerové z  fol-
klórneho súboru Venček. 
Pomyselným zlatým klin-
com večera bolo vystúpenie 
s ohňovou show.

Hlavnou myšlienkou zabí-
jačky bolo prilákať, pohostiť 
a spojiť občanov Hôrky , kto-
rým za ich účasť a vytvorenie 
priateľskej nálady ďakujeme. 
Tiež je potrebné poďakovať 
organizátorom a v neposled-
nom rade sponzorom, ktorí 
túto akciu podporili. Z dob-
rovoľných príspevkov návš- 
tevníkov a tiež z príspevkov 
sponzorov sa zakúpil ger-
micídny žiarič pre materskú 
školu.

Obecná zabíjačka bola 
úspešným ukončením staré-
ho roku o čom svedčili aj po-
zitívne ohlasy návštevníkov. 

Text: Monika Pilátová, 
snímka Monika Ugrayová
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Podľa štátneho tajomníka 
Norberta Kurillu rezort život-
ného prostredia  už prijíma 
systémové opatrenia v podo-
be implementácie emisných 
limitov pre veľké spaľovacie 
zariadenia, prijatia stratégie 
pre prachové častice PM10 či 
rozšírenia zákona o ovzduší  
o povinnosť každé tri roky 
preskúmať programy na zlep-
šenie kvality ovzdušia.

„Legislatívne opatrenia 
musia ísť ruka v ruke s osve-
tou verejnosti, preto sme 
zaviedli povinnosť informo-

Znečistené ovzdušie ohrozuje už aj Slovákov
Podľa Európskej environmentálnej agentúry a Svetovej 

zdravotníckej organizácie na Slovensku každoročne pri-
bližne 5000 predčasných úmrtí spôsobia zdravotné kom-
plikácie, ktoré sú dôsledkom zhoršenej kvality ovzdušia. 
Nadmerné hodnoty jemných prachových častíc a zvýšené 
emisie  oxidu dusíka vedú k vážnym kardiovaskulárnym 
a respiračným ťažkostiam. Nie však dopravné zápchy či 
krátkodobý výskyt vysokého znečistenia - oveľa väčšou 
hrozbou pre ľudské zdravie a prírodu je dlhodobé vystave-
nie nižším dávkam.

vať obyvateľov o smogovej 
situácii a založili platformu, 
ktorá informuje ako prejsť 
na menej znečisťujúce zdro-
je lokálneho vykurovania 
vykurovanie.enviroportal.
sk.“ V rámci ochrany ovzdu-
šia envirorezort po prvýkrát 
v histórii podporil napríklad 
rozvoj elektromobility.

Tento rok  sa chce minister-
stvo zamerať na vykurovanie 
v domácnostiach a podporiť 
výmenu zastaralých kotlov na 
tuhé palivo alebo biomasu za 
ekologickejšie formy vykuro-

vania. Program Zelená do-
mácnostiam tiež podporuje 
nákup tepelných čerpadiel, 
solárnych panelov a iných ob-
noviteľných zdrojov energie.

Pripravovaná nová stra-
tégia ochrany ovzdušia po-
zostáva z dvoch kľúčových 
dokumentov - Národného 
programu znižovania emisií a 
Stratégie na zlepšenie kvality 
ovzdušia a mala by obsahovať 
konkrétne opatrenia na zlep-
šenie súčasného stavu. 

„Ochrana ovzdušia je pre 
jeden rezort príliš veľkým 
sústom, preto sa snažíme, 
aby sa kvalita ovzdušia stala 
hybnou silou aj v politikách 
iných rezortov. Do procesu 

zlepšovania kvality ovzdu-
šia sa musia zapojiť aj aktéri  
z oblasti dopravy, priemyslu 
či poľnohospodárstva, pre-
to som rád, že sa nám túto 
tému darí postupne dostávať 
na nadrezortnú úroveň.“

Rozhodujúcim faktorom  
v úsilí zlepšiť kvalitu ovzdušia 
je aj zapojenie regionálnych  
a miestnych orgánov. Prá-
ve oni sú najbližšie ľudom 
postihnutým znečistením 
ovzdušia a  ich návrhy tak 
môžu byť adresné  a účinné. Aj 
preto pri novelizácii zákona 
o ovzduší práve samosprávne 
orgány  dostanú  viac kompe-
tencií a zodpovednosti.

 Petra Vargová

Mestský úrad Poprad, odbor sociálny v spolupráci s Cen-
trom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 
v Poprade po prvýkrát v tomto roku organizuje pre deti pra-
covne vyťažených rodičov denné relaxačno-poznávacie letné 
tábory v dvoch termínoch 8. 7. -12. 7. 2019  a 15. 7. do 19. 7. 
2019, v oboch táboroch po 20 detí vo veku od 7 do 11 rokov. 
Tábory sa budú organizovať denne od pondelka do piatku od 
8. h do 16. h v Centre pedagogicko – psychologického pora-
denstva a prevencie, Juliota Curie 2 v Poprade. 

Program: Poznávacie výlety, návšteva kultúrnych pamia-
tok, športové hry a aktivity v prírode, cyklotúra, kúpalisko 
a mnoho ďalších nezabudnuteľných zážitkov zabezpečia dve 
lektorky s dlhoročnými skúsenosťami, ktoré deťom rozumejú 
a určite ich zabavia. 

Podmienky: Podmienkou prijatia vášho dieťaťa do den-
ného tábora je trvalý pobyt v meste Poprad a doklad o tom, 
že ste zamestnaní. Mesto Poprad bude hradiť všetky náklady 
spojené s realizáciou denných táborov a finančne vás to neza-
ťaží! Strava a pitný režim sú v réžii rodičov! 

Kontakt: Mestský úrad, odbor sociálny, Juliota Curie 3 
(budova bývalého katastrálneho úradu) Email: adriana.ja-
kubcova@msupoprad.sk, tel. 052/7160 376 , 0910 890 242. 

 Mgr. Adriána Jakubcová

Denné detské tábory

KURZY 
KERAMIKY

Kedy: Termín kurzu a čas je možné dohodnúť 
individuálne
Kde: ATELIÉR POPPRAT
Cena za jeden kurz:  20 eur dospelí
           15 euro deti a študenti
Trvanie jedného kurzu: 90 min.
Kontakt: 0903 608 499

V cene je zahrnutý základný materiál, 
t. z. keramická hlina a výpal keramiky,
v nasledujúcom kurze glazúry a výpal.

Príďte zmysluplne relaxovať 
a vytvoriť si vlastné dielka, ktoré potešia.

ALELIÉR POPPRAT 
v pasáži ALFA 

na Nám. sv. Egídia v Poprade.

a autor srdečne pozývajú 
Vás a Vašich priateľov 

na vernisáž výstavy 
LACO DEMKO 

VÝBER  Z TVORBY,
ktorá sa uskutoční 

7. marca 2019 vo štvrtok  
o 17. h. Výstava potrvá 

do 7. apríla 2019.

Podpredseda vlády SR pre 
investície a  informatizáciu 
Richard Raši navštívil vo 
štvrtok 28. februára Infor-
mačno-poradenské centrum 
(IPC) v  Prešove. Stretol sa  
s predsedom Prešovského 
samosprávneho kraja (PSK) 
Milanom Majerským a  na 
spoločnom brífingu vyhod-
notili doterajšiu činnosť IPC. 
Prešovské IPC bude pokra-
čovať ďalšie tri roky. Richard 
Raši počas prehliadky centra 
spolu s predsedom PSK otvo-
rili novú školiacu miestnosť 
v IPC.

R. Raši v Prešove
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www.marion.sk
darčeky, dekorácie, bytové doplnky

predajca kriedových farieb 
Annie SloanTM 

ZÁHRADNÉ  

          Tel: + 421 908 255 877                     www.kvetytatry.sk

CENTRUM 
HLAVNÁ 6, SVIT

Dokončenie z 2. strany
Doprava, kameň úrazu 

vo Svite. Ulice sú prehus-
tené, parkovísk je málo, 
cesty zjednosmernené tak, 
že tí, ktorí vo Svite nebýva-
jú, majú s jednosmerkami 
problém a keď nemusia, 
do mesta vôbec nechodia. 
Plánujete niečo aj v tejto 
oblasti?

- To, ako budeme riešiť 
dopravu závisí od toho, ako 
sa vyjadrí Rada pre verejné 
obstarávanie k špeciálnemu 
projektu financovania re-
konštrukcie parkovísk, ciest 
a chodníkov v meste, ktoré 
dalo ešte predchádzajúce 
vedenie. Celý tento projekt 
je deväť mesiacov zablo-
kovaný v Rade pre verejné 
obstarávanie, ktorá pre svo-
ju nefunkčnosť nerozhodla 
do dnešného dňa. Dúfame, 
že Rada bude funkčná už 
v  najbližšom období a  roz-
hodne. V tomto momente je 
otáznik, čo bude pre mesto 
lepšie. Ak Rada rozhodne, 

že obstarávanie sa môže 
uskutočniť týmto spôsobom 
financovania, tak mesto dos- 
tane zelenú a môže projekt 
realizovať. V prvej etape  
v si mesto zoberie úver  
v objeme 1,4 mil. euro so 
splácaním 10 rokov. Projekt 
nevychádzal z potrieb obča-
nov, nebol s verejnosťou ko-
munikovaný a podľa môjho 
názoru nie je najoptimálnej-
ším riešením dopravnej si-
tuácie v meste. Projekt by sa 
mal riešiť nie na úkor zelene, 
ale viac by mal byť zameraný 
na rekonštrukcie ciest.

Vieme, že rekonštrukcie sú 
potrebné či už na Ul. 9. mája, 
jednosmerky vo vnútrobloku 
medzi  Ul. Štúrovou a zák-
ladnou školou. Keď ale bude 
rozhodnuté, že nemôžeme 
ísť týmto špeciálnym finan-
covaním, stratili sme čas a 
peniaze, lebo iný projekt re-
konštrukcie pripravený nie 
je. Okrem toho máme rov-
naké  problémy ako mesto 
Poprad, keď nám na parko-

viskách v obytných zónach 
parkuje veľa služobných, 
nákladných vozidiel či dodá-
vok. Zlá situácia je najmä na 
spomínanej Ul. 9. mája, ale aj 
na Ul. Jilemnického. Dobrá 
správa ale je, že modernizá-
ciou objektu Baba na Jilem-
nického a investor vybuduje 
nové parkovacie miesta, ke-
ďže nad objektom má zámer 
vybudovať byty. Mesto ale 
investorovi nepredá pozem-
ky pod parkoviskami a tak aj 
naďalej budú tieto parkovis-
ká zabezpečovať parkovanie 
pre občanov a skultúrni sa 
aj okolité prostredie. Teším 
sa, že už tam ľudia nebudú 
parkovať v blate, na zelenej 
tráve a dostávať pozdravy od 
mestskej polície.

Ťažko je ale viniť len ľudí, 
ktorí nemajú kde parkovať, 
hlavne keď sa parkoviská 
vo Svite celé roky budovali 
mimo obytných zón...

- Tvrdím, že samospráva 
a mesto by v riešení problé-
mu s parkovaním malo byť 

aktívnejšie s tým, že najmä 
parkoviská by sme vedeli 
riešiť vo vlastnej réžií, ale na 
to potrebujeme mať funkčné 
technické služby. Technické 
služby sú ďalším kameňom 
úrazu mesta, pretože strie-
daním vedení, ich nečinnos-
ťou a nezískavaním žiadnych 
prostriedkov z vlastnej čin-
nosti majú oklieštené mož-
nosti. Sú financované len  
z rozpočtu mesta ako prí-
spevková organizácia a roz- 
počet nie je dostačujúci  
a mesto im žiaľ nemôže dať 
viac. Neviem, či zámerom 
bolo, aby technické služby 
zanikli, ale jednoducho ich 
správa neviedla k tomu, aby 
boli ziskové, aby si na seba 
zarábali. Naopak, celé roky 
generovali dlh, ktorý je žiaľ 
veľký, aby sa s nim dokáza-
li vysporiadať. Na druhej 
strane, aj formou zakúpe-
nia pohrebného vozidla z 
rozpočtu mesta je ziskom 
technických služieb, ktoré si 
mali vytvoriť vlastnou čin-

nosťou. Ale nedá sa ísť ďalej 
tak, že mesto sa o nich bude 
starať a splácať ich dlhy do 
nekonečna.

Rozpočet, ktorý z mes-
ta majú je na plnenie si ich 
základných funkcií – zimnú 
údržbu, kosenie, udržiava-
nie čistoty a podobne. Takže 
riešenie problémov technic-
kých služieb je v súčasnosti 
prioritou číslo jedna, preto-
že ani zamestnanci nemajú 
vytvorené také podmien-
ky, aby boli motivovaní tu 
pracovať.

Ešte slová na záver, pre-
tože rozobrať všetky oblasti 
mesta v jednom rozhovore 
sa jednoducho nedá...

- Mojim zámerom, samo-
zrejme okrem už spomí-
naných oblastí, je aj väčšia 
informovanosť občanov  
o činnosti mestského zastu-
piteľstva a zapájaní sa jed-
notlivých poslancov do rie-
šenia problémov mesta. Ak 
občania budú vidieť, že robí-
me všetko preto, aby bol náš 

každodenný život v meste 
lepší, určite budú prejavovať 
viac záujmu o veci verejné  
a pomôžu. Aj preto sme za-
čali vysielať mestské zastupi-
teľstvá v priamom prenose, 
aj keď zo začiatku takmer 
na kolene, ale zainvestujeme 
do techniky, aby sa zlepšila 
kvalita vysielania. Verím, že 
táto aktivita prispeje k väčšej 
transparentnosti a informo-
vanosti obyvateľov mesta . 
K už spomínaným sto dňom 
vo funkcii som si pripravila 
odpočet z môjho volebného 
programu, ktorý chcem uro-
biť na verejných zhromaž-
deniach občanov koncom 
marca vo Svite i v časti Pod 
Skalkou. Na tieto zhromaž-
denia pozvem poslancov, 
ale aj občanov, ktorí sa budú 
môcť pýtať a dávať návrhy na 
riešenie ich problémov. Pres-
ný dátum a čas zhromaždení 
nájdu občania na našej web-
stránke, v mestskom rozhla-
se a v mestských novinách.

 Ľ. Rešovská

Transparentnosť a informovanosť je základom spolupráce mesta a občanov

Svojich favoritov si vybrala aj verejnosť
Ocenenia za prínos v roz-

ličných oblastiach cestov-
ného ruchu v Prešovskom 
kraji boli udelené piatim 
osobnostiam. Za celoživotný 
prínos boli ocenení Zuzana 
Šedivá in memoriam a Ján 
Gondek. Odborná porota 
tiež rozhodla o udelení cien 
pre dva turistické produkty. 
O najlepších v cestovnom ru-
chu rozhodovala aj verejnosť 
v online hlasovaní.

Zuzana Šedivá sa naro-
dila v  r. 1948 v  Bratislave. 
Počas svojej profesionálnej 
kariéry pôsobila v  Tatrách  
a špecializovala sa na cestov-
ný ruch a  hotelierstvo. Pô-
sobila vo viacerých veľkých 
tatranských hoteloch, medzi 
jej prioritami vždy bola vy-
soká kvalita poskytovaných 

služieb. Patrila k zakladate-
ľom Združenia cestovného 
ruchu Vysoké Tatry i Zväzu 
hotelov a reštaurácií  SR, kde 
dlhé roky pôsobila ako vi-
ceprezidentka i prezidentka 
zväzu.  Od roku 2009 svoje 
skúsenosti ďalej odovzdáva-
la ako konzultantka a ško-

Ján Gondek – dlhoročný 
konateľ Chaty Pieniny, or-
ganizátor podujatí, aktivista 
za rozvoj oblasti Pienin (za-
kladateľ OZ Rozvoj Pienin 
a Zamaguria a spoluzaklada-
teľ spolku Slovensko-Poľskej 
spoločnosti pre spoluprácu, 
priateľstvo a dobré susedské 

liteľka. Navždy nás opustila  
20. 2. 2017.

vzťahy). Počas sezóny za-
mestnáva na chate 50 ľudí. 
Je jej živou súčasťou, často 
prichádza medzi hostí v tra-
dičnom kroji. Zaslúžil sa 
o otvorenie jedného z prvých 
peších hraničných priecho-
dov Lesnica – Szczawnica. 
Z  poverenia zhromaždenia 
Goralov pasuje turistov za 
Goralov s právami, ale aj po-

V kategórii podnikanie  
v cestovnom ruchu získal 
ocenenie Jozef Vilim, riadi-
teľ Kúpeľov Nový Smokovec, 
za vzdelávanie v oblasti CR 
Jozef Šenk, dlhoročnému 
riaditeľovi HA v  Prešove, 
za rozvoj CR v samospráve  
Štefan Bieľak. Odborná po-
rota ocenila aj dva produkty, 
ktoré prispeli k  rozšíreniu 
ponuky cestovného ruchu 
v kraji - obnova a sprístup-
nenie donjonu na Šarišskom 
hrade a Expozícia svet dáv-
nych vekov v kaštieli v Hanu-
šovciach nad Topľou.

Druhou časťou ocenenia 
bolo hlasovanie verejnosti. 
Najlepšie zariadenia, zamest-

nancov a produkt vybrali hla-
sujúci počas online hlasova-
nia s týmito výsledkami: NAJ 
produkt CR, online hlasova-
nie:  Bežecký areál, Štrbské 
Pleso, NAJ kultúrno-náučné 
zariadenie, atrakcia: Tatran-
ský ľadový dóm, Hrebienok, 
NAJ informačné zariadenie: 
Tatranská informačná kance-
lária – Starý Smokovec a Tat-
ranská Lomnica, NAJ reštau-
rácia:  Reštaurácia Hotela  
u Leva, NAJ ubytovacie za-
riadenie: Hotel Menhard***, 
Vrbov  a NAJ zamestnanec  
CR:  Ondrej Gondek, vrch-
ný čašník, reštaurácia Chata 
Pieniny. Ocenenia boli odo-
vzdané 24. januára 2019 na 
medzinárodnej výstave ces-
tovného ruchu ITF Slovakia-
tour v Bratislave v expozícii 
Prešovského kraja.  (pkr)

vinnosťami gorala. Región 
reprezentuje na  veľtrhoch 
cestovného ruchu po celom 
svete.
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Stolnotenisový klub Sever-
ka usporiadal 28. decembra 
2018 tradičný nočný turnaj 
registrovaných, neregistro-
vaných jednotlivcov a štvor-
hier za účasti   hráčov pod-
tatranského regiónu a Slo-
venska.Veľmi dobre organi-
zovaný turnaj pod vedením 
hlavného rozodcu Daniela 
Gašparoviča v katergóri 
jednotlivci najlepšie zvládli   
1. Jakub Zellinka - Kolping,  
2. Jaroslaw, David Gašparo-
vič Stará Ľubovňa 3. Martin 
Milan Letanovce. Neregis-
trovaní.1. Štefan Lissý Koši-
ce, 2. Matúš Forgáč Doľany  

a 3. Marcel Lorinc Dolany.
V štvohrách boli najlepší: 

Jakub Zelinka-Tomáš Horák 
(Jaroslaw-Veterán Poprad), 
2. Pisarčík Peter, Pisarčíkova 
Frederika - Ružomberok, 3. 
Štefan Kelbel-Martin Pisar-
čík (Severka Kežmarok- Po-
prad-Veľká). Víťazi boli od-
menení hodnotnými cena-
mi, víťaz kategórie jednotliv-
cov obdržal farebný televízor 
od firmy ESAT s.r.o. Organi-
zátori ďakujú všetkým spon-
zorom, účastníkom a or- 
ganizátorom a pozývajú ich 
na budúci ročník 2019! 

 Dr. Jaroslav Novotný

 Na snímke víťazi štvorhry.

Nočný turnaj Severky Kežmarok

V ankete „Športovec roka 
Prešovského samosprávneho 
kraja 2018“ budú už tradične 
ocenené kategórie najúspeš-
nejší športovec PSK, naj-
úspešnejší športovci PSK bez 
určenia poradia, najúspeš-
nejšie kolektívy dospelých, 
najúspešnejšie kolektívy mlá-
deže, najúspešnejší študenti 
stredných škôl či najúspeš-
nejšia stredná škola. Víťazov 
vyberie odborná porota.

O víťazovi však môže roz-
hodnúť aj široká verejnosť 
prostredníctvom interneto-
vého hlasovania. Celkovo si 
môže vybrať spomedzi 47 
nominovaných jednotlivcov 
a  25 kolektívov.  O  hlas ve-
rejnosti sa uchádzajú špor-
tovci, ktorí boli vlani úspešní  
v hádzanej, hokeji, volejbale, 

O naj športovcov PSK hlasujeme do 5. marca

atletike, kickboxe, silovom 
trojboji, ale aj canicrosse, 
behu do schodov, hasičskom 
športe, sánkovaní, biliarde, 
psích záprahoch, curlingu, 
športovej streľbe či tanečnom 
a mažoretkovom športe. 

Medzi nominovanými sú aj 
viaceré úspešné družstvá, ako 
hádzanári Tatrana Prešov, vo-
lejbalisti Slávie Svidník, ho-
kejisti HK Poprad, zápasníci 
Vihorlatu Snina, florbalistky 
z FBC Predators Sabinov, 
futbalistky Partizán Bardejov 
či hokejistky ŽHK Šarišanka 
2000 Prešov. O ocenenie za-
bojujú aj mládežnícke tímy 
– Karate klub Junior Prešov, 
boxeristi MŠK Vranov nad 
Topľou, Tanečno-športový 
klub Grimmy či reprezen-
tanti v športovej streľbe ŠKP 

Prešov. Verejnosť môže za 
svojho favorita hlasovať do 
5. marca. Všetky nominácie 
i  podmienky hlasovania sú 
zverejnené na webovej strán-
ke kraja www.vucpo.sk. 

Najlepších jednotlivcov  
a kolektívy, ktorí dosiahli 
významné úspechy, vyberie 
komisia na základe určených 
kritérií. Komisia pozostá-
va z  aktívnych športových 
novinárov, zástupcov PSK  
i Krajského športového cen-
tra v  Prešove. Medzi krité-
riá v prípade jednotlivcov 
patrí účasť a umiestnenie na 
olympijských hrách, maj-
strovstvách sveta či Európy, 
na podujatiach Svetového 
pohára či majstrovstvách Slo-
venska. Zohľadňuje sa aj to, 
či ide o reprezentanta svojej 
krajiny. Do úvahy sa berie 
tiež jeho dlhodobá špičko-
vá výkonnosť a pozícia lídra 
úspešného tímu. 

Ako pomocné kritérium 
slúži konkurencieschopnosť 
v jednotlivých športových 
odvetviach. U kolektívov je 
rozhodujúca účasť a umiest-
nenie v najvyšších európ-
skych súťažiach i umiestne-
nie v dlhodobých najvyšších 
súťažiach v rámci Slovenska. 
Pomocné kritérium je rov-
naké ako u jednotlivcov.  
V prípade nesplnenia poža-
dovaných kritérií v jednot-
livých kategóriách si PSK 
vyhradzuje právo neudeliť 
ocenenie. 

Slávnostné vyhlásenie výs- 
ledkov ankety „Športovec 
roka Prešovského samo-
správneho kraja 2018“ sa 
uskutoční 13. marca 2019 
v Historickej budove Divadla 
Jonáša Záborského v Prešove 
už po šestnástykrát. 

Lea Heilová
Oddelenie komunikácie 

a propagácie

Prešovský samosprávny kraj ocení 13. marca najúspeš-
nejších športovcov kraja za rok 2018. O  víťazovi môže 
rozhodnúť aj široká verejnosť prostredníctvom online 
hlasovania. 

Výzva pre región pre tento 
rok bude podľa zamerania 
rozdelená do troch progra-
mov. A  to na podporu in-
fraštruktúry cestovného 
ruchu a obnovy kultúrnych 
pamiatok v PSK, dofinanco-
vanie schválených projektov 
v rámci päť percentného spo-
lufinancovania žiadateľom 
z Európskeho štrukturálneho 
a investičného fondu (EŠIF) 
a podporu výstavby a rekon-
štrukcie športovísk v PSK. 

„Chceme pomôcť regió-
nom v ich rozvoji a toto je je-
den z účinných prostriedkov. 
Našim cieľom je zatraktív-
niť život v týchto regiónoch 
a podať pomocnú ruku tým, 
ktorí sa aktívne podieľajú 

Kraj chce podporiť regióny takmer štyrmi miliónmi eur

na prácach a projektoch vo 
svojich mestách a  obciach. 
Angažovanosť má zmysel aj 
v malých obciach, čo chceme 
žiadateľom ukázať aj pro-
stredníctvom tejto výzvy,“ 
uviedol predseda PSK Milan 
Majerský. 

V  prvom programe sa 
môžu záujemcovia uchádzať 
o financie v rámci podpory 
cyklodopravy, obnovy kul-
túrnych pamiatok UNESCO 
a národných kultúrnych pa-
miatok, taktiež v rámci pút-
nického turizmu a podpory 
atraktivít a destinácií v rám-
ci tematických trás v súlade 
so Stratégiou destinačného 
marketingu CR PSK. Môže 
ísť napríklad o modernizáciu 

alebo vytvorenie parkoviska, 
vyhliadkového miesta či mo-
biliiáru. Samospráva na to 
plánuje vyčleniť 2,3 milióna 
eur. Pritom najnižšia výška 
finančnej podpory môže byť 
20-tisíc eur, najvyššia 200-ti-
síc eur, avšak pri minimálnej 
miere spoluúčasti žiadateľa 
50 percent z celkového roz-
počtu projektu.

V  programe zameranom 
na dofinancovanie už schvá-
lených projektov v  rám-
ci programov EŠIF, IROP  
a Interreg v  oblasti infraš-
truktúry cestovného ruchu 
a kultúrnych pamiatok v PSK 
je plánovaná alokácia finan-
cií vo výške 300-tisíc eur. 
Minimálna výška dotácie nie 
je obmedzená, pričom maxi-
málne môžu uchádzači získať 
dotáciu do 30-tisíc eur.

Cieľom programu podpo-

ry výstavby a rekonštrukcie 
športovísk v PSK je výstav-
ba, dostavba, rekonštrukcia 
a modernizácia športovísk v 
kraji a ich vybavenie hnuteľ-
ným majetkom. Samospráva 
chce na tento zámer rozdeliť 
jeden milión eur. Minimálny 
objem podpory by pritom 
predstavoval čiastku 20-tisíc 
eur, maximálne 200-tisíc eur, 
a  to pri minimálnej miere 
spoluúčasti žiadateľa, ktorá 
predstavuje 50 percent z cel-
kového rozpočtu projektu. 

Výzva pre región bola té-
mou prvého zasadnutia Za-
stupiteľstva PSK v  novom 
roku. Po schválení krajským 
parlamentom bola výzva 
spustená 1. marca. Termín 
na predloženie žiadostí bude 
v prvom kole do 31. marca, 
v  druhom kole do 30. júna 
tohto roka.  Lea Heilová

Prešovský samosprávny kraj pripravuje vyhláse-
nie „Výzvy pre región“ pre rok 2019. Na tento účel 
má alokovanú čiastku 3,6 milióna eur. 

Detský folklórny súbor Venček z Popradu si pripomenul 
svoje 30. narodeniny slávnostným galaprogramom 24. feb-
ruára v Dome kultúry v Poprade. Súbor pracujúci od roku 
1989 v základnej škole na Ulici jarná v Poprade sa predsta-
vil pásmom s názvom „Rok na dedine”. Diváci mali možnosť 
vidieť choreografie tancov z regiónov Spiš, Šariš a Zemplín  
v podaní vyše sto tanečníkov, spevákov a hudobníkov dets- 
kého folklórneho súboru. Okrem toho súbor predstavil návš- 
tevníkom aj ľudové remeslá a zvyklosti ako jarné chorovody, 
vynášanie moreny, olievačka, koledovanie a podobne.

Vedúcimi súboru sú Mária Baranová (zakladateľka), Soňa 
Fördösová a Naďa Nevlazlová Luhová. Súbor sa pravidelne 
zúčastňuje rôznych festivalov, folklórnych slávností a postu-
pových prehliadok, kde získal už nejedno významné ocene-
nie za nápaditosť témy a zaujímavé spracovanie detskej hry.

Meno, adresa, email, po-
loha, história internetové-
ho prehliadača či IP adresa.  
V online prostredí, verejne 
i za scénou, existujú spoloč-
nosti, ktoré bez toho, aby 
sme si to všimli, mapujú 
každý náš internetový krok, 
a ak sa správne nechránime, 
dokážu sa napríklad dostať aj  
k našim kontaktom či fot-
kám uloženým v mobile  
a počítači. Prečítajte si prvé 
zo série krátkych tipov ako 
sa chrániť v online prostredí, 
ktoré pre čitateľov pripravila 
Spoločnosť ochrany spotre-
biteľov (S.O.S.) 

Otvárate si nový účet? 
Ochrániť svoje kontá si vyža-
duje disciplínu, preto by ste 
si mali zapamätať nasledujú-
ce kroky.
▶ Používajte rôzne heslá v 
závislosti od služby, o ktorú 
máte záujem.

Ako sa chrániť na internete?
▶ Bezpečnejšie sú dlhšie 
heslá, mali by mať od 8 do 
12 znakov.
▶ Silné heslo obsahuje čís-
la, špeciálne znaky a veľké  
i malé písmená.
▶ Nikdy si heslá nevkladá-
te do svojho internetového 
prehliadača.
▶ Nikdy neposielajte heslá 
emailom.
▶ Zo svojej emailovej schrán-
ky vždy vymažte potvrdzujú-
ce emaily zo stránok, na kto-
rých ste si vytvorili kontá či 
profily.
▶ Vždy si vyberajte dvoj-
faktorovú autorizáciu, aby 
ste ochranu svojho účtu čo 
najviac posilnili. Do svoj-
ho účtu sa tak dostanete po 
vyplnení správneho hesla 
a zadaní napríklad bezpeč-
nostného kódu, ktorý vám je 
doručený v sms správe.
 Petra Vargová

Podtatranská kniž-
nica v Poprade spolu  
s Poľským inštitútom  
v Bratislave pozýva 5. mar-
ca o 16.30 h na diskusné 
stretnutie a prezentáciu 
knihy Ludwika Wlodeka 
s názvom Štyri prápory, 
jedna adresa. Príbehy zo 
Spiša. 

52. ročník prednesu poé- 
zie a prózy žien Vansovej 
Lomnička sa uskutoční  
6. marca o 14. h v Podtat-
ranskej knižnici, Podtat-
ranská ul. č. 1. 

6. marca o 17. h sa usku-
toční aj Literárna beseda  
s Erikou Jarkovskou.

7. marca o 17. h zavíta do 
knižnice Jarmila Zacher 
Pajpachová, najstaršia ka-
mionistka na Slovensku. 
Besedovať budeme o jej 
knihe Spoveď  kamionistky. 

Na rovnakom mieste je 
8. marca o 14. h pripravené 
vyhodnotenie najlepšieho 
čitateľa v počte výpoži-
čiek za rok 2018 v kategó-
rií detský čitateľ, študent 
a dospelý čitateľ Najlepší 
knihomoľ.

PozvánkyAko oznámila Železnič-
ná spoločnosť Slovensko, od  
3. marca sa mení cestovný 
poriadok, preto je potrebné 
si pred cestou overiť odcho-
dy vlakov. Okrem toho sú 
zaujímavosťou hokejové vla-
ky IC Macejko, či nové vla-
kové a autobusové prípoje či 
posilnenie vlakovej dopravy  
v Tatrách.

Zmeny v  CP ŽSR


