
Prvé lety novej linky Poprad - Londýn boli 
takmer plné. V zahraničí často víta novú linku 
vodná brána, ale mrazivé počasie  pod Tatrami to 
neumožnilo.    FOTO – Marta Marová
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Poprad bude miestom Národného stretnutia mládeže P15
Memorandum o spolupráci uzavrelo 

minulý utorok mesto Poprad a Rada pre 
mládež a univerzity Konferencie bis-
kupov Slovenska (KBS). Dohodli sa, že 
budú aktívne spolupracovať pri príprave 
a realizácii Národného stretnutia mláde-
že P15, ktoré sa bude konať od 31. júla do 
2. augusta 2015 v Poprade. 

Memorandum podpísali primátor Po-
pradu Anton Danko a predseda Rady pre 
mládež a univerzity KBS Mons. Tomáš Ga-
lis, žilinský biskup na prvej oficiálnej pra-
covnej porade venovanej prípravám P15. 
„Sme radi, že popradská radnica nám vyšla 
v ústrety. Národné stretnutie mládeže orga-
nizujeme rok vopred pred Svetovými dňami 
mládeže, ktoré budú v susednom Poľsku a 
bude pozvánkou na toto veľké podujatie. 
Poprad bude takou predprípravou pred Kra-
kovom. Okrem toho sa stretnutie uskutoční 
20 rokov od návštevy sv. Jána Pavla II. pod 
Tatrami, teda mesto bude sláviť takéto jubile-
um. Práve sv. Ján Pavol II. začal Svetové dni 
mládeže, keď pozval mládež na Veľkú noc v 
roku 1984 do Ríma.“ Celoslovenské národ-
né stretnutie mládeže sa koná po druhýkrát. 
Vlani bolo v Ružomberku s účasťou 3 tisíc 
mladých, v Poprade by sa organizátori po-
tešili ešte vyššej účasti - piatim tisíckam. 
„Mesto je krásne, pod Tatrami, takže veríme, 
že ich bude toľko,“ dodal Mons. T. Galis. 
Primátor Popradu Anton Danko podčiar-
kol: „Sme pripravení pomôcť organizátorom 
v čo najväčšej možnej miere. Chceme, aby 
sa stretnutie uskutočnilo bez akýchkoľvek 
problémov, a aby sa jeho návštevníci cítili 
v Poprade ako doma. Pristupujeme k tomu 

tak, že je to aj propagácia mesta, ale ide aj 
o výchovu mladých ľudí. Mesto poskytne za 
symbolické euro svoje priestory - Arénu, ná-
mestie, budeme rokovať so základnými ško-
lami kvôli poskytnutiu telocviční na ubytova-
nie a verím, že mestské zastupiteľstvo bude 
prístupné aj na schválenie nejakej dotácie.“ 
Primátor doplnil, že pri príležitosti Národ-
ného stretnutia mládeže P15 chce mesto 
odhaliť na Konkatedrále Sedembolestnej 
Panny Márie pamätnú tabuľu s bustou toh-
to svätca: „Dovolili sme si na túto slávnosť 
pozvať kardinála Dziwisa, ktorý bol pravou 
rukou svätého otca Jána Pavla II. a strávil s 

ním veľa rokov.“ 
Spišský diecézny biskup Štefan Sečka po-

vedal: „Príprava podujatia je na jednej stra-
ne starosť, na druhej strane radosť. Verím, že 
organizátori všetko dobre zvládnu.“ Dekan 
rímskokatolíckej farnosti v Poprade Anton 
Oparty dodal: „Chceme sa prípravy dôstoj-
ne zhostiť. Verím, že sa nájdu i dobrovoľníci, 
ktorí ochotne pomôžu. Podujatie je dôleži-
té preto, aby sa mladí stretli a uvažovali o 
správnej ceste pre nich, aby mala zmysel. Veď 
veľkosť človeka sa nehodnotí tým, čo má, ale 
ku komu smeruje. Mali by si uvedomiť svo-
je smerovanie k Bohu.“  (mar)

V posledný októbrový uto-
rok večer na popradskom le-
tisku slávnostne vypravili do 
oblakov novú leteckú linku 
Poprad - Londýn.

Hoci prvýkrát viezla pa-
sažierov už v nedeľu 26. ok-
tóbra, nízkonákladová letec-
ká spoločnosť, ktorá linku 
prevádzkuje, si na slávnosť 
vybrala radšej utorok. Stalo 
sa tak za účasti hostí z regió-
nu i mesta, ktoré reprezento-
val primátor Anton Danko v 
sprievode ďalších predstavite-
ľov samosprávy.

Linka je prevádzkovaná šty-
rikrát týždenne lietadlami typu 
Airbus 320, ktoré prepravia 
180 cestujúcich. Už prvé lety 
boli výborne obsadené takmer 
na 90 percent. Nová linka lie-
ta z londýnskeho Lutonu do 
Popradu v utorok, štvrtok, so-
botu a nedeľu. Už v minulosti 
sa letecké spojenie Popradu s 
Londýnom osvedčilo a patrilo 
k najúspešnejším linkám spod 
Tatier do okolitého sveta. Ria-
diteľka Letiska Poprad – Tatry 
Ivana Herkeľová zdôraznila: 

(Pokračovanie na str. 2)

Memorandum o spolupráci podpísali Tomáš Galis, predseda Rady pre mládež a univerzity KBS a 
primátor Popradu Anton Danko za účasti spišského diecézneho biskupa Štefana Sečku (na foto v 
pozadí tretí zľava) a dekana Rímskokatolíckej farnosti v Poprade Antona Opartyho (druhý sprava).



Strana 2 5. 11. 2014

Stručne

Sobotskí hasiči dostanú nové vozidlo

Do sociálnych bytov sa nasťahovali prví obyvatelia
• ODDNES 5. do 29. novembra 
bude vo výstavných priestoroch 
Podtatranskej knižnice v Poprade 
na sídlisku Západ sprístupnená 
medzinárodná fotografická výsta-
va s horskou tematikou s názvom 
Krajobraz górski 2014, ktorá je 
zorganizovaná v spolupráci s Pod-
tatranským osvetovým strediskom 
v Poprade. • SLÁVNOSTNÁ akadémia pri 
príležitosti 75. výročia založenia 
Obchodnej akadémie v  Poprade 
sa uskutoční vo štvrtok 6. novem-
bra v Dome kultúry v Poprade. • VÝJAZDOVÝ odber NTS Po-
prad sa uskutoční zajtra 6. novem-
bra od 8.30 do 12. hod. v Strednej 
zdravotníckej škole v Poprade.• SLOVENSKÁ hudobníčka 
Sima Martausová vystúpi v  Po-
prade vo štvrtok 6. novembra 
v Cafe Razy.• V TATRANSKEJ galérii v  Po-
prade sa v piatok 7. novembra o 17. 
hod. uskutoční vernisáž výstavy 
Štefana Hudzíka s  názvom Zvnú-
tornenie a  Františka Turcsanyiho 
s názvom Krasosmutnenia. • V PONDELOK 10. novembra 
od 7.30 do 15.30 hod. bude preru-
šená distribúcia elektriny z dôvo-
du plánovaných prác na zariadení 
nízkeho napätia na odbernom 
mieste - Mnoheľova ul. 20 a  Ul. 
Dominika Tatarku 7148-7153.• V PONDELOK 10. novembra 
o 17. hod. sa v pobočke Podtatran-
skej knižnice v Poprade na sídlis-
ku Západ uskutoční podujatie k 
300. výročiu narodenia Romual-
da Hadbavného - kamaldulského 
mnícha, ktorému sa pripisuje au-
torstvo prekladu tzv. Kamaldulskej 
Biblie - prvého úplného prekladu 
Biblie do kultúrnej slovenčiny• BABSKÁ JAZDA, na ktorej sa 
bude premietať film Rozprávkar 
sa uskutoční v  popradskom kine 
Cinemax v utorok 11. novembra. 
Scenár filmu napísal na motívy 
úspešnej knihy Barbary Nesvad-
bovej Marek Epstein. V hlavných 
úlohách sa stretnú Jiří Macháček, 
Aňa Geislerová a prvýkrát v čes-
kom filme hviezda svetového mo-
delingu Eva Herzigová. • PLÁNOVANÁ odstávka pitnej 
vody bude v utorok 11. novembra 
od 8. do 13. hod. na Námestí sv. 
Egídia - južná strana od kina Tat-
ran po Zdravotnícku ulicu (budova 
kina, Cukráreň Lucia, budova Re-
duty, budova č. 3643/82,80 - EXI 
sport, verejné WC, T-mobile...) .  • VO ŠTVRTOK 6. novembra je 
deň výročia konsekrácie (posväte-
nie) Konkatedrály Sedembolestnej 
Panny Márie v Poprade.     (ppš)

„Znovuoživenie pravidelného 
leteckého spojenia do Londýna 
predstavuje pre našich cestujúcich 
nové možnosti dostupnosti nielen 
z hľadiska priameho spojenia s 
Londýnom, ale vytvára  priestor 
na prepojenie do iných destinácií. 
Ešte v tomto roku pribudne ďalšie 
letecké spojenie z Popradu, a to 
linka do Rigy, ktorá má byť spus-
tená 13. decembra.“ Počas zimy 
očakáva popradské letisko i via-
cero charterových letov z Ruska 
a Ukrajiny. Ako však riaditeľka 

dodala, ťažko predpokladať počet 
prepravených pasažierov, lebo si-
tuácia na Ukrajine je veľmi vážna. 

Novú linku Poprad - Londýn 
finančne podporili oblastné 
organizácie cestovného ruchu 
Región Vysoké Tatry a Región 
Liptov. Realizujú tiež obchodno-
-marketingové kampane na jej 
zviditeľnenie a dosiahnutie plnej 
obsadenosti. Mesto Poprad v 
spolupráci s SAD Poprad zabez-
pečilo k novej linke autobusové 
spojenie medzi autobusovou sta-
nicou a letiskom.  (mar)

Do nových sociálnych bytov 
na Levočskej ulici sa koncom 
minulého týždňa nasťahovali 
prví nájomníci. V objekte, v 
ktorom sa nachádza 30 bytov, 
je už obsadených 25, o troch 
ďalších nájomníkoch rozhodne 
najbližšie mestské zastupiteľ-
stvo a dva byty si mesto necháva 
pre ľudí v krízových situáciách.

Do nového objektu sa pre-
sťahovali obyvatelia unimobu-
niek azylového bývania na Ul. 
B. Němcovej a tiež z chátrajú-

cich unimobuniek na Levoč-
skej ulici. 

Minulý štvrtok si prišlo pre-
vziať nové byty prvých osem 
rodín. Rodina s dvoma malými 
deťmi sa potešila. Noví oby-
vatelia povedali: „Osem rokov 
sme bývali v azylovom dome na 
Ul. Boženy Němcovej. Teraz to 
budeme mať lepšie, lebo máme 
svoju kuchynskú linku, sporák, 
osobitne sociálne zariadenie s 
kúpeľňou. Budeme mať svoje 
súkromie a nebudú zvady, lebo 

predtým sme mali 
kuchyňu, WC a 
umyvárky spo-
ločné. Ďakujeme 
mestu, že nám 
umožnilo takéto 
bývanie, myslíme 
si, že tu bude pre 
nás lepší život.“ 
Rodina bola no-
vému bývaniu 
rada najmä kvô-
li deťom, ktoré 
môžu vyrastať v 

normálnom prostredí. Veria, 
že poplatky utiahnu, otec práve 
čakal na oznámenie, že dostal 
prácu v Matejovciach. Aj ďal-
šia dvojica s malou dcérou bola 
spokojná: „Bude to oveľa lepšie, 
lebo budeme mať všetko svoje. Je 
to lepšie ako v azylovom dome.“ 
Pochvaľovala si aj pani, ktorá 
sa do nového objektu sťahuje s 
mamou. 

Viceprimátor Milan Baran 
privítal prvých nájomníkov a 
konštatoval: „Som veľmi rád, že 
sa mohli nasťahovať do nových 
bytov, pretože bývanie na Ul. 
B. Němcovej bolo už nevyho-
vujúce a tu majú lepší komfort. 
Staré unimobunky pod Spišskou 
Sobotou budú v najbližšej dobe 
zbúrané a uvoľnia miesto na po-
kračovanie výstavby Národného 
tréningového centra.“ Marek Bu-
dzák z oddelenia správy bytov a 
nebytových priestorov MsÚ do-
plnil, že celkovo sa do 25 sociál-
nych bytov nasťahovalo takmer 
sto obyvateľov.  (mar)

Autobusom MHD na popradské letisko
Na popradské letisko môže verejnosť cestovať od 

pondelka 27. októbra 2014 mestskou hromadnou 
dopravou. Mesto Poprad v spolupráci so SAD Po-
prad v nadväznosti na zriadenie pravidelnej leteckej 
linky z Popradu do Londýna pripravilo spoj, ktorý 
bude premávať vždy v utorok, štvrtok, sobotu a v ne-
deľu medzi autobusovou stanicou a letiskom.

V praxi pôjde o predĺženie spojov č.31 a č.39 na 
linke č.1. Odchod autobusu z nástupišťa MHD na au-
tobusovej stanici bude vždy o 16.10, v opačnom sme-
re z letiska Poprad -Tatry bude autobus odchádzať 

o 18.20 hod. „Autobusové spojenie v takejto podobe 
budeme testovať do konca roka. Následne rozhodne-
me o ďalšom posilnení alebo iných efektívnych úpra-
vách,“ informoval primátor Popradu Anton Danko. 
Mesto Poprad začalo krátko po oznámení zriadenia 
leteckého spojenia Popradu s Londýnom rokovať aj 
s VÚC o predĺžení niektorých spojov z okolitých 
miest, ktoré by tak namiesto autobusovej stanice 
začínali a končili svoju cestu do Popradu práve na 
letisku. Táto alternatíva dopravy cestujúcej verejnosti 
z letiska je naďalej v štádiu riešenia.  (mag)

Minister vnútra SR Robert Kaliňák príde v nedeľu 9. novembra do 
Spišskej Soboty, kde odovzdá miestnemu dobrovoľnému hasičskému 
zboru požiarne vozidlo Tatra 148. Spišskosobotským hasičom bude slú-
žiť v rámci spolupráce s integrovaným záchranným systémom v Poprade. 
Podujatie s kultúrnym programom sa uskutoční na Sobotskom námestí 
od 13.30 hod. a následne na hasičskom dvore. Vstup je voľný a vítaní sú 
všetci priaznivci a priatelia hasičského športu.  (pmm)

Linka Poprad - Londýn
V týchto dňoch 
dostanú Po-
pradčania do 
svojich schrá-
nok novem-
brové číslo 

Mesačníka Poprad, v ktorom 
nájdu súhrn udalostí, ktoré 
sa udiali v predchádzajúcom 
mesiaci. K najvýznamnejším 
patril slávnostný koncert pre 
Popradčanov, na ktorom sa 
zúčastnil i prezident SR An-
drej Kiska a slávnostné mest-
ské zastupiteľstvo, na ktorom 
odovzdali ocenenia výnimoč-
ným osobnostiam Popradu. V 
mesačníku nechýba ani množ-
stvo informácií o kultúrnych, 
športových a spoločenských 
podujatiach, ktoré sa uskutoč-
nia počas novembra.   (ppp)

Novembrový
mesačník(Dokončenie zo str. 1)
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Krátke správyMaterská škola vo Veľkej potrebuje nové priestory

V posledný októbrový deň oznámil Pavol Gaš-
per, že sa vzdáva svojej kandidatúry na primáto-
ra mesta Poprad.

Povedal: „Na budúcnosti nášho mesta mi záleží 
viac, než na vlastných ambíciách. Preto som sa po 
porade so svojimi najbližšími, s viacerými občanmi 
a po dôkladnom zvážení súčasnej situácie rozhodol 
stiahnuť svoju kandidatúru na funkciu primátora 
Popradu v komunálnych voľbách 2014. V kandida-
túre na primátora budem podporovať Jozefa Šva-

gerka.“ P. Gašper zostáva naďalej kandidovať za 
poslanca mestského zastupiteľstva.

Kandidáti na primátora alebo poslanca mestského 
zastupiteľstva sa môžu vzdať písomne svojej kandi-
datúry do 3 dní pred začatím volieb, ktoré budú 15. 
novembra 2014. Vyhlásenie o vzdaní sa alebo odvo-
laní kandidatúry nemožno vziať späť. Do začiatku 
novembra sa svojej kandidatúry v Poprade vzdal aj 
Ladislav Hrivko, ktorý bol zaregistrovaný ako kandi-
dát na poslanca vo volebnom obvode č. 1.  (mar)

Stiahol kandidatúru na primátora

Minulú stredu sa so zástup-
kyňou pre MŠ pri ZŠ F. Krá-
ľa na ulici Tranovského vo 
Veľkej stretli v  priestoroch 
materskej školy zástupcovia 
mesta, aby zhodnotili stav 
a  potreby budovy. Zhodli sa 
na tom, že práce je tu viac než 
dosť. Najväčším problémom 
sú stiesnené priestory.

Vedúca oddelenia školstva 
mládeže a športu MsÚ v Poprade 
Edita Pilárová a vedúca odboru 
výstavby MsÚ v Poprade Kris-
tína Horáková vykonali v sprie-
vode architekta obhliadku bu-
dovy MŠ. Zástupkyňa pre túto 
MŠ Bibiána Repašská ich oboz-
námila s  problémami, ktoré ju 
trápia. „Už päť rokov bojujeme 
s  priestormi. Keď som sem na-
stúpila pred šiestimi rokmi, bolo 
tu 64 detí. Postupne sme prešli 
na 72 a  teraz sme štvortriedna 
materská škola, ktorú navštevuje 
96 detí. Rodičov sme uspokojili, 
ale potreby detí a zamestnancov 
nie. Budova kapacitne neposta-
čuje na takýto počet detí,“ po-
vedala. Ako dodala, pri letných 
rekonštrukciách narazili na 
problém a zároveň i na riešenie. 
„Prerábali sme kuchynky a popri 
tom sme osadzovali nové okná. 
Zistili sme, že priečka, ktorá 
mala byť obvodová, je len delia-
ca. Zistili sme tiež, že kedysi sa 

počítalo s  prístavbou 
a  tak som za to, aby 
sa v tomto zámere po-
kračovalo. Chceli by 
sme vytvoriť priestor 
nielen pre deti novou 
triedou a  rozšírením 
šatní, ale aj pre uči-
teľky, ktoré sa nemajú 
kde prezliecť.“

Edita Pilárová 
uviedla: „Robili sme 
pasport budov a vie-
me, kde nás tlačí to-
pánka. Nedá sa všet-
ko robiť naraz a vieme, že sme 
mali budovy aj v oveľa horšom 
stave. Je toho veľa, ale vo Veľkej 
je problém navyše priestorový. 
V  tomto roku máme rezer-
vu v  kapitálových výdavkoch 

s  tým, že verejné obstarávania 
nám dopadli lepšie. Máme voľ-
né finančné zdroje a preto sme 
sa rozhodli, že dáme vypraco-
vať projekt ešte v  tomto roku. 
Chceme to však riešiť globálne, 
čiže do projektu zahrnúť všet-
ko, čo je potrebné. Realizácia 
už bude postupná,“ uviedla. 
„Máme jasnejšiu predstavu 
o tom, ako táto budova vyzerá. 
Priestory sú stiesnené a  prí-
stavba je potrebná. Predostrené 
potreby sú opodstatnené,“ sto-
tožnila sa s názorom i Kristína 
Horáková.

Snahou mesta je udržať deti 
v  školách a  škôlkach v  mest-
ských častiach, pretože ich 
nechce rušiť. Sú centrom spo-
ločenského života a tak nemô-
žu byť stratové. Už v budúcom 
roku by sa tak mohla MŠ na 
Tranovského ulici dočkať no-
vej triedy.  (mav)

• V UTOROK 21. októbra pre-
behlo na severnej i  južnej strane 
Tatier spočítanie kamzičej zveri. 
Slovenskí a poľskí sčítací komisári 
napočítali v  prirodzených lokali-
tách výskytu 1  389 kamzíkov, čo 
je o 203 kamzíkov viac ako vlani 
v  tomto období. Pritom z  celko-
vého počtu kamzíkov bolo 128 
kamzičích mláďat.• MEDZINÁRODNÝ festival 
umeleckej tvorby o  horách Ho-
ralfest 2014 sa uskutoční 21. a 22. 
novembra na Štrbskom Plese. 
Záujemcovia, ktorí sa rozhodnú 
zachytiť perom, fotoaparátom, či 
kamerou krásy prírody a  hôr, sa 
môžu prihlásiť do 11. novembra 
2014 vyplnením formulára na 
stránke www.horalfest.sk• NEZISKOVÉ organizácie, 
ktoré pomáhajú seniorom, majú 
opäť šancu získať finančnú pod-
poru z  Fondu GSK. Príležitosť 
budú mať inovatívne, dlhodobé, 
udržateľné a  prospešné projekty, 
ktoré pomôžu seniorom na Slo-
vensku a  majú merateľný dopad 
na ich začlenenie do spoločnosti. 
O  finančnú podporu z  jesennej 
výzvy môžu organizácie požiadať 
vyplnením elektronickej žiadosti 
na www.fondgsk.sk najneskôr do 
15. novembra 2014. • TVORBE snehových závejov 
na diaľnici pod Tatrami by počas 
zimy mali zabrániť drevené ba-
riéry. Tie sa nasadia a testovať sa 
budú na úseku diaľnice D1 me-
dzi križovatkami Poprad-východ 
a Spišský Štvrtok. Ide o  lokalitu 
s  veľkým množstvom zrážok a 
vetra, ktorú často zafúkava.  • RICHARD Müller & Fragille 
vystúpia v piatok 14. novembra v 
Tatranskej Lomnici v Teniscentre 
a v sobotu 15. novembra na Štrb-
skom Plese v  Grand hotel Kem-
pinski. • V  MESTE Vysoké Tatry sa 
o  post primátora v  blížiacich 
komunálnych voľbách uchádza-
jú štyria kandidáti - Alexander 
Gálfy, Juraj Martiček, Ján Mo-
koš a Iveta Šestáková.  • ŠTVRTÝ ročník literárneho 
festivalu Kafkove Matliare bude 
prebiehať vo štvrtok 20. novembra 
vo Vysokých Tatrách. Program sa 
začne o  9. hod. v  Starom Smo-
kovci predstavením života a diela 
Franza Kafku a o 13.15 hod. bude 
pri pamätníku F. Kafku v Tatran-
ských Matliaroch spomienková 
slávnosť.• CENU Slovenskej republiky 
za krajinu 2014 získala Liptovská 
Teplička. Obec bude reprezentovať 
Slovensko v súťaži Cena Rady Eu-
rópy za krajinu 2015.  (ppš)



Strana 4 5. 11. 2014

Poranila si nohu

Múzeum tAnAPu
zatvorené

Podchod je lepšie osvetlený
Podchod popod železničnú trať v blíz-

kosti Tatravagónky je veľmi frekvento-
vaný. Jednak tadiaľ prechádza veľa va-
gonárov, jednak študentov do gymnázia 
a ďalšej novej školy, ale aj množstvo bý-
vajúcich v neďalekých ubytovniach, pen-
ziónoch a bytových domoch. Podchod a 
priľahlé komunikácie boli ešte donedáv-
na tmavé a prechádzajúci chodci sa necí-
tili dostatočne bezpečne.

Viceprimátor Popradu Milan Baran však 
prezradil dobrú správu: „Mesto na základe 
podnetov občanov i na základe vlastných 
poznatkov  promptne zareagovalo a v sa-
motnom podchode pribudli 4 nové led re-
flektory. Zo strany Kukučínovej ulice bolo 
inštalované svetlo verejného osvetlenia a v 
minulých dňoch bol osadený stĺp verejného 
osvetlenia zo strany Okružnej ulice. Pristú-
pili sme k týmto opatreniam, aby sa zvýšila 
bezpečnosť peších a aj mestská polícia ve-
nuje tomuto priestoru zvýšenú pozornosť.“ 
Dodal, že mestu záleží na zlepšení celej 

tejto lokality, preto v 
súčinnosti so želez-
nicami SR rieši aj na-
svietenie samotného 
nástupišťa tzv. malej 
stanice Poprad - Spiš-
ská Sobota, ktorá je v 
kompetencii železníc. 
Tie v minulých dňoch 
už vyasfaltovali časť 
nástupišťa. 

Podchod potrebu-
je i celkovú obnovu. 
Hoci sa v ňom robí 
údržba a z času na 
čas býva vymaľovaný, 
ťažko odoláva sprejerom a van-
dalom. „V priebehu budúceho 
roka podchod chceme komplexne 
doriešiť po stavebnej a bezpeč-
nostnej stránke, uvažujeme i nad 
kamerovým systémom,“ doplnil 
M. Baran.  (mar)

Desať rokov prispieva k zviditeľneniu Spišskej Soboty
Desaťročnica vzniku Klubu 

Sobotčanov (KS) bola minulú 
stredu príležitosťou na slávnost-
né zhromaždenie členov tohto 
klubu a udeľovanie ocenení. KS 
udelil titul Osobnosť Spišskej 
Soboty Milanovi Baranovi, Márii 
Brndiarovej, Emilovi Potiskovi, 
Jozefovi Vaculčiakovi, Vierke 
Vaculčiakovej, Teodorovi Vaver-
čákovi, Michalovi Zemianekovi a  
Ladislavovi Šimčákovi. 

Od roku 2008 udeľuje KS cenu 
Immaculata KS. Oceňuje ňou 
osobnosti, ktoré výrazne prispeli 
k obnove a ochrane kultúrneho 
dedičstva v mestskej pamiatkovej 
rezervácii Spišská Sobota a tých, 
ktorí sa zaslúžili o rozvoj tejto 
mestskej časti a jej zviditeľnenie 
doma i vo svete. Ako prví ju získali 
primátor Popradu Anton Danko 
a majoritný vlastník AquaCity 
Jan Telensky, v roku 2010 vtedajší 
správca spišskosobotskej farnosti 
Michal Lipták a na stredajšej sláv-
nosti Immaculatu odovzdali 1. vi-
ceprimátorovi Popradu Adriánovi 
Kromkovi. Ocenenie ho poctilo a 
povedal: „Som dojatý, je to pre mňa 
veľká česť a veľký záväzok pokračo-
vať v práci pre ľudí. Sú pred nami 

ďalšie veľké vízie a ciele, ktoré spolu 
s podporou občanov a primátora 
naplníme.“ Podľa neho majú všet-
ky kluby opodstatnenie, pretože 
rozvíjajú kultúrny, spoločenský a 
športový život v mestských čas-
tiach. Poďakoval KS, primátorovi 
za spoluprácu a svojej manželke za 
to, že je mu oporou. 

Klub Sobotčanov vyjadril poďa-
kovanie i primátorovi Popradu A. 
Dankovi a dvanástim zakladajú-
cim členom KS. Certifikát Čestný 
predseda KS odovzdali Michalovi 
Šimčákovi, prvému predsedovi 
KS. Zaspomínal si: „Začiatky klu-

bu boli zložitejšie. Nema-
li sme sa kde schádzať, 
ale teraz už máme svoje 
priestory. Myslím si, že sa 
máme čím pýšiť - máme 
veľké aktivity, ľudia sa tu 
veľmi radi stretávajú a 
som hrdý, že som mohol 
byť pri zrode klubu.“ Je 
rodený Sobotčan, nedáv-
no oslávil osemdesiatku 
a z aktivít klubu sa teší, 

že jeho zásluhou založili tradíciu 
Annabálu. Súčasný predseda J. 
Brndiar povedal: „Za desať rokov 
klub urobil kus práce a do ďalších 
rokov si želám, aby sa rozvíjal aj 
naďalej, prichádzali nové podnety 
a kráčali sme s dobou.“ Medzi naj-
obľúbenejšie aktivity KS patrí Ka-
tarínske stretnutie, Annabál, súťaž 
vo varení kotlíkového gulášu, 
Štefanská zábava a ďalšie. Hlav-
ným zámerom však stále zostáva 
ochraňovať históriu a prepájať 
minulosť so súčasnosťou, k tomu 
ešte chcú pridať environmentál-
ny rozmer v podobe skrášľovania 
životného prostredia v Sp. Sobo-
te. Ďalší zo zakladajúcich členov 
František Strojný a Gustáv Dobák 
zvlášť vyzdvihli činnosť klubu 
orientovanú na propagáciu tejto 
mestskej časti: „Našou snahou 
vždy bolo oživiť Spišskú Sobotu, 
lebo je veľmi vzácna a je historic-
kým skvostom.“ K jej zviditeľneniu 
prispieva i KS, ktorý má v súčas-
nosti 130 členov a do budúcna 
ešte veľké ambície.  (mar)

Od pondelka 10. do nedele 
23. novembra 2014 vrátane bude 
Múzeum TANAPu v Tatranskej 
Lomnici zatvorené. Dôvodom 
sú profylaktické a modernizač-
né práce vykonávané každoročne 
pracovníkmi Výskumnej stanice 
a Múzea Štátnych lesov TANAPu. 
„V etnografickej a historickej časti sa 
vykoná revízia stavu exponátov, ich 
ošetrenie a úprava. V prírodovednej 
časti prebehne výmena trojrozmer-
ných rastlín, reinštalácia, odborné 
ošetrenie a doplnenie zoologických 
exponátov. Medzi nimi pribudne 
napríklad bobor a viaceré druhy 
vtákov pochádzajúcich z úhynov 
na území TANAPu a spracovaných 
v preparatóriu múzea. Nové stvár-
nenie dostanú diorámy živo zobra-
zujúce jednotlivé vegetačné stupne 
a zažiaria dve nové svetelné tabule. 
Jedna priblíži návštevníkom život a 
biotop hlucháňov, druhá tatranské 
hrebene a štíty,“ informovala Barba-
ra Chovancová, kurátor zoologic-
kých zbierok Múzea TANAPu.

Novinkou v tomto roku je aj vi-
deoprojekcia „Kamzík“, ktorá oži-
ví vitrínu alpínskych lúk.     (lbu)

V posledný októbrový deň pod-
večer požiadali horských záchra-
nárov o pomoc prostredníctvom 
tiesňovej linky pre slovenskú 
turistku. Počas zostupu zo Zam-
kovského chaty si poranila nohu. 
Záchranári HZS ju po príchode na 
miesto ošetrili a dopravili do St. 
Smokovca.  (hzs)
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Bezdomovcom v Poprade poslúži počas zimy opäť aj stan
Bezdomovci v Poprade budú môcť aj 

tento rok prežiť nástrahy zimy vo vojen-
skom stane, ktorý je pre nich pripravený 
už od začiatku októbra. Stan sa nachádza 
v areáli na Levočskej ulici vedľa Zariade-
nia sociálnych služieb pre občanov bez 
prístrešia, ktoré ponúka celoročne sociál-
ne služby pre 35 klientov (v prípade potre-
by sa v priestoroch zariadenia vytvoria aj 
ďalšie krízové lôžka). Zariadenie poskyt-
ne  sociálne služby bezdomovcom, ktorí 
prejavia záujem o tieto služby okamžite, 
kedykoľvek  v nepretržitej prevádzke.

Nízkoprahové bývanie v stane ponúka 
samospráva ľuďom žijúcim „na ulici“ ako 
alternatívu k zariadeniu s celoročným po-
skytovaním sociálnych služieb s prísnejším 

prevádzkovým režimom, ktorý je častým 
dôvodom ich odmietania. Vojenský stan 
ako formu nízkoprahového bývania zriadi-
lo mesto po prvýkrát v zime v roku 2006. 
Okrem bezplatného prenocovania môžu 
bezdomovci využívať všetky sociálne služ-
by, ktoré poskytuje zariadenie, a to služby 
strediska osobnej hygieny, služby práčovne, 
výdajne šatstva, jedného teplého jedla den-
ne - desiatová polievka s chlebom. Klienti 
majú možnosť tiež využiť sociálne poraden-
stvo vychádzajúce z konkrétnej sociálnej 
situácie, intervenciu a pomoc pri uplatňo-
vaní práv a právom chránených záujmov 
(vybavenie dokladov, pomoc v hmotnej nú-
dzi, umiestnenie v zariadeniach sociálnych 
služieb, zapojenie sa do aktivačných prác 

organizovaných mestom a pod.), zúčastňo-
vať sa vzdelávacích aktivít, ako aj voľnoča-
sových aktivít, ktoré sa organizujú priamo v 
zariadení. Mesto Poprad v zariadení vytvo-
rilo podmienky pre OZ Korene, ktoré za-
bezpečuje distribúciu časopisov Notabene 
predajcom, ktorí tak majú možnosť zvýšiť 
si príjem. 

Mesto Poprad prostredníctvom sociál-
nych pracovníkov počas celého roka pria-
mo v teréne vyhľadáva ľudí, ktorí sú bez 
strechy nad hlavou a ponúka možnosti 
využitia širokého spektra sociálnych slu-
žieb mesta Poprad. Samospráva však nemá 
dosah na ľudí, ktorí sa aj napriek tomu 
slobodne rozhodnú a dobrovoľne upred-
nostnia „život na ulici“.  (mag)

Projekt Senior Ombudsman štartuje v Poprade
Spoločnosť ochrany spotre-

biteľov (SOS) v Poprade mi-
nulú stredu  oficiálne pred-
stavila nový projekt Senior 
Ombudsman, ktorým rozší-
rila svoje služby o ochrancu 
práv dôchodcov.

SOS je možné kontaktovať 
v  tomto prípade osobne, mai-
lom, ale po novom aj prostred-
níctvom bezplatnej telefonickej 
linky 0800 222 285. Tá je aktívna 
v pracovné dni od 8. do 17. hod.

Spoločnosť nadviazala úzku 
spoluprácu s Jednotou dôchod-
cov Slovenska (JDS) pre oblasť 
Poprad a  to formou vzdeláva-
cích seminárov pre denné centrá 
seniorov v rámci celého Pre-
šovského kraja a  vyčlenila pro-
striedky na publikačnú činnosť, 
tvorbu manuálov aj pre nevi-
diacich a nepočujúcich dôchod-
cov. „Verím, že sa zvýši ochrana 
našich ľudí. Takéhoto ochrancu 
veľmi potrebujeme. Aj ja sám 

som využil služby 
SOS a  našiel som 
tu pomoc,“ uviedol 
predseda JDS Fa-
bián Gordiak.

Prípravou hĺb-
kovej štúdie by 
mala SOS zmapo-
vať najháklivejšie 
problémy seniorov 
a na jej základe by 
mala nájsť ďalšie 

zdroje pre rozšírenie projektu aj 
za hranice PSK. „Seniori patria 
do sociálne znevýhodnenej sku-
piny obyvateľov. Okrem hmotnej 
núdze však trpia i právnou neve-
domosťou,“ povedala projektová 
manažérka SOS v Poprade Petra 
Vargová Čakovská. Podľa nej by 
mal Senior Ombudsman pomá-
hať aj týraným alebo inak znevý-
hodneným dôchodcom. Seniori 
tu môžu nájsť pomoc i v prípade 
spotrebiteľských problémov, pri 
komunikácii s rôznymi štátny-
mi, kontrolnými, či sociálnymi 
inštitúciami, ale aj keď potrebujú 
pomoc v oblasti zdravotnej sta-
rostlivosti a iných záležitostiach.

Projekt Senior Ombudsman 
bude trvať šesť mesiacov. Je 
financovaný zo zdrojov mi-
nisterstva zahraničných vecí 
v  rámci dotačného programu 
Podpora a  ochrana ľudských 
práv a slobôd.  (ppv)

Medzinárodná akordeónová súťaž
Od 29. do 31. októbra sa v  Dome 

kultúry v  Poprade konal 8. ročník 
Medzinárodnej akordeónovej súťaže. 
Súťaž vyhlásilo Ministerstvo školstva, 
organizátorom bola ZUŠ na Štefá-
nikovej ulici v Poprad, partnerom 
mesto Poprad a záštitu nad poduja-
tím prevzal primátor mesta.

Medzinárodná porota si v tomto roč-
níku vypočula a ohodnotila takmer 80 
súťažných výkonov v sólovej a komor-
nej hre.  Okrem slovenských akordeo-
nistov zo základných umeleckých škôl, 
konzervatórií a  vysokých škôl  tvorili 
najpočetnejšiu skupinu účastníci z Poľ-
ska a Litvy, zastúpenie mali Česko, Nemecko, 
Francúzsko a Ukrajina.

Obľúbenou súčasťou podujatia boli 
večerné koncerty, ktoré boli určené aj 
verejnosti a boli súčasťou Popradskej hu-

dobnej jesene.
V programe vystúpil orchester Akordeo-

nika z Bojníc a ťahákom bol koncert hosťa 
súťaže Aleksandra Kolomiytseva z  Rus-
ka (na foto).   (ppv)

Polícia v  Poprade začala trestné 
stíhanie a súčasne vzniesla obvine-
nie pre prečin krádeže voči 50-roč-
nému Petrovi zo Smižian. Ten v so-
botu 1. novembra popoludní využil 
nepozornosť 55-ročného Jána zo 
Šuňavy, ktorý sedel na lavičke 
v čakárni autobusovej stanice v Po-
prade. Počas toho, ako poškodený 
driemal, mu Peter z vnútorného 
pravého vrecka vetrovky vzal 60 
€. Ján sa po krátkom čase prebral, 
zistil čo sa stalo, Petra dobehol a 
zavolal hliadku polície. Po vyko-
naní potrebných úkonov bol na 
základe súhlasu prokurátora pre-
pustený na slobodu, kde bude stí-
haný za tento skutok.  (ppp)

Redakciu novín

POPRAD
nájdete na sídlisku Západ,

Podtatranská  ul. 7,
www.noviny-poprad.sk
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Charitatívny koncert Intergrácia 2014Napísali ste nám

Študenti obchodnej akadémie v Nemecku
Študenti Obchodnej akadé-

mie Poprad sa od 20. do 23. 
októbra v rámci programu ce-
loživotného vzdelávania „Leo-
nardo da Vinci – Partnerstvá“ 
zúčastnili na stretnutí členov 
študentských spoločností v 
nemeckom meste Lipsko.

Do projektu s názvom „Part-
nerstvo pre silnejšiu Európu 
- mladí podnikatelia vedú me-
dzinárodné študentské spoloč-
nosti“ zameraného na podpo-
ru odborného vzdelávania sú 
okrem popradskej obchodnej 
akadémie zapojené Mendelová 
stredná škola z českého Nového 
Jičína, stredná odborná škola 
z  nórskeho mesta Askim, ale 

aj vzdelávacie inštitúcie zame-
rané na odborné vzdelávanie 
z  nemeckého Lipska a českého 
Nového Jičína.

Na stretnutí členov študent-
ských spoločností a cvičných 
firiem sa študenti oboznámili 
s  obsahom činností jednotlivých 
organizačných útvarov firmy. 
Pozreli si jednotlivé pracoviská 
strediska praktického vyučova-
nia Schkeuditz. Vypracovali test 
zameraný na vedomosti z  mate-
matiky, anglického jazyka, logiky 
a  všeobecných vedomostí. Testy 
študentov boli vyhodnotené a za-
radené do súťaže. Študenti dostali 
certifikáty a vecné odmeny. Rea-
lizovali ďalšie aktivity zamerané 

na rozvoj podnika-
teľských spôsobilos-
tí, komunikačných 
schopností v anglic-
kom jazyku a nad-
viazali aj kontakty 
so študentmi zapoje-
ných krajín. 

Hosťujúce stre-
disko praktického 
vyučovania pripravilo aj zaují-
mavý sprievodný program. Štu-
denti mali možnosť vidieť histo-
rické pamiatky Drážďan. Pozreli 
si poprednú barokovú pamiatku 
zo 17. storočia Zwinger. V Lip-
sku sa zúčastnili exkurzie do au-
tomobilovej spoločnosti BMW, 
kde sa oboznámili so systémom 

prípravy učňov na budúce vý-
robné profesie. Na spiatočnej 
ceste navštívili Prahu.

Najbližšie stretnutie  štu-
dentských spoločností bude v 
decembri  na domácej pôde v 
Obchodnej akadémii Poprad.

Tatiana Hadbavná,
OA Poprad

Dôležité je správne pracovať s pamäťou
Minulý týždeň v  stredu 

sa v  Podtatranskej knižnici 
v  Poprade konala zaujímavá 
prednáška, ktorá sa niesla 
v  duchu motta Nenechajme 
mozog zlenivieť!

Prítomným prednášala certi-
fikovaná trénerka pamäti Emília 
Antolíkova, ktorá ich oboznámi-
la, ako správne využívať kapaci-
tu nášho mozgu a ako správne 
pracovať s informáciami. Názor-
nými ukážkami a cvičeniami to 
aj predviedla. Na otázku, komu 
sú také mozgové cvičenia ur-
čené uviedla: „Predovšetkým sa 
venujeme seniorom, lebo práve 
u  tých nastáva vekom, život-
ným opotrebovaním, najväčšia 
potreba trénovania pamäte. Ale 
tieto cvičenia nie sú len pre star-
ších, ktorí už s  pamäťou majú  
problém. Sú aj pre ľudí v  pro-
duktívnom veku, ktorí sú veľmi 

zaťažení, pracujú s  množstvom 
informácií. Práve tí musia vedieť, 
že pamäť sa dá trénovať a rozši-
rovať, dá sa s ňou pracovať a keď 
ju nesprávne používame, môže 
veľmi rýchlo zlyhať. Z Čiech  už 
prichádzajú prvé skúsenosti s tré-
novaním pamäti u detí. Treba ju 

teda začať trénovať čo najskôr. 
Na to sú určite praktiky, ktoré, 
keď si čím skôr osvojíme, tým je 
to lepšie.“ Pamäť si môžeme tré-
novať aj pri bežne zaužívaných   
činnostiach, či často používa-
ných trasách, ktoré z času na čas 
obmieňame.  (šif)

Šesťtisíc detí z celého Slovenska i zo za-
hraničia sa zišlo na 6. ročníku úspešného 
charitatívneho koncer-
tu, ktorý sa uskutočnil 
začiatkom októbra v 
Prešove.

Kultúra národa, štátu 
sa hodnotí aj podľa toho, 
ako sa vie postarať o ľudí 
a deti, ktorí potrebujú 
pomoc - bola to hlavná 
myšlienka tejto akcie.

Na koncerte sa zúčast-
nili aj žiaci a  študenti 
Spojenej školy D. Ta-
tarku na Ulici mládeže 
v Poprade. Aktívne sa 
zapojili do programu 
a  vystúpili spolu s  poprednými sloven-

skými umelcami. Vo vystúpení Celeste 
Buckingham stvárnili rozprávkové by-

tosti z  filmu Láska na 
vlásku. Pohybovo po-
stihnutí žiaci si zarepo-
vali spolu s  tanečnou 
skupinou Fearless Crew 
z Popradu pod vedením 
Timey Hossovej a  repe-
rom Kalim. So spevá-
kom Ottom Kolmanom 
si zaspievali a zatan-
covali na jeho nový hit 
Anjel. V  programe tiež 
vystúpili Dara Rollins, 
Desmod, Tina, Separ,  
Kmeťoband, Lukáš La-
tinák, Ego a súčasťou 

bola aj módna prehliadka s Andreou Ve-

rešovou a  vystúpenia ďalších tanečných 
skupín. Koncert moderovali Katarína 
Brychtová a Leoš Mareš.

Veľké poďakovanie patrí sponzorom 
podujatia za ich dary. Študent Tomáš Ro-
xer z našej školy bol obdarovaný novým 
vozíkom, ktorý mu uľahčí prekonávať rôz-
ne prekážky. Integrovaní žiaci z OZ pre 
TPD dostali týždenný rehabilitačný pobyt 
v krásnom hoteli na Zemplínskej Šírave a 
každý zúčastnený žiak dostal tričko s  lo-
gom organizátora koncertu.

Poďakovanie patrí organizátoro-
vi celej akcie Mgr. Slavovi Krafčáko-
vi, vedeniu Spojenej školy D. Tatarku 
v  Poprade, riaditeľke OZ pre TPD Ing. 
Pekarčíkovej, žiakom,  študentom a 
učiteľom, ktorí pomáhali pri príprave 
programu.  Viera Gulová

Nedeľa 9. november o 10. hod. 
- Klub Zóna Domu kultúry v 
Poprade
ŠARKANIE VRECKÁ
Rozprávková tvorivá dielňa pod 
vedením Marianny Ďurasovej. 
Vstupné: 1 €

Streda 12. november o 18. hod. 
- divadelná sála DK
TIEŇ MAJSTRA PAVLA
Spišské divadlo
Divadelná hra napísaná podľa 
novely Ľuda Zúbka Skrytý pra-
meň o rezbárskom tovarišovi 
Krištofovi, ktorý sa po ceste z 
Talianska zastaví v Levoči a do 
svojej dielne ho prijme Majster 
Pavol. Vstupné: 2 € a 4 €

Piatok 14. november o 18. hod. 
- divadelná sála DK
KÝM ŽIJEŠ,
TANCUJ A ŠPIVAJ
FS Vargovčan a Jožko Jožka
Vstupné: 2 € a 4 €
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Výročné rokovanie poľovníkovSPoločenSká kronikA

PoVeDAli SláVni

nAVŽDY SMe SA roZlÚčili

nAVŽDY SA roZlÚčiMe

A vôbec na živote je to veľkolepé, že ani dva listy na strome nie sú na-
vlas rovnaké.   RÁZUSOVÁ-MARTÁKOVÁ

V piatok 31. októbra 2014
vo Veľkej s

V pondelok 3. novembra 2014
vo Veľkej so

V pondelok 3. novembra 2014
vo Veľkej s

V pondelok 3. novembra 2014
v Strážach s

V utorok 4. novembra 2014
vo Veľkej s

V stredu 5. novembra 2014
o 11. hod. vo Veľkej s

V stredu 5. novembra 2014
o 12.30 hod. vo Veľkej s

V stredu 5. novembra 2014
o 13. hod. v Novom Smokovci s

V stredu 5. novembra 2014
o 14. hod. vo Veľkej s

V stredu 5. novembra 2014
o 14. hod. v Matejovciach s

V stredu 5. novembra 2014
o 14. hod. v Spišskej Teplici s

Mgr. Zoltánom Kukulom,
88-ročným

Zděnkou Šnajderovou,
67-ročnou

Jozefom Leškom,
78-ročným

Martou Adamišinovou,
83-ročnou

Annou Bačovou,
61-ročnou

Máriou Michalčíkovou,
88-ročnou

Jánom Luptákom,
83-ročným

Júliou Neupaverovou,
80-ročnou

Mariánom Srolom,
62-ročným

Františkom Bafiom,
84-ročným

Vladimírom Šelengom,
64-ročným

BlAHoŽeláMe k MenináM
Dnes 5. novembra má meniny Imrich, zajtra 6. novembra Renáta, Simo-
na, v piatok 7. novembra René, v sobotu 8. novembra Bohumír, v nedeľu 
9. novembra Teodor, v pondelok 10. novembra Tibor a v utorok 11. no-
vembra Martin, Maroš.

PoHotoVoSť V lekárňAcH
Dnes 5. novembra - Dr. Max - 

Monaco, vo štvrtok 6. novembra 
- Corrib, v piatok 7. novembra - 
Lekáreň Nemocnice Poprad, v 
sobotu 8. novembra - Dr.Max - 
Obchodné centrum Max, v ne-
deľu 9. novembra - Zlatý had, 
v pondelok 10. novembra - Styrax 
a v utorok 11. novembra - Včela. 

Dr. Max - Monaco: Francisciho 
11, Corrib: Levočská ul., Lekáreň 
Nemocnice Poprad: Banícka 2, 

Dr.Max - Obchodné cen-
trum Max: Dlhé hony, Zlatý 
had: Novomeského 19, č. t. 
773 10 26, Styrax: L. Svobodu 

3782, č. t. 773 22 78, Včela: Tat-
ranské nám. 1, č. t. 772 36 67.

HoroSkoP oD StreDY Do StreDY
Dbajte o svoje 
zdravie, lebo 

v poslednom čase často prepínate 
svoje sily.

D o s t a n e t e 
veľmi priaz-

nivú správu, ktorá sa bude týkať 
mimoriadneho zlepšenia vašej fi-
nančnej situácie.

Radostné ob-
dobie potrvá 

veľmi dlho. Budete sa tešiť z úspechov 
v práci aj dobrých správ v rodine.

Niekto vás už 
dlhšie sledu-

je, pretože by s vami rád nadviazal 
bližší vzťah.

Všetko sa 
nejako zamo-

táva a vec, ktorá je pre vás dôležitá 
neprichádza k záveru.

Tento týždeň 
bude všetko 

prebiehať bez komplikácií a aj veci, 
ktoré sa zdali neriešiteľné, sa vyriešia.

Pre svoj ostrý 
jazyk sa mô-

žete dostať do nepríjemností, ale vie-
te, že máte pravdu, preto sa nebojíte.

V tomto 
týždni do-

spejete k nejakému závažnému roz-
hodnutiu. Vyprovokuje vás k nemu 
nečakaná udalosť.

Mysleli ste si, 
že sa nejaká 

vec vyvinie vo váš prospech, ale ešte 
si na to počkáte.

Všade okolo
seba vidíte zme-

ny, ktoré pociťujete ako nepriaznivé. 
Vaša nálada klesne pod bod mrazu.

Nedajte sa ni-
kým ovplyv-

niť a dajte len na svoju intuíciu. 
Ukáže sa ako jediná správna.

Veľký pra-
covný nápor 

zvládnete so cťou a budete mať z 
toho úžitok.

Program kina cineMAX Poprad

Nebo nie je výmysel – o 15.40 hod. 
(hrá sa len 11.11.) a  o  20.40 hod. 
(hrá sa len 11.11.), Interstellar 
– o  13.40 hod. (hrá sa len cez ví-
kend), o 17. hod. (nehrá sa 11.11.) 
a  o  20.20 hod. (nehrá sa 11.11.), 
Babská jazda – Rozprávkar – o 18. 
hod. (hrá sa len 11.11.), Nebo nie 
je výmysel – o  16.20 hod. (nehrá 
sa 11.11.) a o 18.30 hod. (nehrá sa 

Od 6. novembra do 12. novembra
11.11.), Drakula: Neznáma legen-
da – o 20.40 hod. (nehrá sa 11.11.), 
Interstellar – o 17. hod. (hrá sa len 
11.11.) a  o  20.20 hod. (hrá sa len 
11.11.), Detské kino – Dom kúziel 
2D – o 14.40 hod. (hrá sa len cez ví-
kend), Falošní poliši – o 16.40 hod., 
Čo sme komu urobili – o  18.50 
hod., Annabelle – o 21. hod.  Viac 
na www.cine-max.sk      (ppš)

Výročná konferencia Obvod-
nej poľovníckej komory (OPK) 
v Poprade sa konala v poslednú 
októbrovú sobotu. Delegáti na nej 
volili nové 9 členné predstavenstvo, 
obvodnú disciplinárnu komisiu a 
dozornú radu na ďalších päť rokov. 
Za predsedu opäť zvolili Bystríka 
Kisku (na foto stojaci uprostred), 
ktorý okrem iného uviedol: „V roku 
2010 sme sa rozdelili na OPK Poprad 
a OPK Kežmarok. V pôsobnosti na-
šej komory máme 14 poľovníckych 
organizácií s revírom, 3 bez revíru. 

Samotnú členskú základňu máme 
okolo 650 poľovníkov a pre ich po-
treby funguje aj kancelária OPK na 
Hviezdoslavovej ulici v Poprade.“ 
Staronový predseda tiež dodal, že 
najnáročnejšou prácou bolo v mi-
nulom roku uzatváranie nájomných 
zmlúv poľovníckych organizácií s 
vlastníkmi lesných pozemkov. (mar)

Včera 4. novembra 2014 sme si pripomenuli 
4. výročie, čo nás navždy opustila

MÁRIA KRIŽOVSKÁ
z Veľkého Slavkova.
Kto ste ju poznali,

venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina

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

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

zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť
v katastrálnom území Spišská Sobota,

pozemok parc. č. KN-C 105 o výmere 94 m2 za účelom
jeho užívania ako pridomovej záhradky.

Výška nájmu za pozemok je minimálne 0,33 €/m2/rok za po-
zemky situované pri rodinných domoch na účely zriadenia pri-
domovej záhradky. (Minimálna výška nájmu je určená v súlade 
so Zásadami prenájmu pozemkov vo vlastníctve Mesta Poprad, 
schválenými Uznesením MsZ č. 117/2012 zo dňa 6. 6. 2012.)
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 13. 11. 2014 
o 12. hod. PP-129

Vstupenku do wellness & spa získala

inZerciA
PreDAj

rôZne

Mestský úrad Poprad, odbor 
sociálny vyslovuje úprimné po-
ďakovanie všetkým sponzorom 
podujatia Tretí vek sa zabáva, 
ktoré sa konalo pri príležitosti 
Mesiaca úcty k starším v stredu 
22. októbra:

Azor, Kúpele Piešťany, Ba-
liarne obchodu Poprad, Dalkia 
Poprad, Brantner, Správa mest-
ských komunikácií, Nemocnica 
Poprad, AquaCity Poprad, Sintra, 
Boom snacks Slovakia Poprad, 
Cukráreň Domenico, Cora geo, 
Cukráreň Dlubáčová, Pekáreň 
Ortek, Kaufland Poprad, Dr. 
Oetker, Arte studio, Cukráreň 
Jar, Unizdrav, Oriflame Slova-
kia, Kvety Viktor, Milk - Agro 
spol. s r.o., EBBL, Praktik Tatry, 

Cafe - Restaurant Zvonica, Kníh-
kupectvo Christiania, Allstars 
Očná optika, Lekáreň Zlatý had, 
Foto - Kino Ján Palčo, JN optik 
service - Ján Nezbeda, Kvetinár-
stvo Astra - Jana Brtáňová, Mo-
rimus - Jozef Chmelár, Lekáreň 
Altea, Pulzar - ing. Jozef Rataj, 
Kvetinárstvo - Jana Gallovičová, 
Reštaurácia - Haliganda, Elektro-
mont - Monika Marcinková, Tol, 
Lekáreň Dr. Max, Pivovary Top-
var, Eleven 11 - Róbert Javorský, 
IGV Trade, Dua, Kolortex, PHD 
Knihatar - Mgr. Martin Valkovič, 
Scandinavia - Roman Pazúr, Mo-
ment - metrový textile, Trendy 
Shop Gloss - Martina Šebestová, 
Daivin obuv - kožušiny, Kúzlo 
domova - Ján Macurák, Spodná 
bielizeň Janka - Janka Jeleňovská, 
Optika Martinkovič, Ing. Igor 

Tropp - Nord Blanc, Kuchynka - 
Miriam Nagyová, JK sklenárstvo - 
Ján Kočiš, Svietidlá - Ing. Labanc, 
Ľubomír Hadbavný, Espé, JM Po-
ľovníctvo - Marek Kovalčík, Ste-
za, AG - Stell - Štefan Gaži, Mo-
nika Majerčáková, Salonyoptica 
očná optika, Kvetinárstvo Tinka, 
Fotocentrum  - Tibor Friedman, 
Lekáreň Corrib, Oprava a predaj 
hodín - Pitko Miro, H - Galant 
- Stanislava Husárová, Buisniss 
Economy - Katarína Remeňáro-
vá, Farby Laky OC Výkrik, Hand 
made by Emmy, O.K. Sport, Pa-
pyrus Poprad, Trendlux, Mol - 
Náradie, Lekáreň Primula, Cafe 
- Restaurant U Septima, M+M 
- Teplická Mária, Corpus, Ing. 
Juraj Pavličko - Unijunior - Šport, 
Fokus - očná optika, Lekáreň 
Sunpharma, Mäsovýroba - Štefan 

Knižka, Dušan Dunčko - včelár 
Smižany, Franek Drevovýrobky 
Spišská Belá, Včelár Karol Bolioš, 
Trebeľovce Western Family Ko-
šice, Výroba textilných výrobkov 
- Martina Kakarová, Balkema - 
Ľuba Miadoková Fiľakovo, Kory-
társtvo Martin Kanaloš Sobrance, 
Rodanka Hand Made – Radova-
na Nečasová Krompachy, Jaroslav 
Vlček Radoľa, Sklomaľba - Mgr. 
Beáta Bieleschová, Sekulská ke-
ramika Sekule - Jozef Hušek, 
Ľubomír Pleško Badín, Cerafína 
- Gabriela Kamenická Levoča, 
Dušan Žitňanský Štrbské pleso, 
Včelie produkty - Mariana Repa-
ňová Terchová.

Zároveň ďakujeme študentom 
Súkromnej strednej odbornej 
školy v Poprade - Veľkej za pro-
fesionálnu obsluhu.

PoďAkoVAnie

Redakcia Novín Poprad v spolupráci s Atrium Hotel v Novom Smo-
kovci pripravila pre čitateľov v minulom vydaní novín Poprad súťaž 
o celodenný vstup do hotelového wellness, ktorý ponúka lipovú, men-
tolovú a citrusovú parnú saunu, suchú fínsku a kolibu saunu, tepidá-
riá, vírivú vaňu s  kapacitou pre 12 osôb a sprchový svet. Spomedzi 
tých, ktorí splnili podmienky súťaže bola vyžrebovaná Anna Krom-
ková, Banícka ul., Poprad. Vstupenku si môže prevziať v  redakcii 
(Podtatranská 149/7, Poprad) v pracovné dni do 15. hod.  (ppš)

• Predám lacno leštený smre-
kový tatranský obklad 3 €/1 m2, 
zrubový profil, hranoly a  dláž-
kovicu na podlahy. Inf.: č. t. 
0908 234 866.  9/14-P• Predám dve garáže v Popra-
de. Murovaná garáž na Mlynskej 
ulici. Druhá je v spoločných ga-
rážach na Novomeského ulici. 
Ceny dohodou. Inf.: č. t. 0905 
369 612.   112/14-P• Predám krásne prerobe-
ný 3-izb. byt s  výhľadom na 
Tatry v  Poprade na sídl. Zá-
pad, 5 min. od centra. Inf.: č. t. 
0903 748 244.  113/14-P• Predám 1-izb. byt vo Svite, 
8. poschodie. Inf.: č. t. 0904 258 
338, 0907 971 690.  114/14-P• Predám zachovalé plyšové 
koberce so strapcami - okrúhly  

priem. 1,5 m, farba svetlo i stred-
ne hnedá, cena 50 € a  2x3 m, 
orientálny vzor, svetlohne-
dý, cena 100 €.  Inf.: č. t. 0908 
254 433.   115/14-P• Predám stroj na ručné vyple-
tanie tenisových rakiet, cena 50 €. 
Inf.: č. t. 0908 254 433.   116/14-P• Predám zimné pneumatiky, 
sada zn. Dunlop 235/55/R 17, 
dezén 5 mm, cena 80 €. Inf.: č. t. 
0908 254 433.  117/14-P• Predám zánovnú posteľ, tma-
vé drevo, kvalitný polohový mat-
rac 140x200 cm, 100 € (nová stála 
265 €) a zachovalý funkčný kom-
binovaný sporák, cena 30 €. Inf.: 
č. t. 0908 254 433.  118/14-P

• POPRADSKÉ PôŽIČKY až 
do 4  000 €. Rýchlo a diskrétne 
- bez registra - aj bez potvrde-
nia. Inf.: č. t. 0911 913 849 - Bc. 

Franková Eva, č. t. 0917 668 003 
- Frank Jozef.  45/14-R• Hĺbkovo tepujeme (aj látko-
vé sedačky) a obšívame koberce. 
www.tepovanie-obsivanie.info, 
č. t.  0949 385 057.  130/14-R• Dáme do prenájmu kan-
celárie (jedna 14 m2) na Hra-
ničnej ul. v  Poprade. Inf.: č. t. 
0903 905 070.  145/14-R• Dám do prenájmu ne-
zriadený 1-izb. byt v  Popra-
de na starom Juhu. Inf.: č. t. 
0915 903 759.  146/14-R

• Prijmem zvárača CO2 do 
zámočníckej dielne z  Popradu, 
Svitu alebo blízkeho okolia. Inf.: 
č. t. 0905 949 564.  150/14-R

• Stredná odborná škola, 
Okružná 761/25 Poprad, ako 
správca majetku Prešovského 
samosprávneho kraja, ponúka 
na prenájom na dobu neurčitú, 
priestory nachádzajúce sa na 
streche výškovej 11 poschodovej 
budovy internátu SOŠ na Okruž-
nej ulici 761/25 o rozlohe 14 m2. 
Budova je postavená na parcele č. 
852 so súpisným číslom 761 v ka-
tastrálnom území Poprad a zapí-
saná na liste vlastníctva č. 4717. 
Výšková úroveň strechy budovy 
je 35,7 m. Priestor je vhodný na 
umiestnenie antén a iného tech-

nologického zariadenia vyža-
dujúceho umiestnenie vo výške, 
na vysielanie a príjem rádiových 
signálov. Spôsob nájmu: priamy 
nájom. Minimálna cena nájmu 
- trhové nájomné na základe 
prieskumu trhu za 1m2 plochy. 
Podružné meranie elektrickej 
energie, prípadne vlastnú prípoj-
ku, si zabezpečí budúci nájomca 
na vlastné náklady. Záujemcovia 
o nebytový priestor doručia svoje 
žiadosti s  ponukou ceny nájmu 
za 1m2 pôdorysu plánovaných 
zariadení a celkovú rozlohu v m2 
potrebných na inštaláciu zaria-
dení. Termín na doručenie žia-
dostí: do 14. 11. 2014 do 14. hod. 
v  zalepenej obálke s  označením 
„Prenájom - strecha - neotvárať“ 
na vyššie uvedenú adresu školy. 
Žiadosť musí obsahovať predmet 
nájmu, identifikačné údaje záu-
jemcu, ponúkanú cenu za 1m2, 
dobu a  účel nájmu. Bližšie in-
formácie získate na adrese: eko-
nom@sos-pp.vucpo.sk  a  na tel. 
052/7721876.  149/14-R

• Jazyková škola SONNEN-
SCHEIN otvára v novembri kur-
zy nemčiny pre opatrovateľky, ku-
chárov, čašníkov, šoférov, chyžné, 
maturantov. Zápis na tel. čísle 0944 
450  381, Inf.: www.nemcina-po-
prad-sk.webnode.sk     151/14-R
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Tenisové
Tatry

V Poprade získala body len Nitra
1. Košice 21 14 3 3 1 56:29 51

2. Poprad 22 13 3 0 6 78:43 45

3. Nitra 21 11 2 3 5 75:62 40

4. Zvolen 21 11 1 2 7 77:72 37

5. B. Bystrica 19 10 2 2 5 65:47 36

6. Trenčín 20 7 6 1 6 46:34 34

7. Piešťany 20 6 1 2 11 64:74 22

8. Martin 21 5 1 5 10 48:62 22

9. Žilina 22 6 1 1 14 54:75 21

10. Skalica 21 5 0 2 14 40:86 17

 SR 20 12 1 1 0 10 19:38 5

Tabuľka Tipsport ExtraligyPred reprezen-
tačnou prestávkou, 
ktorú Slovákom 
vyplní víkendo-

vý turnaj o  Nemecký pohár, 
odohrali hokejisti HK Poprad 
v  minulom týždni tri zápasy 
v  rade na domácom klzisku. 
Dvakrát nastrieľali súperom 
šesť gólov. Nestačili iba v pia-
tok na rozbehnutú Nitru.

Výsledky: 18. kolo v utorok 
28. októbra HK Poprad - HK 
36 Skalica 6:1 (1:0, 1:1, 4:0), 
góly Popradu: 10. Radoslav 
Suchý (T. Sýkora, L. Hvila), 
38. Samuel Takáč (R. Suchý, 
M. Paločko), 44. Tomáš Sý-
kora (R. Suchý, A. Kroták), 
50. Matúš Paločko (A. Kroták, 
J. Kasík), 52. Peter Boltun (J. 
Kasík), 55. Lukáš Hvila (Ma-
túš Matis). 19. kolo v  piatok 
31. októbra HK Poprad - HK 
Nitra 3:4 (2:1, 1:2, 0:1), góly 
Popradu: 9. Lukáš Hvila (J. 
Kasík), 17. Matúš Paločko 
(S. Takáč, J. Kasík), 35. Arne 
Kroták (Ľ. Dinda). 20. kolo 

v  nedeľu 2. novembra HK 
Poprad - MsHK Žilina 6:2 
(2:1, 3:1, 1:0), góly Popra-
du: 11. Matúš Paločko (A. 
Kroták), 17. Radoslav Suchý 
(Ľ. Bartečko, L. Hvila), 22. 
Matúš Paločko (na foto), 33. 
Jakub Makovský (S. Takáč, 
M. Paločko), 37. Matúš Pa-
ločko (S. Takáč, Š. Fabian), 
50. Arne Kroták (trestné 
strieľanie).  (mav)

V  sobotu 8. novembra od-
štartuje v Tatranskej Lomnici 
už druhý ročník jedinečného 
krosového behu s prekážkami 
Steeplechase run. Preteky sú 
súčasťou Zimnej bežeckej sé-
rie, pozostávajúcej zo štyroch 
podujatí, ktoré sa uskutočnia 
v  mesiacoch november až 
február v  regióne Vysokých 
Tatier.

Na účastníkov budú čakať 
zaujímavé behy v prekrásnom 

prostredí našich veľhôr, niekoľ-
ko nových miest a bežeckých 
trás a tradične nebudú chýbať 
ani rôzne prekvapenia, ktoré 
pripravuje organizátor v spolu-
práci s partnermi ZBS.

Novembrové preteky sa rov-
nako ako vlani uskutočnia v 
jazdeckom areáli Tatranskej 
Lomnice, kde budú na účast-
níkov čakať okruhy s pevnými 
prekážkami.

Hostiteľom decembrových 

pretekov ZBS bude golfový areál 
vo Veľkej Lomnici, v januári po-
skytne zázemie pre účastníkov 
príjemné prostredie Tatranskej 
Lesnej a finále 2. ročníka Zim-
nej bežeckej série sa pobeží v 
Starej Lesnej na novej bežeckej 
trati, vedúcej od úplne nového 
tatranského ubytovacieho zaria-
denia.

Zimnú bežeckú sériu orga-
nizuje Sport Club 1896 Štrbské 
Pleso, o.z. s podporou Združenia 
cestovného ruchu Vysoké Tatry a 
jeho členov.  (pev)

Zimná  bežecká  séria

Poprad zatiaľ siedmy
Po tom, čo sa v  priamom 

súboji dostali víťazstvom 
popradskí futbalisti pred Ri-
mavskú Sobotu, cestovali na 
zápas 15. kola do Zvolena. 
Tu sa im nedarilo a  prehrali 
celkom jednoznačne. Rival 
s Rimavskej Soboty doma zví-
ťazil nad Dolným Kubínom, 
a  tak si obaja súperi pozície 
na šiestom a siedmom mieste 
opäť vymenili.

Výsledok: 15. kolo v  sobotu 
1. novembra MFK Lokomotíva 
Zvolen - FK Poprad 3:0 (0:0).

Program: 16. kolo v sobotu 8. 
novembra o 17.30 hod. FK Po-
prad - Slavoj Trebišov.    (mav)

  Z V R P   S  B
1. Michalovce 15 11 2 2 26:9 35

2. Zvolen 15 8 6 1 28:9 30

3. Bardejov 15 7 5 3 24:11 26

4. L. Mikuláš 15 8 1 6 22:14 25

5. Prešov 15 6 4 5 22:18 21

6. Rimavská Sobota 15 5 5 5 14:14 20

7. Poprad 15 6 2 7 22:29 20

8. Moldava n. Bodvou 15 4 5 6 15:19 17

9.  Lokomotíva KE 15 5 1 9 19:25 16

  10. Dolný Kubín 15 5 0 10 15:32 15

  11. Košice B 15 3 4 8 19:28 13

  12. Trebišov 15 3 3 9 10:28 12

Tabuľka DOXXbet ligy Východ

Mesto Poprad opäť ponúka 
verejné korčuľovanie na zim-
nom štadióne. V mesiaci no-
vember dostanú malí i veľkí 
Popradčania možnosť korču-
ľovať v 4 termínoch - 4. no-
vembra (včera), 12. novembra, 
17. novembra a 26. novembra 
- vždy v čase 18.30 až 20.30.

V uplynulej sezóne radnica 
sprístupnila zimný štadión po 
tom, čo kvôli nadpriemerne 
teplej zime musela predčasne 
ukončiť prevádzku mobilných 
ľadových plôch v centre mesta 
a na sídlisku Juh. Verejné kor-
čuľovanie na Zimnom štadióne 
mesta Poprad využilo následne 
počas 8 trojhodinových blokov 
v marci a apríli presne 1685 kor-
čuliarov. Aj vďaka tomuto veľ-
kému záujmu mesto pokračuje 
v tejto aktivite aj v novej sezóne. 
Rovnako ako v minulom roku, 
bude verejné korčuľovanie pre 
Popradčanov sprístupnené 
bezplatne.  (mag)

Verejné
korčuľovanie

Tenisová exhibícia za účasti 
bývalých popredných slo-
venských a českých tenis-
tov - Karola Kučeru, Miloša 
Mečířa ml., Mariána Vaj-
du, Branislava Stankoviča, 
Jána Krošláka, Michala 
Mertiňáka, Filipa Poláše-
ka, Igora Zelenaya a An-
drej Martina sa uskutoční 
v  Teniscentre v  Tatranskej 
Lomnici v  piatok 28. no-
vembra. Vstup pre verej-
nosť bude voľný.  (ppš)
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Z Popradu si pohár odniesol Tatarka
V  sobotu 1. novembra sa 

v  Poprade konal v  poradí už 
34. ročník Tatranského pohára 
v kulturistike. Víťazný pohár si 
z nášho mesta domov odniesol 
Peter Tatarka reprezentujúci 
Dynamic Dolný Kubín.
Výsledky:
Kulturistika
do 85 kg: 1. Ján Soták (Pro 
Body Košice), 2. Miroslav Škar-
da (Fitness Tabo Nová Baňa), 3. 
Richard Čada (ČR),
nad 85 kg: 1. Peter Tatarka 
(Dynamic Dolný Kubín), 2. Da-
vid Oravec (Galaxy 2 Poprad), 
3. Miloš Dolanský (Veterinary 
Košice).
Klasická kulturistika
do 178 cm: 1. Ladislav Korsch 
(KŠK Stará Ľubovňa), 2. Boris 
Palovič (VTJ Techn. Liptovský 
Mikuláš), 3. Marek Čeman (Po-
hoda Bratislava),
nad 178 cm: 1. Ľuboš Maliňák 
(VTJ Techn. Liptovský Miku-
láš), 2.Kristián Farkas (Naytilus 
BBK Moldava nad Bodvou), 3. 
Levente Tárkanyi (VTJ Techn. 
Liptovský Mikuláš).
Body Fitness
open: 1. Adela Ondrejovičová 
(Fitness Centrum Jarábek), 2. 
Silvia Štubňová (Roland Fitness 
R. Sobota), 3. Stanislava Tichá 
(Fitness Sásová B. Bystrica).
Bikiny 
do 163 cm: 1. Stanislava Prí-
trská (Fortuna Trnava), 2. Ľu-
bica Bérešová (Veterinary BB 
Košice), 3. Michaela Brutenič 
(Mozolani Trainings Žilina),

nad 163 cm: 1. Denisa Har-
gašová (Everybody Brati-
slava), 2. Jana Milová (Mo-

zolani Trainings Žilina), 3. 
Olívia Pohánková (Bikini Fit-
ness Bratislava).  (ppš)

Popradský pohár mládeže v karate
V sobotu 25. októbra sa pod 

záštitou Central karate klubu 
v Poprade v športovej hale ho-
tela Satel uskutočnila prestížna 
medzinárodná súťaž pod ná-
zvom 24. ročník Popradského 
pohára mládeže v karate. Za 
účasti 205 štartujúcich z 25 
klubov zo Slovenska a Čes-
kej republiky si Central ka-
rate klub Poprad vybojoval 
spolu 11 medailí a skončil 
v celkovom hodnotení klu-
bov na vynikajúcom štvr-
tom mieste.

O úspech sa postarali títo 
Centralisti:

V kategórii kata kadetky sa 
na treťom mieste umiestnila 
Nadja Moncoľová a taktiež 
na treťom mieste sa v kategó-
rii kata kadeti umiestnil An-
drej Skokan.

V najmladšej kategórii mlad-
šie žiačky do 37 kg v športovom 
zápase kumite sa na druhom 
mieste umiestnila Ina Paľová. 
V kategórii mladšie dorastenky 
do 50 kg sa do finále prebojo-
vala Nikola Bušovská ale súper-

ke podľahla. Medzi kadetkami 
do 47 kg sa taktiež na druhom 
mieste umiestnila Nadja Monco-
ľová. Ďalšie 2. miesto vybojovala 
Rachel Muranicová v kategórii 
kadetky nad 54 kg. O posledné 
ženské umiestnenie sa postarala 

Ema Paľová v kategórii ku-
mite juniorky do 53 kg, keď 
skončila na treťom mieste.

Chlapci sa postarali tiež o 
výborné výsledky. V kategó-
rii kumite mladších doras-
tencov nad 55 kg sa na treťom 
mieste umiestnil Peter Lac-
ko. V kategórii kumite kade-
tov do 57 kg si bronz odniesli 
Kristián Kotlár a Michal Bu-
dziňák. Medailové umiestne-
nia zavŕšil Jozef Jacob Jurčík 
v kategórii kumite kadetov 
do 70 kg, keď si vybojoval 
druhé miesto.  (iku)

EXTRALIGA - sk. A - 4. kolo 
Družstvá 
1. Rozor 5 0 0 5 3020 23.0
2. Hurricanes 4 0 1 5 2837 19.0
3. Radiana 2 0 3 5 2760 11.0
4. Avan 2 0 3 5 2705 11.0
5. Sharks 1 0 4 5 2557 7.0
6. Terichem 1 0 4 5 2304 4.0   
(družstvo, výhry, remízy, prehry, zápasy, 
kolky, body)
Jednotlivci
1. Igor Novotný
 Roroz 5 1074 5 214.8
2. Rudolf Zoričák
 Rozor 5 1050   4 210.0
3. Matúš Svitanek
 Hurricanes 5 1004 4 200.8
4. Igor Lendacký
 Avan 5 942 3 188.4
5. Anton Paločko
 Hurricanes 5 924 4 184.8
(hráč, družstvo, hry, kolky, body, priemer)

1. LIGA - sk. B - 4. kolo
1. Bankbrooker 5 0 2 7 3460 25
2. Expoteam 5 0 2 7 3361 24
3. Autodiely 5 0 2 7 3182 20
4. Vega Zakopane 4 0 3 7 3197 19
5. Evita Caffe 4 0 3 7 3307 17   
6. Advokáti 2 0 5 7 3412 13 
7. Sportrysy 2 0 5 7 3049 12
8. Three Beatles 1 0 6 7 3034 10
(družstvo, výhry, remízy, prehry, zápasy, 
kolky, body)
Jednotlivci
1. Miroslav Mendroš ml.
 Advokáti 3 544 2.0 181.3
2. Roman Gavalér
 Expoteam 5 888 4.0 177.6
3. Jozef Valachovič
 Autodiely 5 885 4.0 177.0
4. Juraj Dubaj
 Evita Caffe 7 1209 4.0 172.7
5. Jozef Celušák
 Bankbrooker 7 1201 5.0 171.5             
(hráč, družstvo, hry, kolky, body, priemer)

Poprad sa stal po roku opäť stre-
diskom sústredenia mládežnícke-
ho výberu britského futbalového 
klubu Manchester United, ktorý v 
rámci programu odohral tri zápasy 
prvého ročníka turnaja AquaCity 
Cup v  NTC Poprad a  stal sa jeho 
víťazom: V  pondelok 27. októbra 
Manchester United - FK Dukla 
Banská Bystrica 2:0 (1:0), v  utorok 
28. októbra FC Baník Ostrava - FK 
Dukla Banská Bystrica 2:0 (1:0), 
v  stredu 29. októbra Manchester 
United - FC Baník Ostrava 3:1 (2:1).

Bowling
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COOOL 
NAJLEPŠIA CENA

DIZAJN
TECHNOLÓGIE

Spotreba a emisie CO
2
 Ibiza: 4,2 – 5,9 l/100 km, 109 – 139  g/km. Spotreba a emisie CO

2
 Leon: 4,1 – 5,2 l/100 km, 108 – 137 g/km. 

Spotreba a emisie CO
2
 Altea: 4,5 – 6,5 l/100 km, 119 – 155 g/km. Ilustračné foto.

BEZ NAVÝŠENIA A BEZ POPLATKU 
ZA SPRACOVANIE

Financovanie 
na polovicu1/2

BEZ NAVÝŠENIA A BEZ POPLATKU 
ZA SPRACOVANIE

Financovanie 
na pätiny

BEZ POPLATKU ZA SPRACOVANIE

Financovanie 
na tretiny1/3

Bohatá výbava sa u nás spája s výhodnou cenou tak ako nikdy predtým. Získajte sebavedomý SEAT Ibiza s klimatizáciou a rádiom už od 8 990 ◊, dyna-
mický nový SEAT Leon navyše s palubným počítačom a multimediálnym vybavením už od 11 890 ◊ alebo sa odvezte domov v crossoveri SEAT Altea 
s klimatizáciou a s kvalitným SEAT Sound system 2.0 už od 12 990 ◊. Vyštartujte po modeloch SEAT s Coool výbavou navyše a užívajte si jazdu v novom aute.

SEAT – člen skupiny Volkswagen.

AUTONOVA, s.r.o. 
Priemyselný areál Východ 3406

058 01 Poprad 
tel.: 52/7731549

e-mail: seat@autonova.sk
www.autonova.sk

VYBERTE SI Z TROCH MOŽNOSTÍ ZNAČKOVÉHO FINANCOVANIA PROSTREDNÍCTVOM ÚVERU:

ENJOYNEERING

Príďte na predvádzaciu jazdu 
k vášmu predajcovi SEAT, 

AUTONOVA, s.r.o. 
a získajte svoj LED darček! 

1/5

130x90_coool koncept cena.indd   1 18.2.2014   15:07
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Lucie Bílá patrí už niekoľko 
rokov k  absolútne najpopulár-
nejším speváckym osobnostiam. 
Účinkovala vo väčšine význam-
ných muzikálov českej scény 
(Bedári, Záhrada rajských po-
tešení, Dracula, Krysař). Jej do-
movskou scénou je Divadlo Ta 
Fantastika, kde takmer tri roky 
hrala titulnú úlohu v muzikáli 
Johanka z Arku, za ktorú dosta-
la Cenu Thálie 2000 v odbore 
opereta, muzikál. V oblasti po-
povej hudby vydala L. Bílá celý 
rad sólových albumov, s ktorými 
úspešne dobýja hitparády, a jej 
hity ako Ave Maria, Láska je lás-
ka, Trouba, Esemes alebo Miluji 
tě pozná takmer každý. Za svoj 
najväčší doterajší úspech L. Bílá 
považuje svoje dve vystúpenia na  
festivale Pražská jar 98. Podarilo 
sa jej to ako prvej popovej spe-
váčke v histórii. Je tiež mnoho-
násobnou držiteľkou prestížnych 
ocenení - televíznych Cien TýTý, 
Českého slávika, Cien akadémie 
populárnej hudby a mnohých 
ďalších významných ocenení. 

V  Poprade bude táto stálica 
českej a  slovenskej populárnej 
hudby vystupovať vo štvrtok 27. 
novembra o 19. hod. vo viacúče-
lovej hale Aréna. Vystúpi spolu 
s  orchestrom a  zborom pod ve-
dením Petra Maláska. Vstupenky 
sú v predaji v Mestskej informač-
nej kancelárii, v Aréne, v predaj-
nej sieti Ticketportal  a v agentú-
re Doremi.  

Ak máte záujem vyhrať vstu-
penky na popradský koncert, 
potrebné je vystrihnúť kupón 
a  napísať názov aspoň jednej 
piesne L. Bílej. Poslať to na ko-
rešpondenčnom alebo podob-
nom lístku do redakcie (Pod-
tatranská 149/7, Poprad) do 14. 
novembra 2014. Mená troch 
vyžrebovaných čitateľov, ktorí 
získajú po dve vstupenky,  budú 
uverejnené v  novinách v  stredu 
19. novembra 2014.  (ppš)

Bílé Vánoce
Lucie Bílé

K u p ó n



Strana 12 5. 11. 2014

Tatranská akadémia n.o.
Súkromná stredná odborná škola

Ul. 29. augusta 4812, Poprad

Informačné a digitálne technológie
Š T U D I J N Ý  P R O G R A M

Právo, ekonomika a podnikanie
Š T U D I J N Ý  P R O G R A M

C A M B R I D G E

Študijný program priamo implementovaný 
do výuky predmetu anglický jazyk.
Získajte priamo u nás medzinárodné
certifikáty PET, FCE a CAE 

Hľadáte modernú, dynamickú a kvalitnú strednú školu?
Súkromná stredná odborná škola ako jediná v Slovenskej
republike ponúka študijné programy Informačné
a digitálne technológie a Právo, ekonomika a podnikanie.
Naši študenti okrem maturitného vysvedčenia môžu 
získať CISCO a CAMBRIGDE certifikáty. Skladba 
predmetov je výbornou prípravou na štúdium 
na vysokej škole, ale aj prax.
Spoznajte školu, ktorá je ôsmou najlepšou strednou 
odbornou školou v Slovenskej republike (INEKO 2014).
Srdečne Vás pozývame: 

Deň otvorených dverí
14. 11. 2014  08:00 – 14:00 hod.

PP-128

SCHÜLE SLOVAKIA - SYNONYMUM SERIÓZNOSTI
PRE ZAMESTNANCOV AJ POPRADČANOV
Viete ako rozoznať serióznu fir-

mu od neserióznej? Zodpovedné-
ho zamestnávateľa od cynického 
žmýkača pracovnej sily? Hovo-
ríte si, že na Slovensku sú len tie 
druhé menované firmy a  máte 
s nimi bohaté skúsenosti vy alebo 
vaši príbuzní? Ukážeme vám, že 
aj na Slovensku fungujú skutočne 
seriózne firmy. 

Spoločnosť Schüle Slovakia, s.r.o. 
je úspešnou firmou a  význam-
ným zamestnávateľom v Poprade, 
ktorá okrem stability a  dlhodobej 
pracovnej perspektívy, prináša 
zamestnancom bohatý sociálny 
program. Bezplatná doprava až po 
bránu firmy a potom odvoz z prá-
ce k rodinám, čerstvá varená strava 
pre zamestnancov aj počas noč-
ných služieb, v  mimopracovnom 
čase možnosti na aktívne trávenie 
voľného času pri cyklistike, pláva-
ní, tenise či lyžovaní a  celoročná 
ponuka firmou hradených relaxač-
ných a liečebných masáží, to je len 
niekoľko z výhod, ktoré poskytuje 
spoločnosť Schüle Slovakia, s.r.o. 
svojim zamestnancom. 

Spoločnosť spolupracuje a po-
máha aj viacerým  organizáciám 

sídliacim v  meste Poprad,  aj 
mimo neho. Spoločnosť sa hrdo 
hlási k  mestskej časti Poprad-
-Veľká, na ktorej sa výrobné 
kapacity podniku  nachádzajú. 
Teší sa z dobrých vzťahov so Zá-
kladnou školou na Ulici Fraňa 
Kráľa vo Veľkej  a tiež  s Klubom 
Veličanov, aktívnym občianskym 
združením or-
ganizujúcim 
kultúrne pod-
ujatia v  tej-
to mestskej 
časti Popra-
du. Podobne 
otvorená je aj 
podpore športu v  meste Poprad 
a  v  jeho okolí. Schüle Slovakia, 
s.r.o. sponzoruje Futbalový klub 
Poprad,  ale aj Basketbalovú aka-
démiu mládeže Poprad, ktorá sa 
zanietene venuje výchove mla-
dých basketbalistiek a ponúka tak 
dievčatám rôzneho veku zmys-
luplné využitie voľného času. 
Schüle Slovakia, s.r.o. pomáha aj 
Telovýchovnej jednote Javorinka 
Levoča - sympatickej aktivite nie-
koľkých zapálených pre malých 
aj veľkých obyvateľov Levoče.

Počas doterajšej viac ako 15-roč-
nej existencie spoločnosť výraz-
ným spôsobom investovala aj do 
zlepšovania životného prostredia. 
V prvých rokoch výroby v Popra-
de pristúpilo vedenie spoločnosti 
k  montáži špičkových odsávacích 
zariadení s  filtráciou nad všetky 
vertikálne lisy vo výrobe. Tým sa   

podarilo vý-
razne zlepšiť 
pracovné pro-
stredie a znížiť 
množstvo voľ-
ne unikajúcich 
emisií. Aj v sú-
časnosti drží 

spoločnosť Schüle Slovakia, s.r.o. 
krok s najmodernejšími ekologic-
kými technológiami a  pripravuje 
inštalácie odsávacích zariadení 
s  filtráciou nad všetky horizon-
tálne lisy. Spoločnosť  sa zároveň 
vybrala náročnou cestou znižova-
nia emitovania hluku množstvom 
technologických aj organizačných 
opatrení. 

Každému, kto prechádzal okolo 
spoločnosti padne do oka mimo-
riadny poriadok a  čistota celého 
areálu spoločnosti. Táto čistota 

je charakteristická pre celkové 
fungovanie spoločnosti Schüle 
Slovakia, s.r.o. a  odzrkadľuje sa 
v  jeho vzťahu k  zamestnancom, 
blízkemu okoliu aj k  celému 
regiónu. Pre spoločnosť nie je 
investícia do zamestnancov zvý-
šeným nákladom firmy, ale nao-
pak hodnotou, ktorú spoločnosti 
vrátia zamestnanci v  kvalitne 
odvedenej práci. Blízke okolie je 
vďaka snahe spoločnosti držať 
krok  s  najmodernejšími ekolo-
gickými technológiami odbreme-
ňované od vplyvu priemyselnej 
výroby, pretože si spoločnosť uve-
domuje záväzok voči budúcim 
generáciám zachovať čisté život-
né prostredie. Do tretice vníma 
spoločnosť Schüle Slovakia, s.r.o. 
svoju zodpovednosť aj voči celé-
mu regiónu, pretože podnikanie 
má svoj hlbší zmysel práve vtedy, 
keď dokáže pomáhať tým, ktorí  
pomoc najviac potrebujú. Ta-
kýchto zamestnávateľov nie je na 
Slovensku veľa, preto je prítom-
nosť spoločnosti Schüle Slova-
kia, s.r.o. v  popradskom regióne 
cenným prínosom pri znižovaní 
veľkej nezamestnanosti.   (PP-110)


