
Strana 118. 10. 2017

Nemocnica
zaviedla
najmodernejší
spôsob
operácií
pruhu

Zoznam
kandidátov
na predsedu
a poslancov
Zastupiteľstva
PSK

Festival Cup
ovládli
Švubovci
a legenda
lezenia

Viac na str. 9Viac na str. 5 Viac na str. 10

Cenu Grand Prix získal rakúsky film Biely labyrint

Streda  18. 10. 2017 Číslo 40 Ročník XXVIII. www.noviny-poprad.sk Cena 0,30 €

V centrálnej škole sa už tešia na telocvičňu
S  rekonštrukciou telo-

cvične v ZŠ na Francisciho 
ulici sa začalo ešte pred 
prázdninami. Už onedl-
ho budú môcť vynovené 
priestory využívať predo-
všetkým žiaci 1. až 4. roč-
níka. Práce finišujú a skon-
trolovať ich minulý týždeň 
prišli aj vedúci predstavite-
lia mesta.

Základná škola na Fran-
cisciho ulici patrí medzi 
najstaršie v  meste Poprad, 
ale vhodné priestory na po-
hybové aktivity jej chýbali. 
Mesto vyčlenilo na rekon-
štrukciu 250 tisíc eur a s prá-

cami sa začalo koncom júna. 
„Škola mala vždy len jednu 
malú telocvičňu a žiaci behá-
vali okolo budovy. Novú telo-
cvičňu budujeme pod sedlo-
vou strechou. Bude mať dva 
vchody. Hlavná telocvičňa 
má rozmery 22 x 11 metrov, 
nebude chýbať náraďovňa, 
posilňovňa či kabinet a  so-
ciálne zariadenia. V  tomto 
období prebiehajú posledné 
stavebné práce,“ uviedol ria-
diteľ ZŠ s  MŠ Francisciho 
Miroslav Jagáč.

Na vybavenie tejto telo-
cvične získala škola nedávno 
aj príspevok od novootvore-

ného nákupného centra vo 
výške 3 000 eur. „Som vďačný 
mestu Poprad za vyčlenenie fi-
nancií na túto rekonštrukciu. 
Po verejnom obstarávaní sme 
nejaké peniaze ušetrili a vyze-
rá to tak, že približne 25 tisíc 
eur mestu vrátime,“ dodal M. 
Jagáč. „Vybudovanie telocvič-
ne v  škole, ktorá je v  centre 
mesta, bolo potrebné. Nemá 
vhodný priestor na vybudova-
nie športového areálu v  okolí 
budovy, preto je toto naj-
schodnejšie riešenie,“ podo-
tkol primátor mesta Poprad 
Jozef Švagerko. „Je to iba ďalší 
krok k  tomu, aby popradské 

deti viac športovali. Chceme 
pokračovať v  rekonštrukciách 
telocviční. Pripravujeme už 
projekt aj pre telocvičňu na 
Ulici Francisciho 2, ktorá sa 
mala pôvodne búrať,“ doplnil 

viceprimátor mesta Poprad 
Igor Wzoš.

Podľa predpokladov by sa 
nová telocvičňa v  ZŠ Fran-
cisciho mala kolaudovať 
27. októbra.  (mav)

XXV. ročník medzinárodného festivalu horských filmov 
vyvrcholil v  nedeľu podvečer slávnostným vyhlásením 
výsledkov a  projekciou ocenených filmov. Návštevníci 
nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia, mali možnosť 
od stredy vidieť 52 súťažných snímok. Okrem filmov di-
váci opäť prejavili  záujem aj o besedy. Vo štvrtok pred-
stavil režisér Pavol Barabáš svoju snímku Vábenie výšok 
a  v  sobotu besedoval s  návštevníkmi známy poľský po-
lárnik Piotr Pustelnik a  tiež najúspešnejší rumunský 
horolezec Horia Colibasanu. V piatok večer sa zaplnila 

veľká zasadačka popradského mestského úradu do po-
sledného miesta záujemcami o  besedu s horolezcom a 
himalájistom Petrom Hámorom. Prezentoval na nej 
tohtoročný výstup na svoju poslednú nezdolanú osemti-
sícovku - Dhaulágirí, ktorým zavŕšil Korunu Himalájí. 
Zároveň si prevzal od primátora Jozefa Švagerka Cenu 
mesta  Poprad (na foto). Hámor je jediným Slovákom, 
ktorý má na svojom konte okrem Koruny Himalájí aj Ko-
runu Zeme, teda výstupy na najvyššie vrcholy všetkých 
kontinentov.     FOTO - Silvia Šifrová

Medzinárodný festival horských 
filmov uzavrel svoju ďalšiu kapito-
lu. Ako po minulé roky, aj tento rok 
bol podľa riaditeľky festivalu Márie 
Hámorovej o jednotlivé premietania 
veľký záujem. S jeho priebehom je 
spokojná, a to aj napriek piatkové-
mu krátkemu výpadku elektrického 
prúdu. 

O  najlepších filmoch festivalu aj 
tento rok rozhodla 3-členná porota 
a v nej režisérka a novinárka Julia Po-
pławska z  Poľska, spisovateľ a  filmár 
Davide Riva z  Talianska a  horolezec 
a filmár Ondřej Smrž z Česka. Výsled-
ky slávnostne vyhlásili v nedeľu o 17. 
hod., po nich premietli aj niektoré 
ocenené filmy.

Cenu Grand Prix získal rakúsky film 
Biely labyrint za jedinečný príbeh o ži-
vote ľudí v odľahlej Sibíri a zobrazenie 
náročného lyžovania v  nehostinnom  
prostredí. Cena poroty patrí  nemec-
kým tvorcom za film Monte Sarmiento 
- biela diva, za zobrazenie filozofického 
prístupu vo vzťahu medzi človekom 
a horou v atmosfére hlbokej fascinácie 
prírodou. (Pokračovanie na str. 2)
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Pre Piotra Pustelnika sú Tatry stále fascinujúce

Učitelia sa zoznámili s vyučovacou modernou

• OKRESNÝ úrad Poprad 
od pondelka 16. októbra vy-
bavuje  podania občanov v 
nových priestoroch klient-
skeho centra a to v  budove 
Okresného úradu na Nábreží 
Jána Pavla II. 16 v  Poprade. 
Odbory doposiaľ sídliace na 
Partizánskej ulici č. 680/97 
(odbor cestnej dopravy a 
pozemných komunikácií a 
odbor starostlivosti o životné 
prostredie) sú od pondelka 
tiež presťahované na Nábrežie 
Jána Pavla II. 16.• V PIATOK 13. októbra sa 
konalo 1. neplánované zasad-
nutie Mestskej rady mesta Po-
prad. Viac na www.poprad.sk.• ŽIADOSŤ o pridelenie 
predajného miesta na Tradič-
nom vianočnom jarmoku v 
Poprade, ktorý sa uskutoční 
8. - 10. decembra 2017, môžu 
záujemcovia zaslať najneskôr 
do 31. októbra 2017. Žiadosti 
je možné posielať poštou na 
adresu Mesto Poprad, Nábre-
žie Jána Pavla II 2802/3, 058 
42 Poprad alebo elektronicky 
na rozvoj@msupoprad.sk.• DO 20. októbra ešte trvá 
deratizácia verejnej kanalizá-
cie na území mesta Poprad. 
Samospráva zároveň upozor-
ňuje obyvateľov, že k zvýšené-
mu výskytu hlodavcov môže 
prispievať spôsob likvidácie 
potravín, a to vylievaním zvy-
škov jedál do WC, vyhadzo-
vaním potravín do zberných 
nádob a mimo ne, kŕmenie 
psov a mačiek na verejných 
priestranstvách, v okolí byto-
vých domov, v pivniciach a 
suterénoch.• OD 20. do 27. októbra ok-
tóbra budú umiestnené VOK-
-y na jesenné upratovanie na 
sídlisku Juh III na Suchoňovej 
ul., Jesennej ul. a na Záborské-
ho ul. V  starom meste budú 
na uliciach - Hviezdoslavova, 
Levočská, Sadová, Banícka, 
Popradskej brigády, Bernolá-
kova, Murgašova a Okružná. • MESTO Poprad upozor-
ňuje občanov, aby nesypali 
vyhrabané lístie zo záhrad na 
miestne komunikácie s oča-
kávaním, že ho pozbiera vo-
zidlo určené na strojné čiste-
nie komunikácií. Toto vozidlo 
nie je určené na zber takého 
množstva lístia, pretože mu 
to spôsobuje technické prob-
lémy. Lístia sa môžu občania 
zbavovať prostredníctvom 
zberných dvorov alebo kom-
postovaním.  (ppš)

Na festivale horských filmov lákali 
divákov aj zaujímavé besedy. Jedným 
zo slávnych hostí bol Piotr Pustelnik, 
ktorý je výraznou osobnosťou poľské-
ho alpinizmu. Ako dvadsiatemu ho-
rolezcovi v histórii a ako tretiemu Po-
liakovi sa mu podarilo skompletizovať 
korunu Himalájí - vystúpiť na všetkých 
štrnásť osemtisícoviek. 

O poslednú z nich, Annapurnu sa po-
kúšal päťkrát a na jej vrchol sa mu nako-
niec podarilo vystúpiť v roku 2010 so spo-

lulezcom a priateľom Petrom Hámorom. 
„Je to príjemné, keď sa niečo také podarí, 
ale žiadnu korunu si na hlavu nedávam. 
Na Annapurnu sme išli po tej najťažšej 
trase, kde hrozili lavíny a veľmi ľahké bolo 
na nej zomrieť. Počasie v horách rozdáva 
karty a rozhoduje o vašom úspechu. Prá-
ve v  ten deň sa rozhodlo nám priať. Ale 
tie štyri pokusy predtým boli potrebné na 
to, aby som sa s Annapurnou zoznámil,“ 
skonštatoval P. Pustelnik. Tatry navšte-
voval od detstva. „Existuje teória, ktorá je 

podložená aj faktami, že všetci, ktorí liezli 
v Tatrách, uspeli v Himalájach,“ dodal 
Pustelnik, ktorý zároveň Tatry označil za 
matku dobrých himalájistov.

V Tatrách absolvuje P. Pustelnik svoj 
hlavný technický tréning počas sezóny. 
„Preliezame všetky štíty, doliny, často nele-
gálne, keď sú tam uzávery,“ priznal. V sú-
časnosti sa venuje prechodom odľahlých 
polárnych oblastí a jeho hlavným cieľom 
do budúcna je pokus o zdolanie južného 
pólu novou poľskou cestou.  (kpa)

Mesto Poprad posilnilo rady terénnych pracovníkov
Mesto Poprad začalo s výkonom te-

rénnej sociálnej práce v rámci Národ-
ného projektu Terénna sociálna práca 
a terénna práca v obciach s prítom-
nosťou marginalizovaných rómskych 
komunít financovaného z prostriedkov 
Európskeho sociálneho fondu v rámci 
Operačného programu Ľudské zdroje.

Hlavnou aktivitou je podpora do-
stupnosti terénnej sociálnej práce a te-
rénnej práce. Jej cieľom je, aby sa štan-
dardizoval a profesionalizoval výkon 
terénnej sociálnej práce poskytovanej 
terénnymi sociálnymi pracovníkmi 
a terénnymi pracovníkmi. V rámci 
projektu sú vytvorené nové pracovné 

miesta, a to 3 pozície terénneho soci-
álneho pracovníka a 3 pozície terénne-
ho pracovníka. Pracovné miesta budú 
financované v plnej výške z nenávrat-
ného finančného príspevku v rámci NP 
TSP a TP počas doby trvania projektu. 
Výkon terénnej sociálnej práce potrvá 
do konca októbra 2019.  (mag)

Poprad sa stal minulý týž-
deň v utorok jedným z piatich 
slovenských miest, kde sa ko-
nala konferencia pod názvom 
Vzdelávame pre budúcnosť 
2017. V  priestoroch ZŠ na 
Francisciho ulici sa zišlo pri-
bližne 50 učiteľov z  celého 
regiónu, ktorí majú záujem 
zmodernizovať vyučovanie.

„Do Popradu sme zavítali 
vôbec po prvýkrát a teší nás, že 
sa tu zišlo veľa pedagógov z re-
giónu. Dozvedeli sa o  novin-
kách, či moderných postupoch 
vo vyučovaní a ako efektívne 
využívať technológie,“ uvied-
la organizátorka konferencie 
Zuzana Molčanová a  dodala: 
„Technológie máme vo vrec-

ku a veľakrát si to ani neuve-
domujeme. Často si učitelia 
myslia, že tieto technológie sa 
hodia iba na informatiku, ale 
efektívne ich vieme využiť aj 
napríklad pri výtvarnej výcho-
ve, dejepise, biológii či dokon-
ca telesnej výchove.“

Aj popradské školy sa no-
vinkami inšpirovali. „Pra-
covné pozície našich detí 
budú v budúcnosti oveľa viac 
zamerané na analytiku či lo-
gické myslenie. Príliš veľa sa 
memoruje, ale treba deti učiť 
väčšej kreativite, základom 

matematiky, či fyziky. Vše-
obecne sa treba zameriavať aj 
na cudzie jazyky. Inteligentné 
mesto takto nastavuje procesy, 
aby na konci bol plnohodnot-
ne rozvinutý mladý človek, 
ktorý vie, čo je kvalita života,“ 
povedal viceprimátor Popra-
du Igor Wzoš. „Naša škola 
je vybavená interaktívnymi 
tabuľami a  softvérom. Deti to 
zaujíma, pretože si učivo vedia 
ľahšie zapamätať a baví ich to. 
Nie všetky technológie sú však 
vhodné na vzdelávanie. Deti 
potrebujú zachovať aj kúsok 
overenej klasiky vyučovania,“ 
skonštatoval zástupca riaditeľa 
ZŠ Francisciho v Poprade Mi-
loš Angelovič.  (mav)

Cenu za kinematografiu 
si opäť odniesli nemeckí 
tvorcovia a ich Prepoje-
né galaxie, za ohromujú-
ce stvárnenie extrémneho 
športu v náročnom prostre-
dí Grónska. Cenu za dob-
rodružstvo získal film Reel 
Rock 11: Dodovo potešenie. 
Americkí tvorcovia v  ňom 
veľmi vtipne zobrazili ťaž-
ké lezenie a  náročné cesto-
vanie. Cena za stvárnenie 
života vo voľnej prírode 
zostala doma za Nesmr-
teľný les Erika Baláža, za 
dosiahnutie intímneho po-
hľadu na život vo Vysokých 
Tatrách. Cenu za dokument 

Lezenie na pieskoch dostali 
českí susedia za vyrozprá-
vanie emotívneho príbehu 
s použitím archívnych videí 

a  fotografií. Čestné uzna-
nie dostal švajčiarsky film 
E.B.C. 5300m, za umelecký 
prístup pri zobrazení prob-

lému masového turizmu na 
najvyššej hore sveta. Druhé 
čestné uznanie získali fran-
cúzski tvorcovia a  ich film 
Maewan-extrémne lyžova-
nie a  lezenie v  Grónsku, za 
jedinečné zobrazenie obja-
vovania Grónska cez rozlič-
né športové disciplíny.

Český porotca Ondřej Smrž 
povedal: „Aj keď každý z nás 
mal pri hodnotení iné názo-
ry, pri tých najlepších sme sa 
jednoznačne zhodli. Víťazný 
film mal všetko - pútavý prí-
beh, skvelé zábery aj hudbu. 
Keď skončil, povedali sme si, 
to bolo niečo.“ Cenu diváka 
získal film Pavla Barabáša 
Vábenie výšok.  (kpa)

Cenu Grand Prix získal rakúsky film
(Dokončenie zo str. 1)

Z premietania víťazného filmu Biely labyrint.
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Ak mi ľudia opäť vyjadria dôveru a poveria ma, 
aby som spravoval náš spoločný domov, rozvoj 
a stabilitu Prešovského kraja budem opierať 
o 7 hlavných priorít.

5

OPORA
všetkých generácií 

NÁŠHO KRAJA

Objednávateľ: MUDr. Peter Chudík, 
Záborské 185, 082 53 Petrovany

Dodávateľ: Redakcia Poprad - noviny 
občanov, Podtatranská 149/7, 

058 01 Poprad , IČO: 006 19 515

Neustále zvyšovanie kvality 
starostlivosti o seniorov

Rozvoj cestnej siete II. a III. 
triedy a urýchlenie výstavby 
diaľnic

Pokračovanie úspešného 
partnerstva s Európskou 
investičnou bankou

Trvalá podpora stredného 
školstva, športových a 
kultúrnych aktivít mládeže 

Podpora Prešovskej 
kreatívnej fabriky

Posilnenie cezhraničnej 
spolupráce s Poľskom, ktoré 
sa prudko ekonomicky rozvíja

Znižovanie energetickej 
náročnosti kraja a samospráv

205x275.indd   2 13/10/2017   13:42

PP-90



Strana 4 18. 10. 2017

• UMELECKO-edukatívny projekt In-
tegrácia umením 2017 určený pre ľudí 
zo sociálne znevýhodneného prostredia, 
zdravotne znevýhodnených, ale taktiež pre 
širokú verejnosť prebieha do 30. októbra 
aj v Tatranskej galérii v Poprade. Dnes 18. 
októbra o 11. hod. a o 16.hod. sa uskutoční 
workshop s  Kamilom Kozubom na tému 
Maľba portrétu. V piatok 20. októbra o 10. 
hod. a o 15. hod. bude workshop s Emíliou 
Rudincovou na tému Plstenie a šperkárska 
technika Tiffany.• PROGRAM Tretí vek sa zabáva pri prí-
ležitosti Mesiaca úcty k starším sa usku-
toční dnes 18. októbra popoludní v Mate-
jovciach pre pozvaných členov z desiatich 

denných centier mesta Poprad.• MIESTNY odbor Matice Slovenskej v Po-
prade organizuje v piatok 20. októbra v Podtat-
ranskej knižnici v Poprade podujatie s názvom 
Magická jeseň, na ktorom predstavia verejnosti 
jesenné zvyky a tradície na Slovensku. • 54. ROČNÍK celoštátnej súťaže literárnej 
tvorby mladých poetov Wolkrova Polianka 
2017 sa začne zajtra 19. októbra o  15.15 hod. 
v Tatranskej Polianke pri jazierku spomienkou 
na Jiřího Wolkra. Podujatie potrvá vo Vyso-
kých Tatrách do zajtra 20. októbra. • VÝSTAVA prezentujúca históriu modrotla-
če s názvom Modré dedičstvo bola sprístupne-
ná  minulý týždeň vo štvrtok v Múzeu v Kež-
marku. Potrvá do 8. decembra 2017.  (ppš)

Študenti 3. ročníka Tat-
ranskej akadémie sa minu-
lý týždeň v piatok zúčastnili 
interaktívnej besedy - zá-
žitkového učenia na tému 
„Červené zlo“.

Pozvanie na besedu so žiak-
mi prijal predseda správnej 
rady Ústavu pamäti národa 
Ondrej Krajňák (na foto vpra-
vo) a tiež politická väzenkyňa 
Anna Greňová (na foto vľavo).

Študenti vtiahli účastníkov 
do deja 50. rokov minulého 
storočia v  emotívnej scén-
ke o živote českej právničky 
a  političky Milady Horá-
kovej, ktorá bola obeťou 
justičnej vraždy pri komu-
nistických politických pro-
cesoch. Predseda správnej 
rady Ústavu pamäti náro-
da O. Krajňák prezentoval 
študentom činnosť jednej 

z  najmladších verejnopráv-
nych inštitúcií, ktorá sa sna-
ží o  sprístupnenie utajenej 
činnosti represívnych orgá-
nov v dobe neslobody rokov 
1939 až 1989.

Študentov Tatranskej aka-
démie pozdravila osobne aj 
Anna Greňová, ktorú začali 

v roku 1953 vypočúvať za ak-
tívny kresťanský život a  spo-
luprácu s  kňazmi. So žiakmi 
sa o  svoje zážitky ochotne 
podelila. Takýmto spôsobom 
si študenti spomenuli na tých, 
ktorí za slobodu nás všetkých 
ťažko trpeli a bojovali a často 
za to položili svoj život. (ppv)

Červené zlo v Tatranskej akadémii

Pozvánky na podujatia

18. až 20. októbra - BE2CAN 4
Zažite pravú festivalovú atmosfé-
ru na červenom koberci. V kine 
Tatran prinášame to najlepšie zo 
svetových festivalov Berlinále, Be-
nátok a Cannes spolu s filmovými  
predpremiérami.
18. októbra o 17. hod. - Fantas-
tická  žena - Strieborný medveď 
Berlinále, 100 min.
18. októbra o 19. hod. - prednáš-
ka P. Konečného: Filmy, ktoré 
vám zmenia život, 180 min.
19. októbra o 17. hod. - Bez lásky 
- predpremiéra, 127 min. 
19. októbra  o  19.20  hod. - Nik-
dy si tu nebol - Cena za najlepší 
scenár, predpremiéra, 95 min.
20. októbra o 17. hod. - 120 te-
pov za minútu - predpremiéra, 
140 min.      
 20. októbra o 19.30 hod. - Zabi-
tie posvätného  jeleňa - Cena za 
najlepší scenár, predpremiéra 119 
min. Vstupné: 4€, permanentka: 
2€ Bližšie informácie na www.ki-
notatran.sk 

21. a 22. októbra o 16. hod.
MY LITTLE PONY VO FILME 

KINO TATRAN USA/CA, animovaná 
komédia, 99 min., 
dabing, MP7
Temná sila ohrozuje Ponyville. 
Vydajte sa s poníkmi na neza-
budnuteľnú cestu za hranice 
čarovného sveta Equestrie. Len 
kúzlo priateľstva dokáže zachrá-
niť ich domov.  Vstupné: 5 €; 
4,50 € deti

21. a 22. októbra o 19. hod.
SNEHULIAK 
USA, triler, titulky, MP15
Po filme už nikdy nebudete stavať 
snehuliaka s radosťou. Adaptácia 
detektívneho trileru Jo Nesbø-
-a s najsvojráznejším detektívom 
Harrym Hole-om v hlavnej úlohe 
s M. Fassbenderom. Vstupné: 5 €

23. októbra o 19. hod.
KLIENT - PROJEKT 100
IR / FR, dráma, 125 min., titulky, 
MP15, FK
Dráma manželov - amatérskych 
hercov, ktorých životy a skúšanie  
divadelnej hry ovplyvnia nečaka-
né tragické udalosti. Cena Najlep-
ší herec a Najlepší scenár Cannes 
2016 a Najlepší cudzojazyčný film 
Oscar 2017.
Vstupné: 4 €, 2 € s preukazom FK

zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosti
v katastrálnom území Veľká, a to pozemok časť parc. č. KN-C 
1830/6, ostatné plochy o výmere 1 m2 a pozemok časť parc. č. 
KN-E 7600/1, orná pôda o výmere 1 m² za účelom osadenia 
sviečkomatov na predaj náplní do sviečok. 
Výška ročného nájmu je minimálne 8,- €/m² za ostatné pozemky 
v zóne B, ktoré slúžia na účely podnikania, alebo s ním súvisia.
(Minimálna výška nájmu je určená v súlade so Zásadami prenáj-
mu pozemkov vo vlastníctve Mesta Poprad, schválenými Uzne-
sením MsZ č. 117/2012, zo dňa 6. 6. 2012 a v zmysle zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.) 
Bližšie informácie o nehnuteľnosti, ako aj situačný nákres v ka-
tastrálnej mape sú uverejnené na stránke www.poprad.sk, alebo 
ich poskytne MsÚ Poprad, oddelenie správy majetku, 3. poscho-
die, číslo dverí 313, tel. č. 052/716 72 81, e-mail: ivana.jurisova@
msupoprad.sk.
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 20. 10. 2017 o 
12. 00 hod.     PP-97

MESTO  POPRAD
v zmysle § 9a ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady č. 

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

Benefičný koncert s názvom Svetielko Nádeje zorganizovalo ostatný 
piatok v popradskom dome kultúry Združenie nádej na pomoc ľu-
ďom s mentálnym postihnutím. V zaujímavom kultúrnom programe 
sa predstavili deti z folklórneho súboru Letnička, speváčka chorvát-
skych piesni Božanka, hudobná skupina Bravo (na foto) a ďalší. Kon-
cert bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR. Týždeň s mestskou políciou

• MINULÝ týždeň vo štvr-
tok krátko po polnoci hliadka 
MsP Poprad na ulici J. Curie 
preverovala totožnosť muža 
podozrivého z protiprávne-
ho konania. Tento muž však 
namiesto predloženia do-
kladu totožnosti zaútočil na 
mestského policajta tak, že 
sa ho zovretou päsťou pokú-
sil udrieť do hlavy. Mestský 
policajt jeho útok odvrátil 
a s použitím donucovacích 
prostriedkov ho spacifikoval. 
Hliadka 42-ročného Poprad-
čana odovzdala príslušníkom 
PZ a vec prevzal vyšetrova-
teľ OKP OR PZ Poprad pre 
podozrenie z trestného činu 
útoku na verejného činiteľa.• VO ŠTVRTOK 12. ok-
tóbra v  skorých ranných 

hodinách mestskí policajti 
vykonali asistenciu pracov-
níkom SBS Nemocnice Po-
prad pri hľadaní pacienta, 
ktorý ušiel z traumatolo-
gického oddelenia. Služ-
bukonajúca hliadka podľa 
udaného popisu tohto muža 
našla na autobusovej stanici 
v Poprade. Odtiaľ bol muž 
následne prevezený späť do 
nemocnice.• V  TEN istý deň v  noč-
ných hodinách boli hliadky 
MsP Poprad vyslané do bu-
dovy železničnej stanice v 
Poprade, kde ich o pomoc 
požiadal 30-ročný muž z 
obce Kapušany, ktorého mal 
fyzicky napádať iný muž. Po-
dozrivého mestskí policajti 
za použitia donucovacích 

prostriedkov predviedli za 
účelom zistenia totožnosti. 
U podozrivého bolo zistené 
požitie alkoholu. Následne 
bol odovzdaný na OO PZ za 
účelom ďalšej realizácie veci 
z dôvodu podozrenia zo spá-
chania trestného činu.• V  SOBOTU 14. októbra 
večer hliadka MsP Poprad 
zistila na ulici J. Curie za NC 
Slovenka skupinu 6 osôb, 
ktoré požívali alkohol na 
verejne prístupnom mies-
te. Osoby boli predvedené, 
pričom u  22-ročnej ženy z 
Vyšných Hágov museli byť 
použité aj donucovacie pro-
striedky. Dychovou skúškou 
bolo u každej z týchto osôb 
zistené požitie alkoholic-
kých nápojov.  (msp)



Strana 518. 10. 2017

Voľby do orgánov Prešovského samosprávneho kraja

Občania SR pristúpia 4. novembra 2017 k volebných schránkam 
vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov.
Aj prostredníctvom NOVÍN POPRAD môžu kandidáti na predse-
du kraja a poslancov osloviť svojich voličov a poskytnúť im potreb-
né informácie o svojom volebnom programe, cieľoch a zámeroch.
Redakcia novín Poprad ponúka počas volebnej kampane pre 
voľby do orgánov samosprávnych krajov tieto ceny inzercie:

1 celá strana (rozmer v. 27,5 cm x š. 20,5 cm) 210 € 

½ strany (rozmer v. 27,5 x š. 10,,5 cm, rozmer v. 14 cm x š. 
20,5 cm 120 €

¼ strany (rozmer v. 14 cm x š.  10,5 cm) 60 €

ostatné rozmery 0,50 €/1 cm2 

Uvedené ceny sú bez DPH. Pri platbe v hotovosti zľava 5%.
Možnosť objednať plnofarebnú inzerciu za príplatok 30%.

Kontakt: 052/788 64 72 alebo písomne na adresu: Noviny PO-
PRAD, Podtatranská 149/7, 058 01 Poprad, e-mail: noviny-
-poprad@pp.sknet.sk, sefredaktor@stonline.sk .
Noviny Poprad vychádzajú raz do týždňa - v stredu. Predáva-
jú sa v meste Poprad a okolí.
Deň vydania novín 25. 10. 2017
- uzávierka v pondelok 23. 10. 2017 do 9. hod.

Volebná kampaň
v novinách Poprad

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa 
uskutočnia 4. novembra 2017. Vo volebnom 
obvode Poprad budú voliči voliť 8 poslancov 
do Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho 
kraja. Právoplatne bolo zaregistrovaných 75 
kandidátov na poslancov do ZPSK v okrese 
Poprad. Z nich je 44 z mesta Poprad, ostatní sú 
z obcí Popradského okresu.

V zozname zaregistrovaných kandidátov pre 
voľby predsedu Prešovského samosprávneho 
kraja sú:
1. František Bednár, 60 r., štatutár občianskeho 

združenia, Poprad, Nezávislosť a Jednota,
2. Ján Garaj, JUDr., MBA, 40 r., advokát, Prešov, 
nezávislý kandidát,
3. Pavol Gašper, Ing., 54 r., manažér, Poprad, ne-
závislý kandidát,
4. Andrej Gmitter, Ing. 52 r., obchodný riaditeľ, 
Bardejov, nezávislý kandidát,
5. Peter Chudík, MUDr., 56 r., predseda Prešov-
ského samosprávneho kraja, Záborské, SMER - so-
ciálna demokracia,
6. Milan Majerský, PaedDr., PhD., 46 r., primátor, 
Levoča, KDH, SaS, OĽANO, NOVA,

7. Eduard Markovič, PhDr., 56 r., SZČO, Poprad, 
nezávislý kandidát,
8. Jozef Mihalčin, Ing., 58 r., podnikateľ, Vranov nad 
Topľou, Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko,
9. František Oľha, Ing., 47 r., pedagóg, výrobný 
riaditeľ, Prešov, ŠANCA,
10. Miroslav Škvarek, Ing., MPH, 57 r., primátor 
mesta Svit, Svit, Slovenská národná strana,
11. Milan Šteiner, 36 r., cukrár - technológ, Pre-
šov, Strana zelených Slovenska,
12. Jozef Šváč, Ing., 60 r., pedagóg, Prešov, NOVÝ 
PARLAMENT.

Počet volených poslancov vo 
volebnom obvode: 8 
1. Milan Antaš, PhDr., 61 r., pe-
dagóg, Poprad, SOĽ, 
2. Milan Baran, Ing., 60 r., po-
slanec VÚC, stavebný technik, 
Poprad, SMER - SD,
3. Stanislav Baran, JUDr., 60 r., 
právnik, Poprad, SOĽ,
4. Marián Barilla, Ing., 41 r., do-
pravný inžinier, riaditeľ Správy a 
údržby ciest PSK, oblasť Poprad, 
Poprad, nezávislý kandidát,
5. František Bednár, 60 r., štatu-
tár občianskeho združenia, Po-
prad, Nezávislosť a Jednota ,
6. Peter Bendik, Bc., 27r., výkon-
ný riaditeľ, Poprad, KDH, SaS, 
OĽANO, NOVA, 
7. Jozef Benko, Ing., 31 r., eko-
nóm, Poprad, SNS, 
8. Gabriel Bodnár, JUDr., 38 r., 
starosta, Batizovce, nezávislý 
kandidát,
9. Juraj Bondra, 57 r., hokejo-
vý tréner, podnikateľ, Poprad, 
SMER - SD,
10. Vladimír Božoň, Ing., 52  r., 
stavebný inžinier, Poprad, KDH, 

SaS, OĽANO, NOVA,
11. Peter Brenišin, MUDr., 57 
r., lekár, Poprad, nezávislý kan-
didát, 
12. Patrícia Bujňáková, PaedDr., 
44 r., učiteľka, Poprad, KDH, SaS, 
OĽANO, NOVA, 
13. Karol Dračka, 34 r., SZČO, 
Svit, KSS, 
14. Ján Drobný, Ing., 46 r., ma-
nažér, Svit, KDH, SaS, OĽANO, 
NOVA, 
15. Marek Duda, 35 r., živnost-
ník, Poprad, Nezávislosť a Jed-
nota, 
16. Viera Dziviaková, 48 r., zdra-
votná sestra, Poprad, Kotleba 
- Ľudová strana Naše Slovensko,
17. Ondrej Fedor, 28 r., taxikár, 
Poprad, Kotleba - Ľudová strana 
Naše Slovensko,
18. Patrik Františka, Ing., 44 r., 
riaditeľ hotela, Batizovce, SNS, 
19. Pavol Gašper, Ing., 54 r., ma-
nažér, Poprad, nezávislý kandi-
dát,
20. Jaroslav Géci, 38 r., SZČO, 
finančný konzultant, Liptovská 
Teplička, KDH, SaS, OĽANO, 

NOVA,
21. Jaroslav Hamrak, Ing., 53 r., 
vodohospodár, Vydrník, KDH, 
SaS, OĽANO, NOVA ,
22. Alžbeta Havrančíková, Mgr., 
54 r., poslankyňa VÚC, učiteľka, 
Šuňava, SMER - SD, 
23. Zuzana Hiznayová, 24 r., 
nezamestnaná, Poprad, Strana 
zelených, 
24. Peter Hritz, Ing., 51 r., staros-
ta obce, Nová Lesná, nezávislý 
kandidát,
25. Ján Hroboň, Mgr., 35 r., sta-
rosta, Gerlachov, nezávislý kan-
didát,
26. Hana Jablonovská, 65 r., dô-
chodkyňa, Poprad, Slovenská ľu-
dová strana Andreja Hlinku,
27. Jozef Janiga, Ing., 49 r., Hor-
ská záchranná služba, riaditeľ, 
Vysoké Tatry, nezávislý kandidát,
28. Martin Jurčík, Bc., 22 r., ob-
chodný zástupca - študent, Liptov-
ská Teplička, nezávislý kandidát, 
29. Karin Jureková, Mgr., 40 r., 
štatutárna zástupkyňa, Poprad, 
nezávislý kandidát, 
30. Marek Jurov, 28 r., hĺbkotla-
čiar, Poprad, Kotleba - Ľudová 
strana Naše Slovensko,
31. Richard Kaprál, 31 r., operátor 
elektromechanik, Svit, SNS, 
32. Ondrej Kavka, Ing., 56 r., živ-
nostník, občiansky aktivista, Po-
prad, nezávislý kandidát,
33. Jozef Király, 50 r., SZČO, 
Vysoké Tatry, Kotleba - Ľudová 
strana Naše Slovensko,
34. Daniel Klouda, 41 r., obchod-
ný zástupca, Poprad, SME RO-
DINA - Boris Kollár,
35. Eugen Knotek, Ing., CSc., 63 
r., prednosta MsÚ Vysoké Tatry, 
Poprad, SNS, 
36. Slavomír Kopáč, Mgr., 46 r. 
starosta obce, Liptovská Teplič-
ka, nezávislý kandidát,
37. Jozef Košický, PhDr., 36 r., 
riaditeľ Centra sociálnych slu-
žieb v Poprade, Poprad, nezávislý 
kandidát, 
38. Ondrej Kovalčík, 27 r., vodič 
autobusu, Poprad, KSS, 
39. Ján Kriššák, Ing., 64 r., dô-
chodca, Poprad, Nezávislosť a 
Jednota,
40. Jozef Križan, Ing., 60 r., neza-
mestnaný, Poprad, SOĽ, 

41. Vladimír Krojer, 32 r., taxi-
kár, Hôrka, Kotleba - Ľudová 
strana Naše Slovensko,
42. Martin Lajoš, MUDr., 50 r., 
lekár, primár oddelenia úrazovej 
chirurgie a JIS, Poprad, SMER - SD, 
43. Ingrid Lindemanová, Mgr., 46 
r., riaditeľka CVČ, Poprad, SOĽ, 
44. Alena Madzinová, Mgr., 60 
r., vedúca Školského úradu Veľký 
Slavkov, Poprad, Demokratická 
strana,
45. Milan Marečák, Ing., 55 r., 
podnikateľ, Poprad, STRANA 
MODERNÉHO SLOVENSKA 
(SMS), 
46. Eduard Markovič, PhDr., 56 
r., SZČO, Poprad, nezávislý kan-
didát,
47. Peter Michalík, Mgr., 34 r., 
operátor logistiky, Batizovce, 
SNS,
48. Martin Mlynár, Bc., 21 r., živ-
nostník študent, Švábovce, nezá-
vislý kandidát,
49. Peter Mlynár, Ing., 37 r., ob-
chodný riaditeľ, Poprad, SNS,
50. Dušan Nebus, Mgr., 61 r., ria-
diteľ Gymnázia a Spojenej školy 
ul. Dominika Tatarku, Poprad, 
SMER - SD, 
51. Valér Neumeister, Mgr., 45 r., 
učiteľ, Poprad, SOĽ, 
52. Miroslav Nytra, Ing., 54 r., 
technik, Poprad, MOST - HÍD, 
53. Vladimír Ondruš, Ing., 56 
r., starosta obce Vernár, Vernár, 
SMER - SD,
54. Ivana Padarasová, 47 r., pod-
nikateľka, Poprad, Nezávislosť a 
Jednota,
55. Jana Pavelčáková, Mgr., 54 r., 
pedagogička, Poprad, KDH, SaS, 
OĽANO, NOVA, 
56. Jozef Pavligovský, 46 r., sta-
rosta obce Hozelec, Hozelec, 
SMER - SD,
57. Štefan Pčola, Mgr., 44 r., ma-
nažér, Poprad, nezávislý kandi-
dát,
58. Edita Pilárová, PaedDr., 56 r., 
vedúca odboru školstva, mládeže 
a športu MsÚ v Poprade, Mlyni-
ca, nezávislý kandidát, 
59. Emília Ringošová, 52  r., ma-
nažérka, Nová Lesná, ŠANCA,
60. Marián Rušin, 59 r., požiar-
ny technik, predseda krajského 
výboru dobrovoľných hasičov, 

Poprad, SMER - SD, 
61. Jozef Sabo, Ing., 58 r., podni-
kateľ, Hranovnica, SOĽ, 
62. Anna Schlosserová, 61 r., tl-
močníčka posunkovej reči, Po-
prad, nezávislý kandidát,
63. Matúš Sirota, 34 r., kona-
teľ, obchodný riaditeľ, Poprad, 
Kotleba - Ľudová strana Naše 
Slovensko,
64. Jozefína Skokanová, 59 r., 
pracovníčka ZŠ, Spišské Bystré, 
Strana moderného Slovenska 
(SMS),
65. Michal Sýkora, 64 r., starosta, 
Štrba, nezávislý kandidát, 
66. Radoslav Ščuka, 43 r., hlavný 
kontrolór, Poprad, NOVÝ PAR-
LAMENT,
67. Mária Škovierová, Mgr., 63 
r., dôchodkyňa, Spišské Bystré, 
Strana moderného Slovenska 
(SMS), 
68. Miroslav Škvarek, Ing., MPH, 
57 r., primátor mesta Svit, Svit, 
SNS, 
69. Ján Šoltis, 49 r., starosta, Men-
gusovce, nezávislý kandidát,
70. Jaroslav Švorc, PaedDr., 64 r., 
dôchodca, Štrba, SOĽ, 
71. Jozef Tekáč, MUDr., 51 r., 
lekár, Veľký Slavkov, nezávislý 
kandidát,
72. Štefan Vartovník, 59 r., konateľ 
spoločnosti, Svit, Kotleba - Ľudo-
vá strana Naše Slovensko,
73. Roman Vitko, Mgr., PhD., 33 
r., pedagóg, Poprad, KDH, SaS, 
OĽANO, NOVA,
74. Igor Wzoš, Mgr., 49 r., vice-
primátor mesta Poprad, Poprad, 
nezávislý kandidát,
75. Tomáš Zelina, Ing., 31 r., fi-
nančný kontrolór, Svit, SNS.

Zoznam použitých skratiek:
KDH - Kresťanskodemokratic-
ké hnutie,
KSS - Komunistická strana Slo-
venska,
OĽANO - Obyčajní ľudia a ne-
závislé osobnosti,
SaS - Sloboda a Solidarita,
SNS - Slovenská národná strana,
SMER - SD - Smer - Sociálna 
demokracia,
SMS - Strana moderného Slo-
venska,
SOĽ - Strana občianskej ľavice.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov pre voľby do zastupiteľstva PSK vo volebnom obvode Poprad
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Mesto Svit
v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle 
§ 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 

predpisov vyhlasuje výberové konanie 
na obsadenie funkcie riaditeľa Spojenej školy, Mierová 134, 059 21 Svit 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky: • odborná a pedagogická spôsobilosť pre 
daný druh školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch 
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne-
skorších predpisov a v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie 
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpi-
sov • vykonanie prvej atestácie (1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhradnej formy) • 
najmenej päť rokov pedagogickej činnosti.
Ďalšie požiadavky: • ovládanie štátneho jazyka • znalosť príslušnej legislatívy • spô-
sobilosť na právne úkony v plnom rozsahu • bezúhonnosť • počítačové znalosti - po-
užívateľ • komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti • osobnostné a morálne 
predpoklady pre výkon riadiacej funkcie • spoľahlivosť, zodpovednosť, flexibilita.
Požadované doklady k prihláške do výberového konania: • prihláška do výberového 
konania • štruktúrovaný profesijný životopis • overené kópie dokladov o splnení kvali-
fikačných predpokladov • potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti • písomné 
referencie od predchádzajúceho zamestnávateľa • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti 
(v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 317/2009 Z. z.) • písomný návrh koncepcie 
rozvoja školy • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace • súhlas uchádzača 
na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 zákona č. 
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov.
Uzávierka prihlášok je 30. októbra 2017.
Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo na pečiatke podateľne MsÚ 
Svit.
Prihlášky s označením „Výberové konanie - SŠ Mierová 134, Svit - NEOTVÁRAŤ“ je 
potrebné poslať/doručiť na adresu:
Mesto Svit
Hviezdoslavova 268/32
059 21 Svit
Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia 
podmienky, oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.   PP-104

Mesto Svit
v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle 
§ 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 

predpisov vyhlasuje výberové konanie 
na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Mierová 141, 059 21 Svit 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky: • odborná a pedagogická spôsobilosť pre 
daný druh školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch 
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne-
skorších predpisov a v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie 
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpi-
sov • vykonanie prvej atestácie (1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhradnej formy) • 
najmenej päť rokov pedagogickej činnosti.
Ďalšie požiadavky: • ovládanie štátneho jazyka • znalosť príslušnej legislatívy • spô-
sobilosť na právne úkony v plnom rozsahu • bezúhonnosť • počítačové znalosti - po-
užívateľ • komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti • osobnostné a morálne 
predpoklady pre výkon riadiacej funkcie • spoľahlivosť, zodpovednosť, flexibilita.
Požadované doklady k prihláške do výberového konania: • prihláška do výberového 
konania • štruktúrovaný profesijný životopis • overené kópie dokladov o splnení kvali-
fikačných predpokladov • potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti • písomné 
referencie od predchádzajúceho zamestnávateľa • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti 
(v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 317/2009 Z. z.) • písomný návrh koncepcie 
rozvoja školy • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace • súhlas uchádzača 
na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 zákona č. 
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov.
Uzávierka prihlášok je 30. októbra 2017.
Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo na pečiatke podateľne MsÚ 
Svit.
Prihlášky s označením „Výberové konanie - MŠ Mierová 141, Svit - NEOTVÁRAŤ“ je 
potrebné poslať/doručiť na adresu:
Mesto Svit
Hviezdoslavova 268/32
059 21 Svit
Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí spl-
nia podmienky, oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.  PP-105

zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosti
Predmet nájmu na základe súťaže: 
Prenájom 7 predajných stánkov počas vianočného obdobia, ktoré sú 
vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže. Umiestnenie 7 predaj-
ných stánkov je zakreslené v prílohe č. 1, pričom predajné stánky budú 
vyhlasovateľom postavené na určené miesto na Námestí sv. Egídia v 
Poprade. 
Predmet nájmu na základe súťaže: 
Prenájom predajných stánkov počas vianočného obdobia, ktoré sú vo 
výlučnom  vlastníctve vyhlasovateľa súťaže, a to:   
A: Predajný stánok č.1, rozmer 1,70 x 1,90 m
B: Predajný stánok č.2, rozmer 1,70 x 1,90 m
C: Predajný stánok č.3, rozmer 1,70 x 2,20 m
D: Predajný stánok č.4, rozmer 1,70 x 2,20 m
E: Predajný stánok č.5, rozmer 1,70 x 2,20 m
F: Predajný stánok č.6, rozmer 1,70 x 2,20 m
G: Predajný stánok č.7, rozmer 1,70 x 1,90 m 
Minimálne nájomné za obdobie prenájmu: 
-  predajný stánok, rozmer 1,70x1,90 m (stánok č. 1,2,7)  260 ,- €
-  predajný stánok, rozmer 1,70x2,20 m (stánok č. 3,4,5,6)  360,- €   
Paušálna platba za elektrickú energiu: 
-  predaj suvenírov 50,- € za obdobie prenájmu
-  predaj varených jedál (predmet činnosti - pohostinská činnosť) alebo 
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia (chlebíčky, párky v rožku, 
bagety a  pod. 200,- € za obdobie prenájmu 
Účel nájmu: v súlade so živnosťou budúceho nájomcu    
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 31.10.2017 do 12. hod.  
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy 
a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené 
podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. Súťažné podklady sú uvedené na 
internetovej stránke: www.poprad.sk Bližšie informácie: beata.sekera-
kova@msu.poprad.sk, tel. 052/7167293, 052/7167297  PP-102

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

- týždenník občanov mesta. Vydáva Re-
dakcia Poprad - noviny občanov. Šéfre-

daktorka: PhDr. Marta Marová. Sídlo vydavateľa a adresa redak-
cie: Noviny POPRAD, Podtatranská ul. 149/7, Poprad. Telefón 
052/788 64 71. E-mail: noviny-poprad@pp.sknet.sk, sefredak-
tor@stonline.sk. Nevyžiadané príspevky nevraciame. Uzávierka 
vo štvrtok. Noviny vychádzajú každú stredu. Rozširuje Slov. pošta, 
Mediapress, objednávky na predplatné prijíma každá pošta a do-
ručovateľ. IČO vydavateľa: 00 619 515. Tlač: Popradská tlačia-
reň, vydavateľstvo, s.r.o., Popradskej brigády 749/13, Poprad. 
ISSN 1339-2417. Evidenčné číslo 3142/09. Člen siete Media Box.

POPRAD

zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosti
nebytových priestorov o celkovej výmere 229,84 m2 ktoré sa nachádza-
jú v budove Reduty, súp. č. 44 na Námestí svätého Egídia v Poprade. 
Nebytové priestory sú vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže. 
Predmet nájmu na základe súťaže: 
Nebytové priestory o celkovej výmere 229,84 m2, nachádzajúce sa na 
treťom poschodí budovy súp. č. 44 - Reduta, postavenej na pozemku 
parc. č. KN-C 5/1 v katastrálnom území Poprad, evidovanej na Okres-
nom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, na liste vlastníctva č. 4890. 
Nebytové priestory sú vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže. 
Účel nájmu: Zriadenie a prevádzkovanie centra podpory pre start-up 
a inkubátor. Doba nájmu: Nájomná zmluva na prenájom priestorov 
bude uzatvorená na dobu určitú - 10 rokov.
Ročné nájomné: Je stanovené vo výške 1,00 €/predmet nájmu/rok. 
Okrem nájomného bude budúci nájomca priestoru platiť služby, spo-
jené s užívaním nebytových priestorov (prevádzkové náklady).
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 27.10.2017 do 12. hod.  
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy 
a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené pod-
mienky súťaže alebo súťaž zrušiť. Všetky súťažné podklady sú uvedené 
na internetovej stránke: www.poprad.sk Bližšie informácie: beata.seke-
rakova@msu.poprad.sk, tel. 052/7167293, 052/7167297  PP-101

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

Nedeľa 22. október o 10. 
hod./divadelná sála Domu 
kultúry v Poprade
CIRKUS PINKA
Bábkové divadlo spod Spiš-
ského hradu
Dojímavý príbeh akrobatky 
Pinky o tom, aké tenučké je 
lano medzi úspechom a ne-
úspechom. Vstupné: 1,50 €

Streda 25. október o 19. 
hod./divadelná sála DK 
XXXV. Popradská hudobná 
jeseň
FRAGILE
„Projekt je podporený z roz-
počtu Prešovského samo-
správneho kraja.“ Vstupné: 10 
€/6 €

Kultúrny program 
mesta Poprad

V PIATOK 20. októbra od 
17. do 19. hod. sa v Zariade-
ní Lesnej pedagogiky Krás-
ne sady Mlynica uskutoční 
tanečná dielňa pre deti a ro-
dičov zameraná na výučbu 
folklórneho tanca spojená 
s  rozprávaním o  zvykoch 
našich predkov a  ich sú-
žití s  prírodou.      (ppp)
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V stredu 18. októbra - Prima, vo štvrtok 19. ok-
tóbra - Victoria, v piatok 20. októbra - Dr. Max 
- trhovisko, v sobotu 21. októbra - Aduscen-
trum, v nedeľu 22. októbra - Avena, v pon-
delok 23. októbra - Adus a v utorok 24. ok-
tóbra - Dr. Max - Monaco.
Prima: Huszova ul. (pri kruhovom objazde), Vic-

toria: Drevárska ul., Dr. Max: trhovisko, Ul. 1. 
mája 30, Aduscentrum: Nám. sv. Egídia 22/49, 

Avena: Karpatská 11, Adus: Mnoheľova ul. 2, 
Dr. Max: Monaco, Francisciho ul. 22. Lekár-
ne s pohotovostnou službou sú otvorené od 

pondelka do piatka od 18. hod. do 22. hod., po-
čas sobôt, nedieľ a sviatkov od 8. hod. do 22. hod.

N i e k e d y 
neviete, čo 

chcete. Najprv si to rozmyslite a 
potom konajte.

N i e k t o 
vám vyzná 

lásku. Z nerozvážneho flirtu sa 
môže vyvinúť niečo vážnejšie.

M i n i e t e 
viac, než ste 

si naplánovali. Ale nebojte sa, za-
robíte peniaze navyše.

Naberajte 
sily v prí-

rode a na turistike, lebo vám mo-
mentálne chýba energia.

Veľmi pek-
ný týždeň 

najmä po rodinnej stránke. Dá-
vajte si však pozor na zdravie.

Nadriadení 
aj podria-

dení vám budú priaznivo naklo-
není. Ocenia vašu profesionalitu.

Budete rie-
šiť pre vás 

zdanlivú malichernosť, ale pre 
druhú stranu dôležitú vec.

Nezanedbá-
vajte svoje 

zdravie a životosprávu. Inak sa mô-
žete dočkať zdravotných ťažkostí.

Dajte si 
poradiť od 

iných. Myslia to s vami dobre. 
Nebuďte zbytočne tvrdohlaví.

Nepúšťajte 
sa do no-

vých aktivít, nechajte ich až na no-
vember. Potom budú úspešnejšie.

N e d a j t e 
na reči, ale 

presvedčte sa o niečom sami. Kle-
bety nemusia byť pravdivé.

Nad nie-
ktoré veci 

sa treba povzniesť. Zbytočnosťa-
mi si iba pokazíte náladu.

HoroSkop od Stredy do Stredy

poHotovoSť v lekárňacH

SpoločenSká kronika

V piatok 13. októbra 2017
Veľkej s

V piatok 13. októbra 2017
Veľkej s

V utorok 17. októbra 2017
vo Veľkej s

V stredu 18. októbra 2017
o 14. hod. v Spišskej Teplici s

Vo štvrtok 19. októbra 2017
o 14. hod. vo Veľkej s

Mgr. Jozefom Dolným,
88-ročným

Alenou Kočovou,
28-ročnou

Václavom Dobešom,
82-ročným

Martou Kubaskou,
82-ročnou

Oľgou Kmettyovou,
84-ročnou

navŽdy Sme Sa roZlÚčili

navŽdy Sa roZlÚčime

„Zmysel života je radovať sa zo života a činiť ho pre každú ľudskú 
bytosť krásnejším.“         David Ben Gurian

povedali Slávni

Dnes 18. októbra má meniny Lukáš, zajtra 19. októbra Kristián, 
v piatok 20. októbra Vendelín, v sobotu 21. októbra Uršuľa, v ne-
deľu 22. októbra Sergej, v pondelok 23. októbra Alojzia a v uto-
rok 24. októbra Kvetoslava.

BlaHoŽeláme k meninám

program kina cinemaX poprad
Od 19. októbra do 25. októbraOd 19. októbra do 25. októbra

Na návšteve v Múzeu špeciálneho školstva v Levoči
Žiaci prvého a  druhého 

ročníka ZŠ s MŠ na Komen-
ského ulici v Poprade sa 9.- 
11. októbra zúčastnili na 
prehliadke novej interaktív-
nej expozície v Múzeu špeci-
álneho školstva v Levoči. Ex-
pozíciou, ktorá je venovaná 
piatim ľudským zmyslom, 
nás sprevádzala vedúca mú-
zea  Štefánia Petreková. 

V  úvode prehliadky upo-
zornila na medený reliéfny 
glóbus a  maketu Spišského 
hradu. Ďalšou pozoruhod-
nosťou je nadrozmerný model 
oka a ucha a preniesli sme sa 
aj do kráľovstva „Ľudských 
zmyslov“. Žiaci vymenovali 
všetkých päť zmyslov a  or-
gány, v  ktorých sídlia: zrak-
-oči, sluch-uši, hmat-prsty, 
čuch-nos, chuť-jazyk. Potom 
nasledovala interaktívna pre-
hliadka. Najprv sme si vyskú-
šali hmat-deti vkladali ruky do 
kruhových otvorov, v ktorých 
boli schované rôzne predme-
ty. Prostredníctvom hmatu 
mali rozpoznať daný predmet: 
geometrický tvar, číslo, zviera, 
teleso… V ďalšej časti na ma-

kete mozgu sledovali riadiace 
centrá jednotlivých zmyslov 
označené zelenými mini-
žiarovkami. Pri sluchu žiaci 
dostali slúchadlá so zvukmi 
dopravných prostriedkov, 
hudobných nástrojov, zvukov 
domácich zvierat. Netradičná 
a obľúbená je expozícia zame-
raná na čuch. Deti rozpozná-
vali vône bylinkových čajov, 
kuchynských pochutín, prí-
rody alebo pracieho prášku, 
odlakovača a  pod.  Na záver 
si malí návštevníci vyskúšali 
svoju orientáciu. V  malom 
zatemnenom priestore sa na-

chádza malá kuchynská linka, 
stôl a štyri stoličky, kde sa mali 
pohybovať bez možnosti zra-
kovej kontroly. Za podnetnú 
prehliadku interaktívnej ex-
pozície ďakujeme lektorke 
Števke, ktorá nám všetko 
trpezlivo vysvetlila. Žiakom 
aj pedagógom sa netradičné 
múzeum veľmi páčilo, veď 
kde sa môžete vystavených ex-
ponátov dotýkať, ba sa s nimi 
aj hrať. Okrem iného žiakov 
zaujalo kovové reliéfne domi-
no, drevené figúrky, makety 
historických budov v  Levoči. 
Určite nezabudnú ani na ta-
buľku a šidielko potrebné pri 
písaní Braillovho písma. Ozaj 
vedeli ste, že pomocou tejto 
tabuľky musíte písať sprava 
doľava a  čítať zľava doprava? 
Ide o špeciálnu abecedu pre 
nevidiacich, zostavenú Loui-
som Braillom, ktorý nešťast-
nou náhodou prišiel v detstve 
o zrak.

Interaktívna výstava bola 
nesmierne podnetná tak sa-
motným nápadom, ako aj 
atraktívnou realizáciou a ná-
učným charakterom.  (bka)

Napísali ste nám

23. septembra 2017 - Mgr. Miroslava Vinklerová a Patrik Muráň, 
Stanislava Pavličková a Matej Gaži, Mária Mudráková a Miroslav 
Mudrák, Petra Bafiová a Ing. Ľuboš Gandžala, Veronika Baranová 
a Róbert Babič, 29. septembra 2017 - Ing. Andrea Barnová a Ing. 
Tomáš Bača, 30. septembra 2017 - Ing. Martina Kmečová a Jo-
zef Pavelčík, Eva Neupauerová a Milan Bega, Monika Krottáková 
a Peter Šramčík.

manŽelStvo uZavreli

V  dennom centre v  Strážach pod Tatrami oslavujú svoje na-
rodeniny v 3. štvrťroku 2017 títo členovia: 70 rokov Mária Ja-
vorská, ostatní oslávenci Pavol Hosa, Anna Palková, Emil Zgo-
dava, Milan Palko, Antónia Fedorová, Marián Zibura, Hedviga 
Ziburová, Anna Kornajová, Karol Kubus, Richard Nitsch, Mária 
Zahoranská.

BlaHoŽeláme JuBilantom

Spievankovo a Kráľovná Har-
mónia: o  14. hod. (hrá sa len 
cez víkend), o 16. hod. a o 17.40 
hod., Geostorm 3D: o 18. hod., 
Geostorm 2D: o  20.20 hod., 
ARTMAX KONCERT - Hans 
Zimmer v  Prahe: o  20. hod. 
(hrá sa len 24.10.), My Little 
Pony vo filme: o  13.10 hod. 

(hrá sa len cez víkend) a o 15.30 
hod., Snehuliak - o 19.40 hod. 
(nehrá sa 24.10.) a o 21.40 hod., 
Detské kino - LEGO Ninjago 
2D: o 13.30 hod. (hrá sa len cez 
víkend), Mečiar: o 15.50 hod., 
Alibi na mieru: o  17.50 hod., 
Vábenie výšok: o 20. hod. Viac 
na www.cine-max.sk  (ppp)

Katolícka univerzita Ružomberok, Pedagogická fakulta, Inštitút 
Štefana Náhalku v Poprade - katedra manažmentu v spolupráci 
s mestom Poprad organizuje 1. ročník medzinárodnej vedeckej 
konferencie Popradské ekonomické a manažérske fórum 2017 
na tému Trendy v kvalite práce, produkcie, služieb a života. 
Uskutoční sa 19. a 20. októbra v priestoroch Katedry manažmen-
tu na Nábreží Jána Pavla II. v Poprade. Konferencia je rozdelená 
do troch tematických okruhov: cestovný ruch - tradícia, súčas-
nosť a budúcnosť, rozvoj ľudského potenciálu a viacdimenzio-
nálny prístup k zvyšovaniu výkonnosti procesov.  (ppp)

Popradské ekonomické a manažérske fórum

Tatranská galéria v  Poprade sprístupnila svoju novú stálu expozíciu. Súčasťou expo-
zície je aj vydanie rozsiahleho Bedekra - sprievodcu po stálej expozícii a  depozite. Na 
200 stranovej publikácii pracoval tím odborníkov takmer dva roky. Slávnostné uvede-
nie publikácie bude v piatok 20. októbra o 14. hod. v galérii.    (ppš)

Galéria uvedie do života Bedeker
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inZercia
• Predám tatranský obklad 2,9 
€/m2, leštený, zrubový - polo-
guľatý profil, hranoly a  dlážko-
vicu - dyle na podlahy. Inf.: č. t. 
0908 234 866.  3/17-P
• Predám Toyotu Corol-
lu Verso 2,2 D4D, 100 kW, r. 
v. 1/2007, naj. 218  000 km, 7 
miestne, strešný nosič Thu-
leWing. Inf.: č. t. 0905 836  420, 
0908 260 595.  28/17-P
• Predám záhradku so záhrad-
nou chatkou na Západe 2. Inf. č. t.: 
0915 287 566.  29/17-P
• Predám ešte nepoužitý ke-
ramický sud cca 60-litrový 
na nakladanie kapusty. Inf. 
č. t.: 0904 569  578.  30/17-P
• Predám písací stôl s  rysovacou 
doskou a sedaciu súpravu zn. Har-
fa, rozťahovacia. Lacno. Inf. č. t.: 
0904 569 578.  31/17-P

• Kúpim pozemok vo Veľkej, 
v Spišskej Sobote alebo v Strá-
žach vhodný na výstavbu rodin-
ného domu, výmera pozemku 
max. do 450 m2, cena do 45  000 
€. Platba v  hotovosti. Inf.: č. t. 
0903 626 055.  8/17-K

• JÁN PLAČEK, učiteľ hudby na 
dôchodku stále hráva na svadbách, 
narodeninách a  iných akciách vo 
dvojici s  harmonikárom. Dopra-
va vlastná. Inf.: č. t. 0902 519 954, 
052/776 76 33.  73/17-R   
• Hľadám prácu v  Poprade na 
4 až 6 hodín dopoludnia v  ob-
lasti administratívy, obcho-
du, prípadne služieb. Inf.: č. t. 
0903 607 733.  75/17-R
• Pizzéria Utópia v  Poprade 
prijme ihneď vyučeného čašní-

ka/-čku. V  prípade záujmu bliž-
šie inf. na č. t. 052/773 22 22 ale-
bo osobne v  prevádzke. 79/17-R
• Prenajmeme kancelárske 
priestory v Poprade, Teplická 34, 
bývalá AB STAVOMONTÁŽE. 
Jeden mesačný nájom „grátis“. 
Inf.: č. t. 0905 563  836, e-mail: 
pabamke@gmail.com   80/17-R
• Dám do prenájmu garáž 
na sídl. Juh v  Poprade pri trati 
blízko cestnej svetelnej križo-
vatky pri nemocnici. Inf.: č. t. 
0903 675 470.  81/17-R
• Hľadáme pracovníkov 
na maliarske práce. Inf.: č. 
t. 0905 275  411.   82/17-R
• Hľadáme distribútorov letákov 
v meste Poprad a na sídlisku Západ. 
Inf.: č. t. 0911 623  572 alebo po-
prad@redpost.sk  83/17-R
• Darujem krásny zdravý kvet 
- Juku, výška cca 2 m. Inf.: č. t. 
0903 626 055.  84/17-R
• Pizzéria Utópia v  Poprade 
prijme ihneď vyučeného kuchára. 
V  prípade záujmu bližšie inf. na 
č. t. 052/773 22 22 alebo osobne 
v prevádzke.  85/17-R
• Dám do dlhodobého pre-
nájmu 2-izb. byt s  balkónom 
v centre Popradu. Inf.: č. t. 
0902 866 216.  86/17-R
• Hľadáte zaujímavú prácu v 
stabilnej spoločnosti s výhod-
nými platovými podmienka-
mi? Ponúkame prácu na po-
zíciu predajca KNIŽKOVHO 
HOTDOGU v OC Fórum Po-
prad. Práca je vhodná aj pre 
brigádnikov. Žiadosti posielajte 
na adresu: Mäsovýroba Štefan 
Knižka, s.r.o., Mierové nám. 
399, 05916 Hranovnica, alebo 
emailom na:  neupauer.b@ste-
fanknizka.sk  87/17-R

V  ostatnú sobotu zavítala 
na Štrbské Pleso popu-
lárna slovenská kapela 
Desmod. Počas komorné-
ho koncertu v Grand Hotel 
Kempinski pokrstila aj svoj 
nový album s názvom Mo-
lekuly zvuku. Do života 
ho uviedli deti, ktoré boli 
v  publiku. Nový album 
prináša fanúšikom klasic-
ké „desmoďácke“ piesne, 
je tam aj jedna pomalá 
pod názvom Vŕba. „Sme 
vo veku, keď sa nám tvrdá 
hudba stále páči, ale už ju len 
počúvame. Cítime už niečo iné 
a  cítime to takto. Nové CD ale 
potvrdzuje, že tá naša tvorba je 
stále tvrdá, aj keď v niečom nová 
a sviežejšia,“ povedal líder kape-
ly Mário „Kuly“ Kollár. Dodal, 
že s novým albumom sa Desmod 
chystá aj na turné. Do Popradu 

by mali zavítať na Vianočný 
koncert 25. novembra 2017. 
Ďalších záujemcov o  kultúru 
môžu Tatry privítať už 4. no-
vembra. Na Štrbskom Plese by 
mal mať koncert legendárny čes-
ký spevák Karel Gott. Fanúšikom 
zaspieva spolu s Jitkou Zelenko-
vou.             FOTO - Silvia Šifrová

Súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž
Legendárny muzikál Na skle 
maľované opäť aj v Poprade

Kultový slovenský mu-
zikál v réžii a choreogra-
fii  Jána Ďurovčíka môžu 
jeho priaznivci vidieť túto 
jeseň vo viacerých slo-
venských mestách. Medzi 
nimi je aj Poprad, kde ho 

uvidia v  sobotu 11. no-
vembra v  športovej hale 
Aréna. 

Legenda o  Jánošíkovi, 
odvážnom zbojníkovi, 
ktorý „bohatým bral a 
chudobným dával“, je v re-
gióne pod Tatrami živá už 
takmer tri storočia. Ľudová 
fantázia ho obdarila nad-
ľudskou silou, mimoriad-
nou rozvahou a odvážnymi 
činmi. V úlohe Jánošíka sa 
predstaví Janko Slezák. Ďa-
lej budú účinkovať Marta 
Sládečková, Zuzana Tluč-
ková, Katarína Hasprová, 
Ivan Vojtek, Pavol Topoľ-
ský, Karol Čálik, Roman 

Féder, Martin Hudec  a 
mnoho ďalších. Vstupenky 
na predstavenie sa dajú za-
kúpiť prostredníctvom pre-
dajnej siete Ticketportal.

Ak máte záujem vyhrať 
vstupenky na predstavenie 
v Poprade, stačí vystrihnúť 
kupón, ktorý je súčasťou 
tejto súťaže a  zaslať ho do 
redakcie (Podtatranská 
149/7, Poprad) do pondel-
ka 23. októbra 2017 do 15. 
hod. Mená dvoch vyžre-
bovaných čitateľov, ktorí 
získajú pod dve vstupenky, 
budú uverejnené v  novi-
nách Poprad v  stredu 25. 
októbra 2017.  (ppš)

Mestá Poprad a Zakopané pozý-
vajú na medzinárodné podujatie 
WorkshoPPoprad 2017 s podtitulom 
Podtatranské ostrovy inovatívnych im-
pulzov v rozvoji CR, ktoré sa uskutoční 
vo štvrtok a v piatok 19. - 20. októbra 
2017 v Kongresovej sále AquaCity-
Poprad. V programe vystúpia poľskí 
a slovenskí odborníci s  témami týka-
júcimi sa kultúrneho a prírodného 
kapitálu pohraničia, možností skva-

litnenia a inovovania jeho propagácie 
či nových možností poľsko-sloven-
skej spolupráce. Slávnostné otvorenie 
bude vo štvrtok 19. októbra o 10. hod. 
Podujatie je súčasťou mikroprojektu 
“Mesto ľuďom - ľudia mestu”, ktorý je 
spolufinancovaný Európskou úniou z 
prostriedkov Európskeho fondu regio-
nálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu 
v rámci Programu Interreg V-A Poľsko 
- Slovensko 2014 - 2020.  (ppš)

• OD minulého týždňa môžu turis-
ti prechádzať Spáleným žľabom na 
vrchol Brestovej už bez obmedzení. 
Časť modro i zeleno značeného tu-
ristického chodníka, ktorú Štátne 
lesy Tatranského národného parku 
museli uzavrieť kvôli zaisteniu bez-
pečnosti návštevníkov počas spra-
covania lykožrútovej kalamity, je  

Pozvánka na konferenciu

Správy z Vysokých Tatier

kupón

opäť priechodná.
• HZS informuje návštevníkov Vy-
sokých Tatier, aby počas jesene neza-
budli na správny výstroj, skracovanie 
dní a aby pri túrach zvýšili opatrnosť. 
Nemali by podceňovať počasie a ná-
ročnosť terénu. Potrebné je mať dob-
rý turistický výstroj, keďže vo vyšších 
polohách sú už snehové polia.  (ppš)
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Nemocnica zaviedla najmodernejší spôsob miniinvazívnych operácií pruhov v slabinách u detí

Knižnica sa venovala detskej literatúre

Nemocnica Poprad zaviedla naj-
modernejší spôsob miniinvazívne-
ho riešenia pruhov  v slabinách u 
detí. Lekári chirurgického oddele-
nia odoperovali týmto spôsobom 10 
detských pacientov. Ide o výkon 
bez nutnosti otvárania prednej ste-
ny brušnej, naopak len pomocou 
dvoch, resp. troch 3 mm vpichov 
na prednej stene brušnej. Deti sú 
schopné po prebudení z krátkej nar-
kózy prakticky plnej aktivity a to pl-
nohodnotne už na druhý deň. Veľmi 
krátky, šetrný a efektný výkon bez 
recidív a bez veľkých jaziev v triesle!

„Štatisticky v 30 percentách prípa-
dov má dieťa skrytý pruh aj v druhej 
slabine. Ten sa pri klinickom vyšet-
rení  ešte neodhalí, avšak pri laparo-
skopii sme schopní tento pruh odha-

liť okamžite a  zároveň je možné ho 
hneď zoperovať. Dieťa sa takto vyhne 
ďalšej operácii v budúcnosti. Toto sa 

potvrdilo aj v našom súbore operácií 
u  troch pacientov,“ hovorí zástupca 
primára Chirurgického oddelenia 

s JIS Nemocnice Poprad MUDr. To-
máš Vnenčák.

Nateraz poslednej z týchto detských 
operácií sa počas svojho pobytu na 
Slovensku zúčastnil aj  Doc. MUDr. 
Salmai Turial, prednosta Kliniky det-
skej chirurgie v  nemeckom Wiesba-
dene, ktorý pri tejto operácii MUDr. 
Tomášovi Vnenčákovi  asistoval.  Le-
kár, ktorý svoje medicínske vzdelanie 
získal na Slovensku a  v  súčasnosti 
sa na nemeckej klinike špecializuje 
na detskú chirurgiu, práve takýchto 
laparoskopických operácií zrealizo-
val už viac ako 2000. Doc. Turial si s 
popradskými kolegami vymenil  skú-
senosti a ocenil  ich kroky vedúce 
k rozvoju  tohto  najmodernejšieho 
spôsobu liečby hernií u detských pa-
cientov na Slovensku.  (sga)

Minulý týždeň v stredu a vo štvrtok 
patrila Podtatranská knižnica v Popra-
de vo všetkých pobočkách tretiemu 
ročníku podujatia S  knihou ma baví 
svet, ktorý slúži na propagáciu detskej 
literatúry.

Nosným dňom dvojdňového progra-
mu bola streda. „Už tretí rok nás z verej-
ných zdrojov podporil Fond na podporu 
umenia. Deti mali možnosť stretnúť sa 
so spisovateľmi, či ilustrátormi. Za-
pojili sa aj do výtvarnej súťaže, ktorú 
sme vyhodnotili vo štvrtok. Súčasťou 
podujatia bola aj burza detských kníh. 
V  tomto roku prijali naše pozvanie 

dvaja spisovatelia - Dagmar Pokorná 
a  Igor Válek, nechýbal ani seminár for-
mou ukážkovej hodiny, ktorý viedla 
Ľudmila Hrdináková na tému Keď sa 
stratí škola. Počas workshopov sa deti 
stretli s  výtvarníkom Františkom Žol-
dákom, s  ktorým sa zahrali na ilustrá-
torov a  tiež s Annou Fedákovou, kde 
sa bavili na tému Mandaly,“ priblížila 
dianie Monika Naštická z  Podtatran-
skej knižnice. „S deťmi sme sa pokúšali 
na výkresy zachytiť rozprávkové bytosti 
detskými očami. Inšpirovali sme sa rôz-
nymi rozprávkovými knihami,“ dodal 
výtvarník František Žoldák.  (mav)

   

Mikroprojekt MESTO ĽUĎOM – ĽUDIA MESTU

Hlavný cieľ mikroprojektu:

Rozvoj cezhraničnej spolupráce zameranej na propagáciu prírodného a kultúrneho dedičstva.

Predmet mikroprojektu:

Organizácia spoločných workshopov za účelom zvýšenia atraktivity a konkurencieschopnosti území partnerov mikroprojektu

s vytvorením e-aplikácie, ktorá prispeje ku kvalitnej a cielenej propagácii kultúrneho a prírodného dedičstva miest Poprad

a Zakopané.

Vedúci partner mikroprojektu: Mesto Poprad Partner projektu: Mesto Zakopané

Obdobie realizácie: 8/2017 – 5/ 2018

Mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu v 

rámci Programu V-A Poľsko – Slovensko.
PP-100
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Festival Cup ovládli Švubovci a legenda lezenia

Basketbalistky s prvou výhrou v sezóne

   Z V R P S B

1. Lokomotíva KE 12 9 1 2 22:8 28

2. Sereď 12 8 1 3 31:15 25

3. Skalica 12 8 1 3 17:9 25

4. FK Poprad 12 7 2 3 25:9 23

5. Žilina 12 7 1 4 27:15 22

6. Sp. N. Ves 12 6 2 4 17:17 20

7. L. Mikuláš  12 5 3 4 21:15 18

8. Inter BA 12 5 1 6 20:18 16

9. Bardejov 12 4 3 5 12:17 15

10. Zvolen 12 4 3 5 16:24 15

11. Pohronie 12 3 5 4 18:13 14

12. Trebišov 12 4 1 7 10:19 13

13. Šamorín 12 3 2 7 16:18 11

14. Komárno 12 3 2 7 21:43 11

14. N. Mesto n. V. 12 3 1 8 8:26 10

15. Podbrezová B 12 1 3 8 12:27  6

Tabuľka II. ligy

FK Poprad

Počas Medzinárodného 
festivalu horských filmov 
v  Poprade sa v  sobotu na 
námestí uskutočnili boul-
deringové preteky 5. kola 
Slovenského pohára v špor-
tovom lezení dospelých 
a mládeže pod názvom Fes-
tival Cup 2017. Po novom 
už v  olympijskom športe 
súťažilo 24 mužov a 13 žien.

Do popoludňajšieho finále 
sa prebojovalo osem mužov 
a  osem žien. Z  tejto zostavy 

malo až dvanásť pretekárov 
menej ako dvadsať rokov. Aj 
to svedčí o  tom, že športové 
lezenie je čoraz viac láka-
vejšie pre mladú generáciu, 
ktorá poškuľuje po olympi-
áde. Po prvýkrát bude tento 
šport zaradený v  programe 
hier v  Tokiu v  roku 2020. 
V  Poprade sa predstavil aj 
16-ročný Handlovčan Peter 
Kuric (na foto vpravo), ktorý 
sa ako prvý Slovák prebojoval 
na Olympijské hry mládeže 

v roku 2018 do Buenos Aires, 
kde sa táto disciplína bude 
testovať. „Nečakal som, že sa 
kvalifikujem na takéto podu-
jatie. Budem sa snažiť, aby sa 
mi podarilo nazrieť aj o ďalšie 
dva roky do Tokia,“ povedal P. 
Kuric, ktorý v Poprade skon-
čil tretí za bratmi Švubovcami 
z B. Bystrice, vo svojej kategó-
rii do 18 rokov však zvíťazil.

ženskú kategóriu ovládla le-
genda lezeckého športu zo Ži-
liny Lenka Mičicová (na foto 

vľavo). „Tieto bouldre mi sede-
li, aj keď to nebol môj štýl. Ke-
dysi sa viac liezlo po chytoch, 
teraz to ide viac do parkouru,“ 
povedala po pretekoch.

Do finálových osmičiek sa 
prebojovali aj popradské stá-
lice lezenia Denisa Šulcová 
a Radovan Lukáč, ale nároč-
nejšie bouldre už nedokázali 
zdolať. „Nová generácia je 
veľmi silná. Každý naháňa 
body do poradia Slovenského 
pohára a preto sa aj v Popra-

de zišla celá slovenská špička. 
Aj samotné bouldre idú s do-
bou a  už sú viac o  technike. 
Až sa čudujem, že ešte niekto 
z nás starších stále lezie,“ za-
myslela sa D. Šulcová, ktorá 
je zároveň organizátorkou 
Festival Cupu. „Mladí sú 
pre mňa vzorom svojou dra-
vosťou. Ja už to beriem ako 
zábavu a  som rád, že stále 
s nimi dokážem liezť,“ dopl-
nil najstarší účastník prete-
kov R. Lukáč.  (mav)

Popradské basketba-
listky zvíťazili minu-
lý týždeň v piatok vo 
štvrtom extraligovom 
kole a prvom domácom 

zápase sezóny nad Slovanom Brati-
slava o 28 bodov, 78:50.

„Na náš prvý domáci zápas sme sa 
veľmi tešili. Naše hráčky boli vysoko 
koncentrované, plnili všetky taktické 
pokyny a hrali dobre hlavne v obrane. 
Takmer každá hráčka bodovala, navy-
še, 78 bodov v ženskej lige je veľmi pek-
ný výsledok,“ hodnotil tréner BAM 
Poprad Milan Černický. „V tomto 
zápase sme mali striedavé výkony, 
ale dobrý vstup do tretej štvrtiny nám 
pomohol. Boli sme na súpera pripra-
vené a víťazstvo nás potešilo,“ dodala 
kapitánka popradského tímu Simona 
Hamaliarová.

Výsledok: 4. kolo 
extraligy žien v pia-
tok 13. októbra BAM 
Poprad - BK Slovan 
Bratislava 78:50 
(35:30), najviac bo-
dov BAMP: Zuzana 
Ivančáková - 19.

Program: 5. kolo 
extraligy žien v so-
botu 21. októbra 
o  18.30 hod. BKM 
Junior UKF Nitra - 
BAM Poprad.

 Z  V  P B
1. GA Košice 4 4 0 8
2. Ružomberok 4 3 1 7
3. Šamorín 4 2 2 6
4. B. Bystrica 4 1 3 5
5. Slovan BA 4 1 3 5
6. Piešťany 2 2 0 4
7. BAM Poprad 3 1 2 4
8. Nitra 3 0 3 3

Tabuľka Extraligy žien

Z kuchyne BAM Poprad
Ml. žiačky: v sobotu 14. októbra 
Poprad - B. Bystrica 65:24 a 60:30.
St. žiačky: v sobotu 14. októbra 
Poprad - Rožňava 70:38, v  nede-
ľu 15. októbra Poprad - UP Koši-
ce 66:42.   (mav)

Popradskí futbalis-
ti zvíťazili v  sobotu 
v  rámci 12. kola II. 
ligy v  Novom Mes-
te nad Váhom 2:0, 
prvého gólu v II. lige 

sa dočkal Denis Jančo.
Zverenci Jaroslava Belejčáka odo-

hrali zápas 5. kola Slovenského po-
hára v utorok 17. októbra proti Interu 
Bratislava po uzávierke vydania novín 
Poprad.

Výsledok: 12. kolo II. ligy v sobo-
tu 14. októbra AFC Nové Mesto nad 
Váhom - FK Poprad 0:2 (0:0), góly 
Popradu: 50. Dávid Gallovič, 55. De-
nis Jančo.

Program: 13. kolo II. ligy v sobotu 
21. októbra o  15. hod. FK Poprad - 
MFK Skalica.

Juniori: v  nedeľu 15. októbra Po-
prad B - Ptičie 7:0.
Ženy: v sobotu 14. októbra L. Miku-
láš - Poprad 0:9.
Juniorky: v nedeľu 15. októbra Pod-
brezová - Poprad 2:2.
St. dorast U19: v sobotu 14. októbra 
Lipany - Poprad 0:2.
Ml. dorast U17: v  sobotu 14. ok-
tóbra Lipany - Poprad 1:0.
St. dorast U16: v piatok 13. októbra 

Poprad B - Bijacovce 19:0.
St. žiaci U15: v nedeľu 15. októbra 
Prešov - Poprad 2:0.
St. žiaci U14: v nedeľu 15. októbra 
Prešov - Poprad 4:1.
Ml. žiaci U13: v sobotu 14. októbra 
Poprad - Prešov 1:3.
Ml. žiaci U12: v sobotu 14. októbra 
Poprad - Prešov 3:18.
Žiačky U15: v  nedeľu 15. októbra 
Poprad - Stropkov 12:1.  (ppv)

Z kuchyne FK Poprad
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Krátko zo športu

 Z V  Vp Pp P Skóre  B

1. Trenčín 13 10 2 0 1 39:15  34

2. B. Bystrica 12 8 0 3 1 48:28  27

3. Košice 13 8 0 1 4 34:29  25

4. HK Poprad 13 5 4 1 3 38:29  24

5. Zvolen 13 5 2 2 4 38:36  21

6. Nitra 13 4 2 1 6 46:48  17

7. N. Zámky 13 4 2 0 7 33:36  16

8. L. Mikuláš 13 4 1 2 6 27:32  16

9. Žilina 12 4 0 2 6 37:37  14

10. Detva 13 0 0 1 12 16:48  1

11. SR 20 10 3 1 1 5 25:43  12

Tabuľka Tipsport Ligy

Starší žiaci VK Junior 2012 Poprad vstúpili cez víkend do 
nového ročníka 1. ligy. V repríze ostatného finále Majstrov-
stiev Slovenska privítali vicemajstri aktuálneho majstra zo 
Svidníka.

Kým Svidníčania udržali v tejto vekovej kategórii kostru tímu 
pokope, Popradčania postavili do novej sezóny úplne nový tím. 
To sa odzrkadlilo na výkone domácich a v dvojzápase prehrali 
0:3 a 0:3. „Bolo citeľné, že chlapcom chýbali skúsenosti. Mali sme 
problém s prihrávkou a urobili sme veľa chýb v obrane i v útoku. 
Nevedeli sme do čoho ideme, ale už vieme, čo máme zlepšiť,“ hod-
notil tréner st. žiakov VK Junior 2012 Poprad Andrej Vojčík. 
V nedeľu odohrali dvojzápas 2. kola 1. ligy aj kadetky. V prvom 
zápase podľahli Snine 2:3, v odvete 0:3.   (mav)

Postup kamzíkov v pohári, dve prehry v lige

• POPRADSKÉ líšky vstúpili do ce-
loštátnej fázy hokejovej extraligy žien 
nedeľňajším suverénnym víťazstvom 
11:0 nad domácim poľským zástup-
com z Krynice. V sobotu 21. októbra 
pocestujú Popradčanky do Spišskej 
Novej Vsi.• UPLYNULÝ štvrtok sa v Starej 
Ľubovni konalo krajské kolo žiakov a 
žiačok stredných a základných škôl v 
cezpoľnom behu. Popradské družstvá 
dominovali prakticky na všetkých 
frontoch, keď medzi základnými ško-
lami zvíťazili chlapci i dievčatá zo ZŠ 
v Sp. Sobote, medzi stredoškolákmi sa 
presadilo dievčenské družstvo z Ob-
chodnej akadémie a kategóriu jednot-
livcov ovládol Richard Pospíšil z Gym-
názia na Ul. D. Tatarku. Spomínaní 
pretekári si tým vybojovali postup na 
majstrovstvá Slovenska do Červeného 
kláštora, ktoré sa konajú v stredu 25. 
októbra.

• ZÁPASMI v skupine A sa v Aréne 
Poprad v  pondelok rozbehli obvod-
né kolá vo futsale stredných škôl. Zo 
štvorčlennej skupiny sa do okresného 
kola prebojovala Obchodná akadémia 
Poprad, ktorá zdolala SSOŠ 29. augus-
ta 3:0 i SOŠ Horný Smokovec 5:1, no 
prehrala s Gymnáziom D. Tatarku 1:4. 
Skupina B je na programe dnes od 9. 
hodiny takisto v Aréne Poprad. • FUTBALISTI ŠK Zemedar Poprad 
- Stráže v  nedeľu triumfovali doma 
v rámci 11. kola 6. OMV ligy nad B-tí-
mom Spišskej Belej 4:1. V nedeľu 22. 
októbra cestujú do Toporca.• DRUHÝ ročník projektu Deti na 
hokej, ktorý organizuje Slovenský zväz 
ľadového hokeja, zavíta aj do Popradu, 
a  to vo štvrtok 19. októbra v čase od 
9.15 do 10.15 na ľadovej ploche zim-
ného štadióna v spolupráci s HK ŠKP 
Poprad.• BASKETBALISTI BK Iskra Svit 
v sobotu v Iskra Aréne v rámci 4. kola 
SBL zdolali Karlovku 83:64. Dnes 

o 18. hodine privítajú Komárno.• V SOBOTU 14. októbra sa na Ná-
mestí sv. Egídia konal 1. ročník hasič-
skej súťaže pod názvom Železný hasič, 
ktorý zorganizoval DHZ Veľká v spo-
lupráci s mestom Poprad a DHZ Spiš-
ská Sobota. Súťažnú trať absolvovalo 
33 súťažiacich v  piatich kategóriách. 
Medzi ženami do 35 rokov zvíťazila 
Janka Bednáriková z  DHZ Poprad - 
Stráže, medzi ženami nad 35 rokov 
patrilo prvenstvo Daniele Pitoňáko-
vej z DHZ Liptovská Teplička. Medzi 
mužmi do 35 rokov triumfoval Patrik 
Císar z  TFA team of Slovakia, medzi 
mužmi nad 35 rokov bol najlepší Ján 
Šebest z  DHZ Vikartovce. V  hasič-
skom doraste nenašiel premožiteľa 
Patrik Zavacký z DHZ Veľká.• ŠTYRIA zverenci Judo klubu Po-
prad sa v sobotu 14. októbra zúčastnili 
Medzinárodného turnaja judo detí 
v  českej Karvinej a  všetci vo svojich 
kategóriách zvíťazili. Adam Jacák 
v  kat. mini do 38 kg, Michal Litvín 

medzi ml. žiakmi do 50 kg, Marko Lo-
jek v kat. st. žiakov do 50 kg a Tibor 
Šimko medzi st. žiakmi do 55 kg.• PRED dvoma týždňami sa v Starej 
Ľubovni konal tradičný turnaj v kara-
te Ľubovňa Open Cup 2017. Pretekári 
Karate klubu Shihan Poprad si odtiaľ 
odniesli konečné prvé miesto medzi 
klubmi so 6 zlatými, 7 striebornými 
a 5 bronzovými medailami.• MINULÝ týždeň v stredu sa kona-
lo 2. kolo jesennej časti Bowling Tour. 
V skupine A zvíťazil Ján Petras výko-
nom 259 s priemerom 202,56. V sku-
pine B sa stal víťazom Stanislav Herte-
ly výkonom 185 s priemerom 178,86.• V SOBOTU 21. októbra sa od 11. 
hodiny v Spišskej Belej uskutoční be-
žecké podujatie Goral run 2017. Pol-
maratónska trať bude dlhá 21,2 km 
a  povedie po cyklistickom chodníku 
zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotli-
ny. Pre menej zdatných je pripravená 
polovičná trať a  nezabudlo sa ani na 
najmenších pretekárov.  (ppv)

Hokejisti HK 
Poprad odohrali 
v  strede minulé-
ho týždňa odvetu 
štvrťfinále Vyše-
hradského pohá-

ra na domácom ľade proti 
UTE Budapešť a  víťazstvo 
5:1 znamenalo ich postup 
do semifinále. Následne bo-
jovali v  piatok a  v  nedeľu 
o body v Tipsport Lige.

Kým v  premiérovom roč-
níku Vyšehradského pohára 
postúpili zverenci Marcela 
Ozimáka už do novembro-
vého semifinále, piatková 
prehra v  Trenčíne a  nedeľ-
ňajší neúspech v  derby 
s  Košicami, prerušili ich 
víťazné ťaženie v  Tipsport 
Lige. „Nezatracoval by som 
našich chlapcov, pretože Ko-
šice majú veľmi silný káder. 
Zápas bol dramatický až do 
konca. Dostali sme jeden gól, 
ale žiaden sme nedali a vtedy 
sa nedá vyhrať,“ skonštatoval 
po prehre s Košicami tréner 
HK Poprad Marcel Ozimák. 
„Celý zápas bol v réžii defen-
zív, poctivo sa bránilo stredné 
pásmo. Čakalo sa na nejakú 
chybu a  Košice jednu z  nich 
využili,“ dodal kapitán kam-
zíkov Štefan Fabian.

Výsledky: odveta štvrťfi-
nále Vyšehradského pohá-
ra v  stredu 11. októbra HK 
Poprad - UTE Budapešť 5:1 
(1:0, 1:0, 3:1), góly Popradu: 
18. Jindřich Abdul (P. Svi-
tana, P. König), 26. Samuel 

Mlynarovič (A. Ignatov, P. 
Svitana), 42. Štefan Fabian (I. 
Davydov, R. Heizer), 43. Dá-
vid Bondra, 53. Vladislav Bo-
goslovskij (D. Bondra). Tip-
sport Liga: 11. kolo v piatok 
13. októbra HK Dukla Tren-
čín - HK Poprad 3:2pp (0:0, 
1:0, 1:2 - 1:0), góly Popradu: 
49. Juraj Majdan (I. Davydov, 
Š. Fabian), 50. Patrik Svitana 
(J. Abdul), 12. kolo v nedeľu 
15. októbra HK Poprad - HC 
Košice 0:1 (0:0, 0:0, 0:1).

Program: Tipsport Liga: 
vložený zápas 13. kola vo 
štvrtok 19. októbra o 17. hod. 
HK Poprad - HK Orange 20, 
13. kolo v piatok 20. októbra 

Juniori: v sobotu 14. októbra 
Martin - Poprad 8:4, v nedeľu 
15. októbra Žilina - Poprad 
6:4.
Dorast: v sobotu 14. októbra 
Poprad - Žilina 7:3, v nedeľu 
15. októbra Poprad - Martin 
1:4.
Kadeti: v  piatok 13. októbra 
Poprad - Trenčín 1:3.
St. žiaci 8. roč.: v sobotu 14. 

o 18.30 hod. HC Nové Zám-
ky - HK Poprad, 14. kolo v 
nedeľu 22. októbra o 17. hod. 
HK Poprad - HKM Zvolen.

Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov odohrala mi-
nulý týždeň v utorok v NTC Poprad druhý z dvoch zápasov 
druhej kvalifikačnej skupiny o postup na ME 2019 proti Špa-
nielsku. Top favorit skupiny vyškolil našich „sokolíkov“ z futba-
lovej moderny a pred viac ako 5 500 divákmi zvíťazil 4:1. Jediný 
gól Slovenska zaznamenal v druhom polčase z priameho kopu 
kapitán tímu Denis Vavro.      FOTO - Marek Vaščura

Z kuchyne HK Poprad
októbra Michalovce - Poprad 
1:7.
St. žiaci 7. roč.: v sobotu 14. 
októbra Michalovce - Poprad 
3:8.
Ml. žiaci 6. roč.: v sobotu 14. 
októbra Poprad - Michalovce 
6:1.
Ml. žiaci 5. roč.: v  sobotu 
14. októbra Poprad - Micha-
lovce 10:4.  (ppv)
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Plastové fľaše, plechovky, nápojové škatule či kartóny treba zošliapnuť
Minulý štvrtok sa deti 

aj pedagógovia učili, ako 
správne triediť odpad. Hoci 
im nie je táto téma nezná-
ma, predsa len Popradčania 
robia pri triedení odpadu 
chyby. Najčastejšou je, že 
nezošliapavajú prázdne PET 
fľaše, plechovky či nápojové 
kartóny. Nezmenšujú ich 
objem a v zberných nádo-
bách sa tým pádom vyváža 
zbytočný vzduch.

O tomto mínuse hovori-
la Silvia Nosálová, riaditeľka 
marketingu a komunikácie 
spoločnosti ENVI-PAK - 
organizácie zodpovednosti 
výrobcov. Uviedla: „Úlohou 

ENVI-PAKU je aj školiť, ako 
majú občania správne triediť 
odpad, ako netvoriť odpad a 
tiež informujeme o tom, že 
obyvateľ Popradu za triedený 
zber neplatí. To prepláca naša 
organizácia zodpovednosti 
výrobcov.“ Konštatovala, že 
podľa štatistických údajov sa 
Poprad ocitá v triedení odpa-
du v rámci Slovenska na stred-
nej priečke. V porovnaní s os-
tatnými krajinami EÚ majú 
Slováci čo dobiehať. Triedime 
len približne 12 percent odpa-
du. Zo smetného koša by mali 
zostať len 4 percentá odpadu, 
ktorý je už naozaj nevytrie-
diteľný. 94-96 perc. sa dá vy-

triediť a malo by ísť na 
recykláciu. Kým západ-
né krajiny triedia resp. 
recyklujú až 60 perc. 
odpadu, na Slovensku 
je toto číslo zanedbateľ-
né. Naproti tomu v SR 
vyprodukujeme na jed-
ného obyvateľa približ-
ne 320 kg odpadu, ale 
v západných krajinách  
podstatne viac. 

S. Nosálová dodala: 
„Školíme pedagógov, 
ktorí budú  odovzdá-

vať informácie deťom. Je to 
dôležité, lebo deti ich potom 
prenášajú na svojich rodičov, 
babku, dedka a takto sa vlast-
ne učí celá rodina. Nová ge-
nerácia už vie, že treba triediť 
odpad, preto sme sa zamerali 
na deti. V Poprade sme pre 
ne zorganizovali rôzne súťaže 
a hrami sme im približovali 
separovanie odpadu.“ Okrem 
nestláčania prázdnych plasto-
vých fliaš, plechoviek a škatúľ, 
označila za najčastejšie chyby 
i vyhadzovanie plienok do pa-
pierového odpadu. Patria do 
zmesového komunálneho od-
padu, pretože plienky svojím 
obsahom papier znehodno-
cujú. Takisto mastné papiere 
napr. od pizze nepatria do 

nádoby na papier - ten sa má 
triediť suchý a čistý. 

Poznatky k triedeniu odpa-
du pridala aj Mária Bonková, 
obchodná manažérka spoloč-
nosti Brantner Poprad: „Ak 
občania nezmenšujú objem 
odpadu, veľa vývozov sa robí 
naozaj zbytočne. Potom sa 
často stretávame so situáciou, 
že okolo kontajnerov sa objaví 
neporiadok veľakrát aj preto, 
lebo sú preplnené, keďže miesto 
v nich zaberajú nezošliapnu-
té PET fľaše. Popradčania už 
relatívne dobre vedia, čo kam 
patrí, ale v čom trošku zaostá-
vame je aj čistota druhotných 
surovín. Treba si uvedomiť, že 
následne ich musia triediť ľu-
dia na našej triediacej linke.“

Medzi deti prišiel aj primá-
tor Popradu Jozef Švagerko, 
ktorý s uznaním kvitoval, 
ako sa učia triediť odpad. 
Podotkol, že v našom mes-
te máme už i druhý zberný 
dvor s vysokým štandardom 
a Poprad sa posunul na lepšiu 
priečku tiež v likvidácii sta-
vebného odpadu.  Dúfa, že to 
prispeje k znižovaniu počtu 
„čiernych“ skládok a k zlep-
šovaniu životného prostredia. 
Povedal: „Budeme pokračovať 
v podobných podujatiach nie-
len pre deti, ale aj pre iné ve-
kové kategórie. Pripravujeme i 
využitie vytriedeného odpadu 
na energetické spracovanie - to 
je cesta, ktorou sa bude Po-
prad uberať.“  (mar)


