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Oslavovali Deň materských škôl na Slovensku

Kórejčania majú záujem o spoluprácu

Materská škola pri ZŠ F. Kráľa 
na Ul. J. Tranovského vo Veľkej 
oslávila, tak ako všetky škôlky 
na Slovensku, v  stredu 4. no-
vembra Deň materských škôl. 

„Tento deň sa na Slovensku 
oslavuje po prvýkrát. Cieľom je 
poukázať na nevyhnutnosť a výz-

nam materských škôl pre deti a ich 
rodičov. Ambíciou je rozšíriť tento 
deň do celého sveta,“ ozrejmila 
zástupkyňa pre MŠ na Ul. J. Tra-
novského Bibiána Repašská.

Vo Velickej materskej škole 
sa oslavovalo od samého rána. 
„Pripravili sme pre deti iné akti-

vity ako obyčajne. Ráno to začalo 
divadielkom a  popoludní sa deti 
prezentovali pred rodičmi pesnič-
kami a básničkami. Vytvorili sme 
výstavku v záhrade z výtvarných 
prác našich detí. Učiteľky tiež 
pripravili krátku prezentáciu vy-
tvorenú z fotografií. Prekvapením 

mal byť kalendár zložený z týchto 
fotografií, ale do tohto dňa nám 
do materskej školy nedorazil. 
Podujatie sme ukončili lampió-
novým sprievodom a vypúšťaním 
lampiónov šťastia, čo je už piaty 
rok našim tradičným podujatím,“ 
dodala B. Repašská.  (mav)

Na úvodnú návštevu Popradu 
zavítal minulý štvrtok Kyuchu 
Paul Choi, riaditeľ obchodno-
-investičnej agentúry KOTRA 
(Korea Trade investment pro-
motion agency) Bratislava. 

„Cieľom návštevy bolo v nepo-
slednom rade rozvinúť budúcu 
spoluprácu medzi popradskými 
a kórejskými firmami, možnosť 
ich etablovania vo vašom prie-
myselnom parku. Na začiatku 
je ťažké povedať, v ktorej ob-
lasti priemyslu je nadviazanie 
vzťahov najperspektívnejšie, ale 
samozrejme najzaujímavejšími 
sú turistika, automobilový prie-
mysel, sektor informačných tech-
nológií. Poprad k tomu ponúka 
veľa príležitostí. Určite sa náj-
du spoločnosti, s ktorými budú 
kórejské firmy spolupracovať,“ 
objasnil riaditeľ (na foto druhý 
sprava). Poprad si mal možnosť 
prejsť už skôr a v budúcnosti 
plánuje vrátiť sa do nášho mesta 

aj s rodinou. Hosťa zaujal nielen 
priemysel, ale i náš kraj a mož-
nosti cestovného ruchu. Pre-
zradil, že prvý dojem prekonal 
jeho očakávania a bol veľmi po-
zitívny. Kórejského hosťa zaujal 
i projekt Smart City, separácia a 
likvidácia odpadov a tiež tech-
nická materská škola, ktorú si v 
našom meste pozrel.

Popradský primátor Jozef 

Švagerko považuje každú za-
hraničnú návštevu za prínos-
nú a potrebnú. Konštatoval: 
„Medzi najväčšie kórejské firmy, 
ktoré pôsobia na Slovensku, pat-
ria Kia a Samsung. Pán Choi 
prišiel so zámerom zmapovať 
formy spolupráce so stredný-
mi firmami. Verím, že táto 
spolupráca bude do budúcna 
prospešná.“  (mar)

V Poprade padol v nedeľu 8. 
novembra 2015 dlhodobý rekord   
maximálnej dennej teploty tohto 
dňa. Meteorológovia pod Tatra-
mi namerali 17,4°C. Doteraz bol 
najteplejší ôsmy novembrový deň 
v roku 2008, kedy bolo 15,9°C. 

Klimatológ Slovenského hyd-
rometeorologického ústavu v 
Bratislave Pavol Faško povedal, 
že doteraz býval november kon-
zervatívny chladnejší mesiac, ale 
situácia sa mení a stáva sa oproti 
minulosti teplejším. „Druhá po-
lovica novembra bude pravdepo-
dobne podobná ako prvá, akurát 
doteraz dominovala inverzia, ktorá 
v minulých dňoch ustúpila. Nemô-
žeme očakávať výrazné ochladenie, 
ani sneženie. Pravdepodobne neprí-
de ani Martin na bielom koni,“ do-
dal klimatológ. Teplejší november 
než po minulé roky vládne v celej 

Európe a ani 
S l o v e n s k o 
nie je výnim-
kou. (mar)

Padol rekord
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Stručne

Vyhrali nákup

O Poprad sa zaujímajú ďalší investori

Popradská radnica oživuje spoluprácu so Zakopaným
•	INTERNETOVÁ stránka Pre-
šovského samosprávneho kraja 
www.po-kraj.sk získala v  súťaži 
Zlatý erb 2015 po siedmykrát zla-
té ocenenie v  kategórii Najlepšia 
stránka samosprávneho kraja.

•	V  PONDELOK 16. novem-
bra sa v  Podtatranskej knižni-
ci v  Poprade na sídlisku Západ 
uskutoční umelecký prednes 
poézie a prózy seniorov.•	DVOJKONCERT dvoch vo-
kálnych a´capella skupín Caden-
ce z  Kanady a  Close Harmony 
Friends s názvom Magické hlasy 
sa uskutoční v utorok 17. novem-
bra o 18. hod. v Kongresovej sále 
Grand hotela Bellevue v Hornom 
Smokovci.•	OD 18. novembra bude v Tat-
ranskej galérii inštalovaná výsta-
va Mareka Kvetana - slovenského 
multimediálneho umelca mladej 
generácie, ktorá predstaví náv-
števníkom fenomén „nemiest“ 
v  zmysle urbanistickom a  záro-
veň mentálnom a sociálnom. •	MINULÝ týždeň  odštartoval 
v Bratislave cestovateľský fes-
tival Cestou Necestou. Okrem 
hlavného mesta sa uskutoční aj 
v ďalších 11 slovenských mes-
tách. Návštevníci sa môžu tešiť 
na viac ako sto prezentácií, ktoré 
priblížia krajiny ako Mongolsko, 
Kuba, Etiópia, Island, Grónsko či 
Omán. V Poprade bude v utorok 
17. novembra.•	DEŇ otvorených dverí v Súk-
romnej strednej odbornej škole, 
ktorá sídli na Ul. 29. augusta 4812 
v  Poprade bude tento piatok 13. 
novembra od 8. do 14. hod.  •	AJ POPRADSKÍ hasiči sa po-
dieľali na likvidácii požiaru, ktorý 
vypukol minulý týždeň v utorok 
na vrchu Ihla. Počas likvidácie 
ohňa zasahovali tri vrtuľníky 
a viac ako 200 hasičov. Požiar po-
škodil až 200 hektárov lesa.•	SÚŤAŽ „Najkrajšie mesto a 
obec Slovenska 2015“, ktorá pre-
biehala od apríla do októbra na 
internetovom portáli Slovakre-
gion, pozná už  víťazov. Najviac 
hlasov získala Prievidza, na dru-
hom mieste skončila Spišská Nová 
Ves a  na treťom mieste Zvolen. 
Poprad sa umiestnil na 24. mieste. •	TATRANSKÁ galéria v Poprade 
organizuje pre pedagógov a žiakov 
tvorivé dielne inšpirované aktuál-
nymi výstavami - výstavou monu-
mentálnych plastík sochára Ľubo-
míra Purdeša - Neogén a výstavou 
japonského architekta Masaharu 
Takasaki - Stavby predchnuté du-
chom. V  prípade záujmu volajte 
na tel.: 0915 610 756.  (ppš)

Mesto Poprad oživuje spolu-
prácu s poľským Zakopaným. 
Popradský primátor Jozef Šva-
gerko spolu s viceprimátorom 
Pavlom Gašperom navštívili 
v októbri toto poľské mesto. 
Dôvodom bolo predovšetkým 
zintenzívnenie vzájomnej spo-
lupráce v regióne Tatier. 

Primátor Zakopaného Leszek 
Dorula (na foto vľavo) povedal: 
„Veľmi sa teším, že sa vrátime k 
spolupráci. Sme predsa susedia a 
susedia by mali spolupracovať pre 
dobro oboch strán a dobro toho, čo 
nás spája, teda Vysokých Tatier.“

J. Švagerko podotkol: „Máme 
si navzájom čo ponúknuť, takže 
je dôležité opäť začať spolupra-

covať.“ V súčasnosti urobili obe 
mestá ďalší krok - pracujú na 
obojstrannom prepojení mest-
ských webov, takisto aj webu vi-
sitpoprad. Pri návšteve poľských 
susedov predstaviteľov poprad-

skej radnice zaujala i zaujímavá 
drevená konštrukcia s názvom 
Zakopaného, ktorá je obľúbe-
ným miestom na fotografovanie. 
Budú uvažovať o niečom podob-
nom v Poprade.

Spolupráca oboch miest by sa 
mala sústreďovať predovšetkým 
na oblasť cestovného ruchu, 
kultúry a regionálneho rozvo-
ja. Základ spolupráce Popradu 
a Zakopaného položila Dekla-
rácia o spolupráci, ktorú pred-
stavitelia Popradu, Zakopaného 
a Vysokých Tatier podpísali už 
v roku 2003. Zatiaľ najúspeš-
nejším spoločným projektom 
tejto spolupráce je Tatranská 
lyžiarska liga.  (mag, mar)

Udržiavať budú vyše tritisíc kilometrov ciest
Cestári zo Správy a údržby ciest Prešovského 

samosprávneho kraja (SÚC PSK) budú v tohto-
ročnej sezóne vykonávať zimnú údržbu na základe 
okruhov, do ktorých sú  zadelené cesty kategórie 
R - rýchlostné, cesty I., II. a III. triedy. 

V  sezóne 2015/2016 bude SÚC PSK udržiavať 
celkom 3 009 kilometrov ciest, z toho 637 kilomet-
rov pre Slovenskú správu ciest a 7,35 kilometrov 
pre Národnú diaľničnú spoločnosť. Zvyšných 2 365 
km predstavujú cesty II. a III. triedy. Pre tieto ko-
munikácie je v rámci Prešovského kraja zadefino-
vaných 106 okruhov pre konkrétne vozidlá. Zim-
nú údržbu zabezpečuje sedem oblastí, ktoré majú 
18 stredísk údržby a päť vysunutých pracovísk na 

Vernári, Podspádoch, v Malom Lipníku, Hanušov-
ciach a Holčíkovciach.

Počas zimnej sezóny nasadia cestári v zadefino-
vaných 106-tich okruhoch 107 posypových vozi-
diel a v rezerve bude ďalších 12. Na ich obsluhu je 
pripravených 23 nakladačov, pre ďalšie výkony 36 
traktorov s  radlicami, 10 snehových fréz a  osem 
grédrov. Výkony počas zimnej údržby bude riadiť 
18 vedúcich stredísk a 54 dispečerov. V troch zme-
nách bude pracovať 467 zamestnancov v  profesi-
ách vodič, strojník, traktorista a dispečer.

Celkové náklady na nadchádzajúcu zimnú sezó-
nu na cestách II. a III. triedy očakávajú cestári na 
úrovni okolo päť miliónov eur.   (vef)

V  nedeľu 8. novembra v 
popoludňajších hodinách sa 
uskutočnila osobitná dopravná 
kontrola na teritóriu Okres-
ného riaditeľstva Policajného 
zboru v Poprade.

Zameraná bola na kontrolu 
zákazu požívania alkoholických 
nápojov alebo iných návyko-
vých látok vodičmi vozidiel, na 
kontrolu dodržiavania pravidiel 
cestnej premávky jej nemotoro-
vými účastníkmi a  na dodržia-
vanie ustanovených alebo obme-
dzených rýchlosti jazdy vozidiel. 
Na kontrole sa zúčastnilo 22 po-
licajtov. Zistili 24 priestupkov, z 
toho bolo riešených v blokovom 
konaní 16 a napomenutím 8 
priestupkov. Počas akcie bola vy-
pátraná jedna osoba.  (krp)

Poprad je pre investorov čo-
raz zaujímavejším mestom. V 
októbri zaznamenalo niekoľ-
ko významných návštev, ktoré 
môžu priniesť ďalšie príležitos-
ti ekonomického rozvoja. 

O možnosti etablovania v 
Poprade sa zaujímala špičková 
firma z oblasti informačných 
technológií. Vedenie mesta 
Poprad pripravilo pre zástupcov 
spoločnosti prezentáciu nehnu-
teľností, ktoré je pripravené 
ponúknuť na tento účel. „Zaují-
majú sa o Poprad a mohli by tu 
priniesť dvesto pracovných miest 
v IT technológiách, takže pre 
nich hľadáme vhodný priestor. 
V hre je ale aj ďalšie mesto, ta-
kže uvidíme,“ povedal primátor 
Popradu Jozef Švagerko. Po-

tencionálny investor sa okrem 
nehnuteľností zaujímal aj o 
úroveň školstva, možnosti bý-
vania a kultúrno-spoločenského 
vyžitia v Poprade. „Sľúbili sme, 
že sa budeme snažiť do Popra-
du pritiahnuť pracovné miesta 
s vyššou pridanou hodnotou, 
aby mladí ľudia z mesta neod-
chádzali. Rokujeme aj s ďalšími 
špičkovými firmami. Snažíme sa 
ich presvedčiť, že v našom meste 
má tento priemysel všetky pred-
poklady na úspešný rozvoj,“ do-
dal 1. viceprimátor Igor Wzoš.  

Záujem firiem stúpa aj o 
priestory v Priemyselnom parku 
v Matejovciach. V prípade ďal-
šieho pribúdania nových podni-
kateľských subjektov bude mesto 
zvažovať jeho rozšírenie.   (mar)

Dopravná kontrola

V  sobotu 14. novembra sa od 7. do 12. hod. 
v  priestoroch SOŠ na Okružnej ulici uskutoční 
Popradská zberateľská burza, ktorú pre zberateľov 
známok, mincí, bankoviek a  pohľadníc zorgani-
zoval Klub filatelistov v Poprade. Vítané sú aj ďal-
šie zberateľské odbory.   (ppp)

Celoročná súťaž Tatry shopping centra v Popra-
de (TSC) pod heslom Ty nakupuj, my to zaplatíme 
má svojich prvých výhercov. V TSC zadarmo na-
kúpili Eva Breuerova z Matejoviec a Anton Kazi-
mír z Batizoviec. Výhercov žrebujeme každý pon-
delok. Viac o súťaži na www.sc-tatry.sk.  (ppn)

Zberateľská burza
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Krátke správyPriemyslovka odkrýva pred Európou našu históriu

Putovná výstava o spoločnom meste

•	V  PONDELOK 9. novembra 
bola vo výstavnej sieni Barónka 
v Kežmarku sprístupnená výstava 
výberu z tvorby Popradčana Ru-
dolfa Rabatina a  jeho študentov 
s názvom Srdce - čiary - farby.•	TOHTOROČNÉ jesenné 
spočítanie potvrdilo, že počet-
nosť kamzíka vrchovského tat-
ranského nemá klesajúci trend. 
Počas dvoch októbrových dní 
napočítali slovenskí a poľskí sčí-
tací komisári v prirodzených lo-
kalitách výskytu 1 345 kamzíkov, 
z toho 124 mláďat. Na slovenskej 
strane Tatier sa páslo 1 090 kam-
zíkov, na poľskej 255 kamzíkov. •	SLOVENSKÝ hudobník Vašo 
Patejdl bude vystupovať na 
Štrbskom Plese v  sobotu 21. 
novembra o  20. hod. v Grand 
Hoteli Kempinski High Tatras. 
Prvýkrát vystúpi so svojimi naj-
väčšími hitmi za doprovodu kla-
víra a akustickej gitary, na ktorú 
bude hrať Juraj Burian. Sprevá-
dzať ho bude aj 10-členný sláči-
kový orchester.•	V GALÉRII ÚĽUV v Tatran-
skej Lomnici si návštevníci môžu 
v  novembri pozrieť výstavu lia-
tych, kovaných zvoncov a zbierky 
prikrývok tvorenej majstrami ľu-
dovej umeleckej tvorby. Otvorené 
je utorok až piatok od 10. do 16. 
hod. a v sobotu od 11. do 15. hod. •	JEDENÁSŤ novovybudova-
ných poldrov hlavne v oblasti 
Kežmarku, Podolínca a Starej 
Ľubovne, má obyvateľov chrá-
niť pred povodňami. Kapacita 
všetkých poldrov je 260-tisíc 
kubíkov, najväčší polder je nad 
Kežmarkom a Ľubicou, kde boli 
škody a záplavy v minulosti naj-
väčšie, ten má kapacitu 100-tisíc 
kubíkov. Poldre by mali ochrániť 
približne 35-tisíc obyvateľov. V 
prípade povodne je v Ľubickom 
potoku stokrát viac vody ako 
bežne.•	HUDOBNÁ skupina Kollá-
rovci bude vystupovať v Kultúr-
nom dome v Batizovciach v ne-
deľu 29. novembra o 18. hod. •	PODNIKATEĽOV, ktorí 
používajú automobily na pod-
nikanie a  v  januári 2016 budú 
podávať daňové priznanie k dani 
z  motorových vozidiel, čaká 
niekoľko noviniek. Podstatný-
mi zmenami pre daňovníkov 
je zjednotenie sadzieb dane pre 
celé Slovensko, zmena miestnej 
príslušnosti a  zavedenie jednot-
ného čísla účtu, na ktorý budú 
daňovníci platiť daň z  motoro-
vých vozidiel.  (ppš)

V  utorok minulý týždeň 
prijal prvý viceprimátor mes-
ta Poprad Igor Wzoš na pôde 
mestského úradu delegácie 
troch zahraničných škôl, kto-
ré s  popradskou Strednou 
priemyselnou školou vstúpili 
do projektu Erasmus plus - 
školské partnerstvá. Témou 
projektu je História trošku 
odlišná - virtuálna medzikul-
túrna prehliadka zámockého 
štýlu. V  Poprade išlo o  prvé 
zo série stretnutí projekto-
vých partnerov.

SPŠ Poprad na projekte spo-
lupracuje so Strednou tech-
nickou školou v  slovinskom 
meste Koper, Gymnáziom 
Puškina v litovskom meste 
Kaunas a Gymnáziom v turec-
kej Adane. Cieľom projektu je 
spoznávanie životného štýlu 
stredovekých ľudí. Študenti 
a ich učitelia postupne navští-
via v  každej zapojenej krajine 
tri hrady a  zámky. U  nás to 
bude Spišský hrad, Ľubovnian-

sky hrad a  Kežmarský hrad. 
„Projekt je plánovaný na dva 
roky a každý mesiac chceme 
naplniť nejakými činnosťami. 
Hrady a  zámky budeme skú-
mať. Budeme variť stredoveké 
jedlá a  obliekať sa do dobo-
vých kostýmov,“ uviedla Alica 
Šoltýsová z SPŠ Poprad. „Je to 
vítané spestrenie práce pre žia-
kov, ale aj učiteľov. Nové prvky 
poznávania krajín sa zakompo-
nujú do učebných osnov. Mali 
sme už možnosť navštíviť školu 
v  Slovinsku, nakoľko sme s  tý-
mito partnermi už jeden pro-
jekt robili. Boli sme aj v  Litve 
pri príprave projektu, najbližšie 
tam pôjdeme na jar. Do Turec-
ka by sme mohli ísť niekedy na 
jeseň budúceho roka,“ objasnil 
riaditeľ SPŠ Poprad Jaroslav 
Bašista.

Koordinátorkou a  autorkou 
myšlienky je zástupkyňa STŠ 
v  slovinskom Koperi Simo-
na Paulič. „Najskôr sme pra-
covali so slovenskou stranou 

na spoznávaní jaskýň a  teraz 
sme sa rozhodli presedlať na 
hrady a  zámky. Budeme skú-
mať rozdiely, spoločné zna-
ky a  získavať nové poznatky. 
Učitelia majú možnosť zmeniť 
svoj prístup k  výučbe dejepisu 
pridávaním zážitkov s  využi-
tím rôznych moderných tech-
nológií,“ povedala. „História je 
podávaná inak a navyše je tu 
šanca vytvárať partnerstvá na 
európskej úrovni,“ pokračova-
la Lilia Dvilevičiené z  gym-
názia v  Litve. „Sme radi, že 
sme mohli zavítať do Popradu. 
Strávili sme tu veľa pekných 
chvíľ a  ďakujeme za všetko,“ 
doplnil Hüseyin Bulut z  tu-
reckého gymnázia. „V Poprade 
máme školy, ktoré sú progre-
sívne a  vstupujú do projektov, 
ktoré prinášajú nové kontakty 
a podnety pre našich študentov, 
preto som rád, že sa aj takou-
to formou ľudia cezhranične 
spájajú,“ uzavrel viceprimá-
tor I. Wzoš.  (mav)

Pri príležitosti 70. výročia 
zlúčenia Popradu, Veľkej a 
Spišskej Soboty do jedného 
mesta pripravila Tatran-
ská galéria v spolupráci so 
Štátnym archívom Prešov, 
pracoviskom Archív Poprad 
putovnú výstavu na 15 pane-
loch. Bola inštalovaná najprv 
v Dome kultúry a od 6. no-
vembra si ju môžu občania 
pozrieť vo foyeri Mestského 
úradu v Poprade.

Riaditeľka TG Anna Ondru-
šeková uviedla: „Výsledkom 
intenzívnej práce je zhutnená 
história všetkých mestských čas-
tí aj súčasnej podoby Popradu. 
Snažili sme sa zhrnúť výsledky 

a zmeny, ktoré mesto dosiahlo 
v uplynulých desaťročiach v ob-
lasti výstavby, dopravy, cestov-
ného ruchu, kultúry, športu atď. 
Naším želaním bolo, aby bola 
výstava dobovo aj fotograficky 
zaujímavá. Nebo-
lo ľahké vybrať z 
množstva fotogra-
fií tak, aby naši 
obyvatelia, starší i 
mládež, boli hrdí 
na Poprad, lebo je 
to naozaj jedna z 
najstaršie osídle-
ných oblastí vôbec 
na Slovensku, bo-
hatá na kultúrne 
pamiatky. Výstava 

je putovná a boli by sme radi, 
aby prešla všetkými základ-
nými a strednými školami. Je 
mobilná, ľahko inštalovateľná 
a k dispozícii na rôzne účely, 
veľtrhy a pod.“  (mar)
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V popradských uličkách

Vodiči na súťaži

Deti zo Základnej umeleckej 
školy na Štefánikovej ul. v 
Poprade maľovali najkrajšie 
motívy z malebných uličiek cen-
tra mesta i jeho mestských čas-
tí. Na začiatku stála myšlienka 
Mestskej informačnej kancelá-
rie, aby práve malí umelci vytvo-
rili námety na rôzne pamiatko-
vé predmety pre návštevníkov 
Popradu. Zámer sa podaril a 
dnes detské nápady kraľujú na 
tričkách, pohľadniciach, mag-
netkách, hrnčekoch... 

Pôvabných maliarskych dielok 
detí však bolo veľa a téma bola 
osobitne inšpirujúca v roku 70. 
výročia zlúčenia Popradu, Veľkej 
a Spišskej Soboty do spoločného 
mesta. Deti tak pod vedením 
pedagógov výtvarného odboru 
Iny Dunajovej, Vladimíra Leš-
tacha, Jany Murinovej a Rudolfa 
Rabatina tvorili ďalej a vznikla 

výstava V popradských ulič-
kách. Otvorila ju riaditeľka ZUŠ 
Katarína Kočišová minulý štvr-
tok v priestoroch vstupnej haly 
Domu kultúry v Poprade. Na 
vernisáži povedala: „Teší nás, že 
originálne námety našich detí sa 
stali podkladom pre pamiatkové 
predmety. Téma sa nám zapáčila, 
pokračovali sme v nej ďalej a vy-
užili potenciál detí. Navyše nám 
téma vhodne zapadla k 70. vý-
ročiu vzniku veľkého Popradu.“ 
Riaditeľka tiež poďakovala Kláre 
Mlynárovej, žiačke výtvarného 
odboru ZUŠ z ateliéru Iny Du-
najovej, ktorá v minulých dňoch 
získala hlavnú cenu XVIII. roč-
níka medzinárodnej výtvarnej 
súťaže Bohúňova paleta 2015 v 
kategórii maľba v konkurencii 
123 škôl a 1 707 prác. Zároveň 
s ďalšou prácou získala zlaté 
pásmo v kategórii kombinova-

ná technika. Strieborné pásmo 
dostala Nela Gloriková z tej istej 
triedy. 

Rudolf Rabatin na výstave 
zaspomínal: „V čase môjho det-
stva bývalo pekným zvykom, že 
sme sa s rodičmi chodili popre-
chádzať po námestí a uličkách 
Popradu. Dnes to už tak nefun-
guje, ale možno by malo, aby 
sa naučili mať radi svoje mesto 
a vážiť si ho. V deťoch by sa tak 

pestoval určitý lokálpatrotizmus 
a spoznávali by vzácne historic-
ké miesta Popradu.“ 

Žiačka Viktória Heržáková sa 
vyjadrila: „Na svoj obrázok som 
si vybrala mesto Poprad, pretože 
tu žijem, bývam a chcela som si 
ho namaľovať. Naše mesto sa mi 
veľmi páči.“ 

Výstava V popradských ulič-
kách potrvá do 14. decembra 
2015.   (mar)

Na pracovnom stretnutí po-
slancov volebného obvodu č. 1 
(centrum, sídlisko Západ, Veľ-
ká, Spišská Sobota, Matejovce 
a Stráže) v poslednú októbro-
vú stredu mali na pretrase 
žiadosť popradskej rodáčky o 
poriadok a upratanie cinto-
rína vo Veľkej pred Sviatkom 
všetkých svätých. 

Ďalej prerokovali požiadavku 
o zbúranie objektu na uskladne-
nie kontajnerov na komunálny 
odpad v jednom z vnútroblokov 
v centre mesta. Vlastníci domov 
na Ul. Boženy Němcovej upo-
zornili, že po likvidácii azylo-
vých objektov je nevyhnutné 
riešiť prístupovú komunikáciu 
k rodinným domom na tejto 
ulici v súvislosti s vývozom ko-
munálneho odpadu. Koncom 
októbra tam ešte bola nahro-
madená zemina na betónovej 
ploche, po ktorej bola možnosť 
prístupu k rodinným domom 

a tá bránila prístupu k nim pre 
obyvateľov, sanitky aj vozidlá 
firmy Brantner. Poslanci hovo-
rili tiež o žiadosti o pomoc pri 
výrube stromov na Matejov-
skom námestí, žiadosti občanov 
Sp. Soboty o posunutie pevných 
zábran v časti prepojenia cesty 
Hlavná a priemyselná zóna Ma-
tejovce, riešení vnútrobloku na 
Murgašovej ul. - zábere verej-
ného priestranstva stavebným 
materiálom, ako aj o žiadosti o 
pomoc pri úprave korún stro-
mov pri obytnom dome Tekov 
na sídlisku Západ.

Predsedníčka VO č. 1 Anna 
Schlosserová a poslanci upozor-
ňujú občanov tohto VO na zme-
nený termín pravidelného stre-
távania sa s poslancami. Nový 
termín je od septembra stanove-
ný na poslednú stredu v mesiaci 
o 16. hod. v kancelárii určenej pre 
poslancov na tento účel na Mest-
skom úrade v Poprade.   (pps)

Občania sa obrátili na poslancov

Vodiči záchrannej zdravotnej 
služby sa včera v Poprade stretli 
na svojej historicky prvej me-
dzinárodnej súťaži  Falck Driver. 
Jej cieľom je preskúšať ich prak-
tické vedomosti v technickej aj 
zdravotnícko-záchrannej oblas-
ti. Účasť potvrdilo 16 dvojčlen-
ných posádok poskytovateľov 
záchrannej zdravotnej služby 
zo Slovenska, Maďarska, Poľska, 
Česka a Dánska.  (ppm)

Mestskí policajti si posvietili na mladistvých
Popradskí mestskí policajti vykonali kontrolu 

požívania alkoholických nápojov u maloletých a 
mladistvých v reštauračných zariadeniach a na 
verejnom priestranstve. V priebehu jedného ve-
čera navštívili tri nočné podniky. Spolu 13 prís-
lušníkov mestskej polície skontrolovalo 34 osôb, 
dychová skúška na alkohol bola pozitívna u 12 
mladistvých osôb, predvedené boli 3 osoby.

Rekordérom medzi mladistvými z pohľadu 
konzumácie alkoholu bol mladý muž z Hranov-
nice, ktorému bolo zistených 0,92mg/l (1,92 pro-
mile) alkoholu v krvi. Medzi dievčatami domi-

novala mladistvá Popradčanka, ktorej dychová 
skúška potvrdila 0,85mg/l (1,77 promile) alko-
holu v krvi.

Za porušenie zákazu požívania alkoholických 
nápojov mladistvou osobou uloží obec pokarhanie. 
V odôvodnených prípadoch môže uložiť aj zákaz 
navštevovať verejne prístupné miesta, v ktorých sa 
podávajú alkoholické nápoje. „V nastúpenom trende 
kontrol budeme pokračovať a naďalej tak preven-
tívne pôsobiť na mladistvých i samotné reštauračné 
zariadenia,“ informoval zástupca náčelníka Mest-
skej polície v Poprade Milan Slota.  (mag)

Na októbrovom rokovaní Mest-
ského zastupiteľstva v Poprade 
vystúpil poslanec Rudolf Kubus s 
niekoľkými interpeláciami. Oslo-
vili ho obyvatelia z Ul. slobody 
v Spišskej Sobote s požiadavkou 
vybudovať osvetlenie. V dôsledku 
stromov je časť ulice (polooblúk) 
v úplnej tme, čím vzniká nebez-
pečenstvo úrazu a občania sa tiež 
necítia bezpečne. Poslanec ďalej 
interpeloval: „Na pravidelnom 
stretnutí  s občanmi v Matejov-
ciach požadovali zrekonštruovať 
cestné komunikácie v Továrenskej 
štvrti, ktoré sú v dezolátnom sta-
ve, nemajú žiadne dažďové vpusty 
a voda pri nárazových dažďoch 
nekontrolovane tečie po cestách a 
vytvára obrovské mláky. Podobná 
situácia je i na Lidickej ulici, na 
ktorú sa pri prívalových dažďoch 
dostávajú nánosy bahna z priľah-
lých polí. Občania požadovali aj 
zriadenie rómskych hliadok.“ R. 
Kubus si bol tiež pozrieť chodníky 

a prístupové cesty k základným a 
materským školám. Priviedla ho k 
tomu príhoda, keď staršia pani v 
areáli škôlky na Jarnej ulici stúpila 
do pukliny v asfalte a spadla. Stav  
chodníkov v niektorých školách 
pokladá poslanec za hrozný a na-
vrhuje, aby sa čo najskôr zrekon-
štruovali alebo aspoň vyspravili. 
R. Kubus tiež interpeloval proble-
matiku elektronického rozhodcu 
na zimnom štadióne a nájomnej 
zmluvy HK ŠKP Poprad. 

Poslanec Vladimír Lajčák sa 
vo svojej interpelácii zaujímal o 
postup pri vydávaní stavebného 
povolenia na budovu, v ktorej už 
šesť mesiacov bývajú ľudia. 

Poslanec Ondrej Kavka žiadal 
predložiť na najbližšom zastu-
piteľstve informatívnu správu o 
tom, na akú dobu bolo vydané 
stavebné povolenie na výstavbu 
obchodného centra Horse, či 
ešte platí a aké sú riešenia toh-
to problému.  (ppm)

Z interpelácií
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Fotografi milujúci fotky vystavujú v knižnici

Obchodná akadémia chce uspieť v  projekte Euroscola

Mesto Vysoké Tatry kon-
com októbra hostilo účast-
níkov 52. ročníka autorskej 
literárnej súťaže Wolkrova 
Polianka. Po slávnostnom 
vyhlásení výsledkov hos-
ťujúci spisovatelia súťaže 
na druhý deň besedovali 
v knižniciach.

Podtatranskú knižnicu 
v  Poprade navštívili autori 
Miroslav Brück a Dalimír 
Stano. Žiakom 9. ročníka 
Základnej školy na ul. Ko-
menského priblížili osobnosť 
českého básnika a predstavi-
teľa českého poetizmu Jiřího 
Wolkra, ako aj autorskú sú-
ťaž a svoju tvorbu. Spisova-
teľ poézie aj prózy Miroslav 
Brück na príklade Wolkrov-
ho básnického diela, ktoré 
pozostáva iba z  dvoch bás-
nických zbierok (Hosť do 
domu a Ťežká hodina) žia-
kom poukázal, že nie je dô-
ležité, koľko kníh autor vydá, 
ale to, aké posolstvo nimi 
odovzdáva. Krátky a  rýchly 
prieskum obecenstva ukázal, 
že väčšina besedujúcich žia-
kov má skúsenosti s tvorbou 
poézie. „Poézia je výnimočná 
v tom, že si na papier môžete 
dať čokoľvek, pretože je to váš 
slobodný priestor. Ubezpeču-
jem vás, že keď zoberiete do 
ruky pero a  papier, nebudú 
to stratené chvíle,“ podporil 
mládež M. Brück. D. Stano 
odporučil mládeži siahnuť 
po básňach Miroslava Vál-
ka. „Nie sú iba pre tých, ktorí 
chcú písať. Hlboké emócie a 
intelektuálne rozhovory, kto-
ré Válek ponúka vo svojich 
básňach, stoja za prečítanie,“ 
uviedol.

Autori spomenuli taktiež 
Literárny klub pri Podtatran-
skej knižnici, ktorý môže 
navštevovať ktokoľvek, kto 
píše alebo má chuť písať. „Ne-
treba prísť s  hotovou básňou, 
na začiatok stačí počúvať,“ 
poznamenal D. Stano.

Adriana Hricková

Básnici v knižnici
Dali ste nám vedieť

I  love photography - Foto 9 
je názov výstavy, ktorá sa v pia-
tok začala v  Podtatranskej 
knižnici. Klub ILP s členmi vo 
veľkej časti Slovenska vznikol 
pred dvoma rokmi. Na výstave 
sa dá vidieť vyše šesť desiatok 
fotografií od deviatich foto-
grafov. Podieľa sa na nej: Jirko 
Salzmann, Karol Nowak, Miro 
Kováč, Peter Pramuk, Dávid 
Tatarčiak, Miroslav Bendík, 
Martin Sprušanský, Branislav 
Babjak, Tomáš Rázga.

Ako sa zmienil jeden z členov 
tohto fotoklubu Jirko Salzmann 
(na foto), fotografia ho nauči-
la inak sa dívať na veci okolo 
seba. Všíma si aj to, čo možno 
iní nevidia. Keď pri sebe nemá 
fotoaparát, fotografuje očami 
a neskôr sa k tomu vráti. „To, že 

vnímam okolitý svet naplno, robí 
môj život krajším a bohatším. Fo-
tografujem všetko, čo ma zaujme. 
Sledujem zmeny svetla, zmeny 
dennej doby, všelijaké línie, far-
by, nálady, vzťahy ľudí... Teší ma, 
keď držím fotoaparát v ruke, mô-
žem stláčať spúšť a  niečo zachy-

tiť. Fotografiu  milujem. Väčšina 
z  nás o  tom možno nerozpráva 
tak ako ja, ale je to podobné. Bez 
nejakej lásky sa fotografovanie 
robiť nedá. To sú potom len takí 
dokumentátori. Keď sa snažia 
o niečo viac, musia to mať radi.“ 

Pre ďalšieho z  členov tohto 
fotoklubu Miroslava Bendíka 
fotografia znamená vyjadriť 
sa vizuálne. Fotí hlavne de-
taily - kvapky vody, snehové 
vločky. Je to spôsob ako zre-
laxovať a  vypadnúť na chvíľu 
z každodenného života. „I love 
photography, teda ozaj milujem 
fotografiu. Inak by som na tejto 
výstave svoje fotky neukazo-
val,“ zhrnul M. Bendík. 

Výstava s láskyplným názvom 
bude v  Podtatranskej knižnici 
do 2. januára 2016.  (kpa)

Projekt Informačnej kancelárie EP na Sloven-
sku Euroscola sa teší veľkému záujmu zo strany 
študentov nielen zo Slovenska. Mladí ľudia sa 
oboznamujú s fungovaním EP, diskutujú o ak-
tuálnych problémoch a uvedomujú si potrebu 
učiť sa cudzie jazyky.

Samotnej návšteve EP však predchádza množ-
stvo aktivít. Pripravili sme si zaujímavé podujatia 
pre rôzne vekové kategórie, v  ktorých hlavnou 
témou bola Európska únia. Navštívili sme mater-
skú a základnú školu, kde sme pre deti pripravili 
rôzne hry a  prezentácie o  EÚ. O  Európskej únii 

sme diskutovali v škole s mnohými osobnosťami. 
Cenné poznatky sme získali z konzultácií s vice-
primátorom Popradu Igorom Wzošom. S psycho-
logičkou Zuzanou Piovarčiovou sme živo disku-
tovali o ochrane a zneužívaní osobných údajov na 
internete.

Tešíme sa na stretnutie s  europoslancom Iva-
nom Štefancom, videokonferenciu s  pánom Mi-
roslavom Mikolášikom a na besedu s ministrom 
zahraničných vecí Miroslavom Lajčákom.

Študentky OA: Valéria Tamašiová, Veronika 
Šlosárová, Terézia Mikurdová

V  stredu 4. novembra sa v  Škol-
skom klube detí I. a  II. oddelenia 
pri ZŠ s  MŠ na Komenského uli-
ci v  Poprade uskutočnila akcia 
Draci vo vzduchu. Štyridsaťpäť 
krásnych pestrofarebných drakov 
veselo poletovalo vo vzduchu. Zo 
zeme ich pozorovali šťastné tváre 
detí. Ktorý vyletel najvyššie? Ktorý 
bol najkrajší? Rozhodnúť o  tom, 
kto je víťaz, bolo veľmi ťažké....a 
tak zvíťazili všetci, ktorí sa zú-
častnili.  FOTO - Jana Babonyová

Komorný spevácky zbor 
Free Harmony (na foto po-
čas štvrtkovej vernisáže) zo 
ZUŠ na Štefánikovej ul. v 
Poprade pod vedením diri-
gentky Blanky Richnavskej 
zožal úspech na medziná-
rodnom zborovom festiva-
le Praga Cantat, ktorý sa 
konal  na prelome októbra 
a novembra v Prahe. Spo-
medzi 19 zborov získal Free 
Harmony zlaté pásmo v 
klasickej a strieborné pásmo 
vo folklórnej kategórii.
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Súťaž o ekológii Do polovice novembra sa ešte môžu sadiť stromčeky

Poprad by som nevymenil za žiadne iné mesto, hoci vidím i nedostatky
Chcem sa vyjadriť k niektorým nedostat-

kom v našom meste, ktoré ma trápia. Tak 
ako Alžbetina a Hviezdoslavova ul. si vyžia-
dali rekonštrukciu, je potrebné opraviť aj 
Bernolákovu ul. (na foto) Je v dezolátnom 
stave, na jednej strane úplne bez chodníka 
a počas dažďa aj s veľkou mlákou. 

Ďalej som si všimol, že pri hoteli 
Gerlach sa podstavec sochy rozpadáva 
a zarastá burinou, pri autobusovej za-
stávke na Partizánskej ul. oproti firme 
Eurovia bol zlikvidovaný novinový stá-
nok. Zostala po ňom jama s betónový-
mi prekladmi. Bolo by vhodné plochu 
zatrávniť a nebolo by od veci vymeniť 
starý prístrešok za nový moderný. Pri 
futbalovom štadióne NTC veľmi špatí 
priestranstvo bývalá piváreň, ktorú tre-
ba odstrániť a vybudovať parkovisko. 

V meste sa tiež vyskytuje veľa su-
chých stromov, napr. dva pri bloku 
Orient, pri rieke Poprad vedľa kostola 
a najviac pri živom plote na Partizánskej ul., 
kde okrem iného sídli aj obvodný úrad ži-
votného prostredia. Myslím si, že aj okrasné 
kríky si vyžadujú väčšiu starostlivosť a treba 
ich pravidelne strihať. Niektoré dorastajú až 
do výšky 2-3 metrov a pôsobia ako džung-
ľa. Napr. pred budovou okresného súdu, na 
Západe pri Jednote, pri parkovisku pri býva-
lom pivovare. Mnohé kríky bránia vodičom 

vo výhľade na križovatkách. 
Za negatívny jav v meste považujem aj vytvá-

ranie skratiek cez pekne upravené parky. Dalo 
by sa tomu zabrániť dodatočnou dosadbou no-
vých kríkov a osadením dočasných drevených 
plôtikov. Ďalej - celý prvý svah pri výpadovke 
smerom na Rožňavu je porastený trnkami, 

šípkami, plánkami. Je ich potrebné preriediť, 
aby bolo možné vykášať burinu a vysokú trávu. 
Takmer vo všetkých parkoch a pri cestách je 
mnoho stromov, z ktorých pri kmeni vyrastá 
veľmi veľa mladých výhonkov. Z niektorých 
visia konáre až k zemi. Treba to upraviť.  Na 
okrajoch mesta sú plochy „nikoho“ zarastené 
bodliakmi a vysokou trávou, nikto ich nekosí 
napr. medzi Baumaxom a predajňou farieb, pri 

Toyote, cyklistických chodníkoch a inde. 
Myslím si takisto, že veľkoplošné bilboar-

dy s podstavcami nemajú v meste čo robiť. 
Zohyzďujú ho a zbytočne zaberajú parko-
vacie miesta napr. na parkovisku pri rieke 
Poprad oproti bývalej hasičskej stanici. 

Bolo by dobre, keby mesto dalo vyznačiť 
parkovacie plochy bielou farbou na 
sídliskách. Zmenou lichobežníkových 
plôch na kolmé státie by sa tiež získalo 
viac parkovacích miest. Príkladom je 
parkovisko pri knižnici na Západe. 

Pri verejných budovách - úradoch, 
pošte a bankách mi chýbajú stojany na 
bicykle. Za úvahu by stálo aj vybudova-
nie nového vyšliapaného chodníka pri 
veľkom kruhovom objazde. Teraz počas 
dažďa chodci rozvláčajú blato. Zároveň 
je treba zasypať zeminou už nefunkč-
ný asfaltový chodník ku ceste na most, 
lebo pre chodcov je už vybudovaná láv-
ka ponad rieku a všímam si aj nedostat-

ky v čistote pri obrubníkoch okolo parkovísk 
v celom meste, najmä na sídliskách.

Hoci som sa vyjadril k viacerým problémom 
kriticky, mesto Poprad mám rád a nevymenil 
by som ho za žiadne iné mesto na Slovensku 
ani vo svete. Vyslovujem úprimnú vďaku rad-
nici, poslancom, firme Brantner a všetkým 
občanom, ktorí dbajú o to, aby naše mesto 
bolo z roka na rok krajšie.  (efk)

Napísali ste nám

V školskom roku 2015/16 
skupina Veolia na Slovensku 
vyhlásila vzdelávaciu súťaž pre 
žiakov 2.-4. ročníka základných 
škôl zameranú na vytváranie 
pozitívneho vzťahu detí k eko-
lógii. Desiaty ročník súťaže je 
na tému Biodiverzita okolo 
nás - keď vďaka biodiverzite 
moje mesto ožije. Projekt sa 
realizuje pod záštitou Minister-
stva životného prostredia SR. 
Viac o súťaži na www.veolia-
energia.sk.  (ppp)

Dovoľujem si touto krátkou 
formou verejne poďakovať všet-
kým pracovníčkam odboru so-
ciálnych vecí Mestského úradu 
v Poprade. Bola som tam v prie-
behu niekoľkých dní dvakrát 
a  jednala som s  viacerými pra-
covníčkami. Všetky boli usmie-
vavé, milé, ponúkli mi sadnúť 
si. Nebola som pre ne čosi čo ich 
zdržiava pri práci. Odchádza-
la som od nich s pocitom, že aj 
keď už stará, predsa ešte mám 
svoju dôstojnosť a cenu. Prajem 
im veľa zdravia a nech sa im darí 
v osobnom aj pracovnom živote.

S vďakou Mária Štolcová

Poďakovanie

Začiatkom októbra uspo-
riadal OV Slovenského zvä-
zu záhradkárov v Poprade 
po prvýkrát, vďaka ústreto-
vým krokom primátora Jo-
zefa Švagerka, Podtatranskú 
výstavu ovocia a zeleniny 
v priestoroch popradského 
mestského úradu. 

Priestory boli vhodné na 
výstavu, ktorá splnila svoj 
účel. Škoda, že sa prezen-
tovalo len málo registro-
vaných členov a iba jeden 
prídomový záhradkár zo 
Svitu a zo Stráží. Podtat-
ranskej výstave predchá-
dzala mestská výstava vo 
Svite, z ktorej exponáty 
putovali do Popradu. Bez 
vystavovateľov zo Svitu 
by výstava zívala prázd-
notou. 

Návštevníci dostali 
množstvo rád od pomológov, 
vymenili si skúsenosti, ktoré 
plodiny sa oplatí pestovať v 
našej podtatranskej oblasti, 
čo boli hlavné otázky.  Pove-
rená komisia vybrala a zasla-
la z výstavy 22 druhov jabĺk 
na výstavu Jahrada 2015 do 
Trenčína koncom októbra, 

kde sa konala súťaž o najkraj-
šie jablko roka. Zo svitských 
záhrad na ňu išlo až 14 dru-
hov od 10 pestovateľov, 8 z 
Popradu bolo od 6 registrova-
ných a jedného prídomového 
záhradkára.

Za organizáciu a zabezpe-
čenie výstavy patrí poďako-
vanie primátorovi, sponzo-

rom, aktívnym členom, ale aj 
návštevníkom, bez ktorých by 
výstavy nemali zmysel.

Po vyhodnotení ankety boli 
vyhlásení víťazi. Najväčší 
počet hlasov získala tekvica 
od pestovateľa Jána Janigloša 
zo ZO SZZ Breziny, druhý 
bol herbár liečivých rastlín 

od troch žiačok z Liptovskej 
Tepličky a tretie miesto získa-
li maxi cibule od pestovateľa 
Rada Adamkoviča zo ZO SZZ 
Máj. 

Všetci dostanú diplom a 
vecné ceny. Tiež boli vylo-
sované ocenenia pre troch 
zúčastnených v ankete. Chce-
li by sme sa vyvarovať nie-

ktorých nedostatkov a 
preto uvítame, nielen od 
organizovaných záhrad-
károv, aby nám zasielali 
postrehy, žiadosti o rady, 
ale aj výmenu skúsenos-
tí, na adresu: OV SZZ-P.
Jilemnického 304/25, 059 
21 Svit, alebo na ovszzpo-
prad@zoznam.sk.

Do 15. novembra je 
odporúčané obdobie na 
výsadbu nových strom-
čekov, tak veľa šťastia pri 

výbere.
Ďakujem primátorovi mesta 

Poprad, sponzorom, aktívnym 
členom, ale aj účastníkom, 
ktorí prišli na Podtatranskú 
výstavu ovocia a zeleniny do 
Popradu.

Jozef Kalakaj
predseda OV SZZ PP

Záhradkár v novembri
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InzercIaPolicajné správy

Mesto Poprad
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad

v y h l a s u j e
výberové konanie na obsadenie funkcie 

konateľa obchodnej spoločnosti:
TV Poprad, s.r.o.

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
- ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
- prax v oblasti médií minimálne 3 roky
- bezúhonnosť
- organizačné a komunikačné schopnosti
- flexibilita
- práca s PC
- osobnostné a morálne predpoklady pre výkon riadiacej funkcie
- znalosť právnych noriem v predmetnej oblasti
- vodičský preukaz skupiny B.
Požadované doklady k prihláške:
- prihláška do výberového konania
- overené doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- štruktúrovaný profesijný životopis s uvedením vlastného telefo-
nického kontaktu
- písomný návrh koncepcie rozvoja a skvalitňovania poskytovaných 
služieb
- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) resp. čestné pre-
hlásenie o bezúhonnosti
- súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výbe-
rového konania podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Uzávierka prihlášok do výberového konania je 20. 11. 2015 o 12. hod.
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v obálke s označe-
ním „výberové konanie - TV Poprad, s.r.o. - NEOTVÁRAŤ“ na adresu:
Mesto Poprad
sekretariát primátora
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42  Poprad
Uchádzači, ktorí splnia požadované predpoklady, budú pozvaní na 
výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvede-
ním dátumu, miesta a hodiny výberového konania.  PP-123

Mesto Poprad zastúpené Ing. Jozefom Švagerkom, pri-
mátorom mesta,  podľa § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o 
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších 
predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce 

vo verejnom záujme  v znení neskorších predpisov 

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľa Základnej školy s materskou školou,

Tajovského ulica  2764/17, Poprad.

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
•odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh školy podľa zá-
kona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne-
skorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou 
sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a  osobitné kvalifikačné po-
žiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a od-
borných zamestnancov v znení neskorších predpisov, •absolvovanie 
prvej atestácie (I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhradnej formy), 
•najmenej päť rokov pedagogickej praxe.

Iné požiadavky:
•ovládanie štátneho jazyka, •znalosť príslušnej legislatívy, •bezúhon-
nosť, •osobnostné a morálne predpoklady pre výkon riadiacej funkcie, 
•riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, •flexibilita, zodpo-
vednosť, spoľahlivosť.

Požadované doklady k prihláške do výberového konania:
•prihláška do výberového konania, •štruktúrovaný profesijný životopis, 
•overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, •overe-
ný doklad o vykonaní 1. atestácie alebo jej náhradnej formy (podľa § 61 
ods. 7 zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne-
skorších predpisov), •doklad o  dĺžke pedagogickej praxe, •výpis z 
registra trestov nie starší ako tri mesiace, •písomný návrh koncepcie 
rozvoja školy, •potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (podľa § 6 záko-
na č. 317/2009 Z.z.), •súhlas uchádzača na použitie osobných údajov 
pre potreby výberového konania podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v platnom znení.

Uzávierka prijímania prihlášok: 24. novembra 2015.
Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo na pečiatke 
podateľne MsÚ Poprad.

Prihlášky s označením „Výberové konanie + názov školy“ posielajte  
na adresu: 
Mestský úrad Poprad
oddelenie školstva, mládeže a športu
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42  Poprad

O termíne a mieste výberového konania budú prihlásení uchádzači 
písomne informovaní najmenej 7 dní pred jeho konaním.  PP-126

•	POPRADSKÝ vyšetrovateľ 
vzniesol obvinenie voči 37-roč-
nému Martinovi zo Svitu a to pre 
trestný čin ublíženia na zdraví. 
V pondelok 2. novembra podve-
čer mal viesť osobné vozidlo po 
Ul. mierovej vo Svite, pričom pri 
vjazde do križovatky nedal pred-
nosť 93-ročnému chodcovi An-
tonovi, ktorý práve prechádzal 
po priechode pre chodcov. Zra-
zený chodec v  dôsledku nárazu 
spadol na vozovku. Podľa lekár-

skej správy utrpel ťažký úraz a to 
trieštivú zlomeninu ľavej ruky. 
Predbežná doba liečenia bude 
dva mesiace. Na vozidle vznikla 
škoda vo výške 1 000 eur. Obvi-
nený vodič Martin je stíhaný na 
slobode, hrozí mu ale trest odňa-
tia slobody na jeden až päť rokov.•	V BRATISLAVSKEJ Petr-
žalke vypátrali policajti v stredu 
4. novembra tmavo-fialový Ford 
KA s popradskou evidenčnou 
značkou PP-309BL.       (krp)

• Predám drevený obklad - 3 €,
zrubový profil, hranoly, aj dláž-
kovicu na podlahy. Inf.: č. t. 
0908 234 866.  2/15-P• Predám slnečný prerobe-
ný 3-izb. byt s  rozlohou 102 m2 
v  centre mesta Svit. Inf.: č. t. 
0903 812 456.  66/15-P• Predám vykurovacie tele-
so zn. Planeta Super-Therm de 
Luxe 2001, ktoré je zároveň aj 
klimatizáciou. Inf.: č. t. 0907 
654 229 po 19. hod.  71/15-P• Predám kombi chladničku 
objem 220/212 dm3, objem mraz-
ničky 62/59 dm3. Inf.: č. t. 0907 
654 229 po 19. hod.  72/15-P• Predám Renault Kan-
go 1.5 dci, r. v. 2003, naj. 
160  000 km, plechová nad-
stavba, cena 1  600 €. Inf.: č. t. 
0915 917 147.  73/15-P• Predám zachovalý bavlne-
ný béžovo-hnedý koberec 4 x 
4,20 m. Cena 30 eur. Inf. č. t.: 
0907 282 097.  74/15-P 

• Predám pánsky kožuch, málo 
nosený, hnedá farba, č. 52 - XXL, 
na výšku 180 cm, cena 180 €, 
prípadne dohodou. Inf.: č. t. 
0908 057 589.  75/15-P• Predám priestor v  OC Fo-
rum v  Poprade, 31 m2. Inf.: 
0917 121 465.  76/15-P

• Dáme do prenájmu kan-
celárske priestory na Hranič-
nej ul. v  Poprade. Inf.: č. t. 
0903 905 070.  98/15-R

• Mäsovýroba Štefan Knižka 
prijme do zamestnania pra-
covníka na pozíciu ROZRÁB-
KAR. Požadujeme prax min. 2 
roky, čistá mzda 800 €. Inf.: č. t. 
0905 369 322.  102/15-R 

rôzne

Predaj

Redakciu novín

POPRAD
nájdete na sídlisku Západ,

Podtatranská  ul. 7,
www.noviny-poprad.sk
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Program kina cIneMaX Poprad
Od 12. novembra do 18. novembra

SPoločenSká kronIka

PoVedalI SláVnI

naVŽdY SMe Sa rozlÚčIlI

naVŽdY Sa rozlÚčIMe

Niet šťastia bez zabúdania.            A. MAUROIS

V stredu 4. novembra 2015
v Novom Smokovci s

V stredu 11. novembra 2015
o 14. hod. vo Veľkej s

V piatok 6. novembra 2015
vo Veľkej s

V piatok 6. novembra 2015
vo Veľkej s

V piatok 6. novembra 2015
vo Veľkej s

V pondelok 9. novembra 2015
v Novej Lesnej s

V utorok 10. novembra 2015
v Spišskej Sobote s

V utorok 10. novembra 2015
v Spišskej Teplici s

Pavlom Ovšonkom,
59-ročným

Vierou Opremčákovou,
57-ročnou

Helenou Szekelyovou,
92-ročnou

Alžbetou Kapolkovou,
73-ročnou

Máriou Grigerovou,
80-ročnou

Ondrejom Majerčákom,
64-ročným

Pavlom Kočišom,
82-ročným

Agnesou Dikantovou,
94-ročnou

BlaHoŽeláMe k MenInáM
Dnes 11. novembra má meniny Martin, Maroš, zajtra 12. novembra 
Svätopluk, v piatok 13. novembra Stanislav, v  sobotu 14. novembra 
Irma, v nedeľu 15. novembra Leopold, v pondelok 16. novembra Ag-
nesa a v utorok 17. novembra Klaudia, Štátny sviatok.

HoroSkoP od StredY do StredY
Pôjde o vás 
dobrý chýr, 

ktorý vám pomôže získať si dob-
rú prácu. V rodine bude vládnuť 
pohoda.

Mnohé veci vo 
vašom živote, 

ktoré sa dlhodobo tiahli, sa konečne 
rozotnú. A ešte vo váš prospech.

Veľmi pekné 
chvíle s rodi-

nou, ktorá vás vo všetkom podpo-
rí a prekvapí vás ešte aj nečakanou 
dobrou správou.

Dostanete za-
ujímavú pra-

covnú ponuku, ktorá bude pre vás 
dlhodobo výhodná.

Finančné zá-
ležitosti, ktoré 

vás dlhšie trápili, sa dajú do poriad-
ku. Budete mať tiež veľa príležitostí 
na zábavu.

Nové poznat-
ky a skúsenos-

ti nazbierate na nejakej ceste, ktorá 
vás čaká v najbližšom čase.

Nedajte sa 
strhnúť hne-

vom, lebo tým nečakanú situáciu ne-
vyriešite. Riešenie je na dosah ruky.

Máte záujem 
o niekoho, kto 

doteraz vaše city neopätoval. Mali 
by ste sa s tým zmieriť a poohliad-
nuť sa po niekom inom.

Priatelia aj 
rodina si ná-

rokujú na váš čas, ale nedajte sa pri-
tlačiť k múru. Teraz ho potrebujete 
pre svoje zdravie.

Nemáte radi, 
keď vám nie-

kto rozkazuje, ale tentoraz to budete 
musieť strpieť a konať podľa príkazu.

Z v l á d n e t e 
všetky úlohy, 

aj tie najnáročnejšie, „ľavou zadnou“. 
Iní to ocenia, nadriadení vám finanč-
ne prilepšia.

Nedajte sa 
ovplyvniť v ne-

jakej dôležitej veci. Váš názor je naj-
správnejší, len si ho musíte obhájiť.

PoHotoVoSť V lekárňacH
Dnes 11. novembra - Zlatý had, 

vo štvrtok 12. novembra - Sun-
pharma - Tesco, v  piatok 13. no-
vembra - Primula, v  sobotu 
14. novembra - Corrib, v ne-
deľu 15. novembra - Lekáreň 
Nemocnice Poprad, v  ponde-
lok 16. novembra - Victoria a v 
utorok 17. novembra - Adus. 

Zlatý had: Novomeského 19, č. t. 
773 10 26, Sunpharma - Tesco: Tep-

lická cesta, Primula: Dostojevského 
12, č. t. 773 13 95, Corrib: Levočská 
ul., Lekáreň Nemocnice Poprad: 

Banícka ul. č. 2, Victoria: Dre-
várska 1, č. t. 772 14 77, Adus: 
Mnoheľova 2, č. t. 428 31 34.
Lekárne s  pohotovostnou 

službou sú otvorené od pondel-
ka do piatka od 18. do 22. hod., 
počas sobôt, nedieľ a  sviatkov 
od 8. do 22. hod.

ManŽelStVo uzaVrelI
24. októbra 2015 - Jana Cimbalistová a  Martin Bednarčík, Barbora 
Paraňová a Martin Balej, Dominika Polovková a Peter Adler, 30. ok-
tóbra 2015 - Margita Faltinová a Gustáv Halmi, Barbora Hudzíková 
a Richard Garčár.

V poslednú októbrovú sobotu prijal v obradnej sieni mesta Poprad vi-
ceprimátor Pavol Gašper jubilantov, ktorí oslávili svoje okrúhle narode-
niny v októbri. Ku krásnym 90 rokom zablahoželal Márii Ilavskej a Žofii 
Jachymiakovej, k  85 rokom Irene Buliščákovej, Anne Geffertovej, Bar-
bore Puškášovej a Františkovi Sedmákovi. V tento mesiac 80 rokov osla-
vovali Margita Repaská, Alžbeta Mikolajčíková, Štefan Beskyd, Andrej 
Michalík, Michal Rusňák, 75 rokov Alžbeta Litkovičová, Anna Wuksto-
vá, Matúš Cudziš, Peter Gomolák, 70 rokov Justína Filipová, Žofia Ma-
dzíková, Alžbeta Sykorová, Ladislav Javorský, Július Kaľavský, Vladimír 
Raček. Prijatia sa v tento deň zúčastnil aj 90 ročný Karol Plavčan, ktorý 
svoje životné jubileum oslavoval v septembri.   (ppp)

Posledný októbrový štvrtok sa v Dome kultúry v Poprade konal záverečný 
koncert tohtoročnej Popradskej hudobnej jesene. Predstavila sa na ňom 
huslistka Tereza Novotná a  jej hostia. V úvode koncertu si návštevníci 
vypočuli v jej podaní tóny od svetoznámych skladateľov ako Robert Schu-
mann, César Franck, Antonio Vivaldi a ďalších. Na klavíri ju sprevádza-
la Zulfizar Zázrivá. Druhá polovica koncertu patrila T. Novotnej a  jej 
detskému husľovému orchestru. Malí nadaní virtuózi v sprievode svojej 
pedagogičky zahrali rôzne známe skladby, za čo ich prítomné publikum 
ocenilo dlhotrvajúcim potleskom. Na koncerte sa na klavíri predstavil aj 
Laco Ďateľ a na husliach Miška Lajošová.            FOTO - Silvia Šifrová

Zablahoželali jubilantom

Spievankovo 5: O  povolaniach - 
o 13.40 hod. (hrá sa len cez víkend 
a 17.11.) a o 15.40 hod., Spectre - 
o 17.30 hod., o 19.40 hod. a o 20.30 
hod. (nehrá sa 18.11.), Predpre-
miéra - Hry o život: Drozdajka - 2. 
časť 3D - o 20.30 hod. (hrá sa len 
18.11.), Detské kino - Prdiprášok 
doktora Proktora - o 13. hod. (hrá 
sa len cez víkend a 17.11.), Peanuts: 
SNOOPY a  CHARLIE BROWN 

vo filme 2D - o 15. hod., Legendy 
zločinu - o  17. hod., Prečo som 
nezjedol svojho ocka - o 14. hod. 
(hrá sa len cez víkend a  17.11.), 
Prečo som nezjedol svojho ocka 
3D - o 16. hod., Fakjú pán profesor 
2 - o 18.10 hod. (nehrá sa 17.11.), 
Artmax filmy - Stratení v Mnícho-
ve - o 18.10 hod. (hrá sa len 17.11.), 
Steve Jobs - o  20.30 hod. Viac na 
www.cine-max.sk  (ppp)
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Judisti v Poprade

MESTO POPRAD
vyhlasuje  obchodnú  verejnú  súťaž

NA  PREDAJ  NEHNUTEĽNOSTÍ
Pozemkov v katastrálnom území Poprad, obec Poprad, parc. č. KN-E 

3593/1 o výmere 210 m2, druh pozemku orná pôda a parc. č. KN-C 
2860/1 o výmere 145 m², druh pozemku orná pôda.

Ponúkané nehnuteľnosti sú vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže 
a sú zapísané na Okresnom úrade v Poprade, odbore katastrálnom v liste 
vlastníctva č. 1 v celosti.
Minimálna kúpna cena: 19 525,- € 
Termín na predloženie súťažných návrhov: 30. novembra 2015, do 
12. hod.  
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť 
súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmien-
ky súťaže alebo súťaž zrušiť. Súťažné podklady sú uvedené na inter-
netovej stránke www.poprad.sk. Bližšie informácie: ivana.jurisova@
msupoprad.sk, tel. 052/716 72 81.    PP-128

MESTO POPRAD
vyhlasuje  obchodnú  verejnú  súťaž

NA  PREDAJ  NEHNUTEĽNOSTÍ
Novovytvoreného pozemku  v katastrálnom území Poprad,

parc. č. KN-C 3006/299 o výmere  192 m2,
druh pozemku ostatné plochy,  

vytvoreného z pozemku parc. č. KN-C 3006/54 o výmere 8619 m2, 
druh pozemku  zastavané plochy a nádvoria,
zapísaného na Okresnom úrade v Poprade,

katastrálnom odbore v liste vlastníctva č. 1  v celosti.

Ťarchy:
Na pôvodnej parc. č. KN-C 3006/54, katastrálne územie Poprad sú 
zriadené nasledovné vecné bremená:
a) vecné bremeno na právo uloženia inžinierskych sietí, vymedze-
né geometrickým plánom č. 4/2009, úradne overeným dňa 04. 03. 
2009 pod č. G1- 171/09 v prospech vlastníka pozemku parc. č. KN-C 
3006/221, k. ú. Poprad podľa V-1153/2009, pričom sa zriadené vec-
né bremeno nedotýka novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 
3006/290, ktorý je predmetom verejnej obchodnej súťaže,

b) vecné bremeno na právo uloženia inžinierskych sietí, vymedze-
né geometrickým plánom č. 12/2009, úradne overeným dňa 20. 
05. 2009 pod č. G1- 443/09 v prospech vlastníka pozemku parc. č. 
KN-C 3006/44, k. ú. Poprad podľa V- 2191/2009, pričom sa zriadené 
vecné bremeno nedotýka novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 
3006/290, ktorý je predmetom verejnej obchodnej súťaže,

c) vecné bremeno na právo uloženia inžinierskych sietí a právo pre-
chodu a prejazdu v prospech vlastníka pozemkov v k. ú. Poprad parc. 
č. KN-C 3006/80, parc. č. KN-C 3006/81, parc. č. KN-C 3006/82, 
parc. č. KN-C 3006/83, parc. č. KN-C 3006/84, parc. č. KN-C 
3006/85, parc. č. KN-C 3006/86, parc. č. KN-C 3006/87, parc. č. 
KN-C 3006/88 a parc. č. KN-C 3006/89 podľa V- 578/2006,

d) vecné bremeno na právo prechodu, prejazdu, vstupu, vjazdu alebo 
státia peších osôb, zvierat, motorových a nemotorových dopravných 
prostriedkov, strojov, mechanizmov v prospech vlastníka budovy 
súp. č. 4588, k. ú. Poprad  podľa  V- 5462/2006. 

Minimálna kúpna cena: 12 480,- € 
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 27. novembra 2015 
do 12. hod.  

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukon-
čiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené pod-
mienky súťaže alebo súťaž zrušiť. Súťažné podklady sú uvedené na 
internetovej stránke www.poprad.sk. Bližšie informácie: maria.ku-
balova@msupoprad.sk, tel. č. 052/716 72 81.   PP-127

V  sobotu 7. novembra sa v 
telocvični ZŠ Komenského v 
Poprade uskutočnilo 3. kolo 
Olympiády mladých džudo ta-
lentov - Východ, ktoré organizo-
val Judo Klub Poprad za účasti 
klubov z Bardejova, Košíc, Pre-
šova, Spišskej Novej Vsi, Popra-
du, Martina, Považskej Bystrice, 
ale aj poľského Tarnowa.

Judistom z  JK Poprad sa da-
rilo takto: Nika Štefániková (1. 
miesto, st. ž. -60 kg), Tibor Šim-
ko (1. miesto, ml. ž. -45 kg), Juraj 
Adamkovič (2. miesto, ml. ž. -32 
kg), Palko Halcin (1. miesto, mini 
-39 kg), Lukáš Olej (3. miesto, 
mini -34 kg), Max Kuchár (2. 
miesto, mini -39 kg), Miško Litvín 
(1. miesto, mini - 38 kg), Vladko 
Sedláček (1. miesto, mini -46 kg), 
Jurko Oceľ (3. miesto, mini -34 
kg), Aďo Šimko (2. miesto, su-

per mini -25 kg), Adamko Jacák 
(1. miesto, super mini -30 kg), 
Niko Jakub (1. miesto, super mini 
-25 kg), Miloško Čičmanec, (2. 
miesto super mini -30 kg), Natál-
ka Štefániková (3. miesto, super 
mini -34 kg) a Dalko Kandalec (2. 
miesto, super mini -15 kg).

Svojou účasťou a pomocou 
pri organizácii turnaja značne 
prispel aj Extreme Combat Club 
Poprad: 1. miesta - Matúš Vrábel, 
Nikolas Merčák, Milan Zárem-
ský, Samuel Chovan, Filip Ken-
dra a Adrián Fuchs, 2. miesta 
- Martina Maximová, Matej Šev-
čík, Adam Lenčéš, Peter Kožuch, 
Alexandra Kubíková, Michal Ko-
žuch, Imrich Krupička, Martin 
Sýkora, Maximilián Roth, Filip 
Šoltés, Leo Roth a 3. miesta - Jú-
lia Imriščáková, Maximilián Du-
biel, Erik Rafanides.  (sis)

Popradské futbalistky majú 
za sebou premiérovú jesennú 
časť v II. lige Východ. Novo-
vytvorené družstvo žien FK 
Poprad platilo od úvodu se-
zóny nováčikovskú daň, no 
poctivým tréningom sa začali 
dievčatá zlepšovať a  odmena 
na seba nenechala dlho čakať. 
V sobotu sa im podarilo doma 
zdolať v  poslednom kole jese-
ne súperky z Lučenca 2:1 a za-
znamenali tak historicky prvé 
víťazstvo ženského kolektívu 
v Poprade.

Víkend patril popradským 
futbalistkám, ktoré odohrali po-
čas dvoch dní dva zápasy s rov-
nakým súperom. V nedeľu totiž 
s Lučencom ešte dohrávali prvé 
kolo. Tu už ťahali za kratší koniec 
a  hosťujúcemu tímu podľahli 
1:3. V  tabuľke bude ženský tím 
Popradu zimovať na poslednom 
6. mieste so ziskom troch bodov 
za jednu výhru a  desať prehier 
s nelichotivým skóre 7:83. „Stále 
sa učíme, pre nás je každý zápas 
vysokou školou,“ uviedol tréner 

ženského tímu FK Poprad Ján 
Mlynár. Dievčatá majú chuť tré-
novať aj naďalej a  tak sa v zime 
budú poctivo pripravovať na 
druhú časť sezóny. „Kým sa bude 
dať, tak pokračujeme v  tréningu 
s  nejakou menšou prestávkou. 
Rysuje sa nám aj telocvičňa a tak 
sa neskôr pustíme do zimnej prí-
pravy. Chceme káder doplniť a 
v  pláne sú aj prípravné zápasy,“ 
dodal J. Mlynár.

V kabíne panuje dobrá atmo-
sféra, čo potvrdila aj kapitánka 
družstva Mariana Kredatusová, 
ktorá ešte do nedávna hrala za 
Poprad hokej. „Vždy som mala 
radšej beh. Chceli ma aj do atle-
tického klubu, ale rozhodla som 
sa vtedy pre hokej. Teraz tam už 
rastie nová generácia, tak som 
skúsila futbal,“ povedala. Ako 
najstaršia členka tímu sa sna-
ží dievčatám odovzdávať svoje 
skúsenosti a rady. „Dievčatá ma 
niekedy berú ako mamu, inokedy 
ako kamarátku. Je vidieť, že chcú 
hrať futbal a zatiaľ nám to spolu 
klape,“ doplnila.  (mav)

Dievčatá sa dočkali víťazstva
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Krátko zo športu

Futsalisti vstúpili do novej sezóny

BAMP vs. Ružomberok

 V/P %
1. GA Košice 11/0 100
2. Piešťany 9/1 90
3. Ružomberok 9/2 81,82
4. Šamorín 4/7 36,36
5. B. Bystrica 4/7 36,36
6. Poprad 3/8 27,27
7. Slovan 3/8 27,27
8. Cassovia KE 0/10 0

Tabuľka extraligy
Základná časť

Popradskí futsalisti vstúpili 
do novej sezóny s cieľom zabo-
jovať o postup do najvyššej sú-
ťaže, preto oproti minulej se-
zóne zvolili inú cestu a z Open 
ligy presedlali na 3B extraligu, 
čo je východoslovenská súťaž. 
Káder ostal pokope, pribudli 
noví partneri. V  sobotňajšej 
premiére zdolal FC K_Corp 
Poprad v Aréne Poprad futsa-
listov FK Prešov vysoko 10:4. 
V  nedeľu 15. novembra po-
cestujú Popradčania do Starej 
Ľubovne.

„Mali sme veľmi dobrý vstup do 

zápasu, upozorňovali sme chlap-
cov, aby nič nepodceňovali. Vytú-
žená desiatka bola odmenou za 
ich výkon,“ hodnotil tréner FC K_
Corp Poprad Tomáš Sabo. V zá-
pase sa zaskvel štyrmi gólmi kapi-
tán Popradu Adrián Tropp, ktorý 
bol aj v minulej sezóne v inej súťa-
ži kráľom strelcov. „Vždy je to zá-
sluhou celého tímu. Verím, že sme 
pobavili divákov. Našim cieľom je 
zahrať si dobrý futsal a postúpiť do 
extraligy,“ povedal.

Open ligu vymenili Popradča-
nia za 3B extraligu práve z dôvo-
du naplnenia najbližších cieľov. 

Postupom do najvyššej súťaže by 
chcel klub prinavrátiť slávu to-
muto športu z minulosti. „Cieľom 
je hrať pekný a  atraktívny futsal 
a  na základe toho pritiahnuť do 
Arény divákov. V  tejto sezóne si 
dávame za cieľ stabilizáciu mlá-
dežníckych kategórií, aby sme vy-
tvorili dobrú základňu,“ uviedol 
prezident FC K_Corp Poprad 
Stanislav Kalakaj. „Ani pre túto 
sezónu sme nehľadali top hrá-
čov, chceme pracovať aj naďalej 
s  chlapcami z  regiónu. Sme radi, 
že koncom novembra odštartuje 
extraliga juniorov aj s  poprad-

ským tímom. Mladí hráči sú ši-
kovní a  tých najlepších budeme 
ťahať do A-tímu,“ doplnil športo-
vý manažér FC K_Corp Poprad 
Miroslav Kalnaši.  (mav)

Hubertus 2015

Vždy na konci októbra sa 
jazdci mnohých jazdeckých klu-
bov z  podtatranského regiónu 
lúčia s uplynulou športovou se-
zónou atraktívnou Hubertovou 
jazdou v Tatranskej Lomnici.

Po odštartovaní sa celá skupina 
28 jazdcov vydala v cvale sme-
rom k tatranským lesom a  lúkam 
v Podhorí, kde museli prekoná-
vať rôzne nástrahy terénu. Počas 
cesty jazdci absolvovali prírodné 
prekážky za neustáleho prenasle-
dovania symbolickej „líšky“ sme-
rom až k Medvedej lúke Tatranec. 
V  druhej časti jazdy nasledovalo 
dlho očakávané vyvrcholenie 
honu - halali. V predchádzajúcich 
rokoch to bolo naháňanie líšky, 
neskôr hľadanie líščieho chvosta, 
ktorý bol schovaný pod lístím, v 
kríkoch, pod pníkmi, v tráve aj 
na konároch. Tohto roku bol ra-
finovane zavesený vo vzduchu na 
priesečníku dvoch stromov. Líščí 
chvost sa objavil v ruke šampiónky 
Hubertusu Gabriely Glinskej (na 
foto dole) z  jazdeckého klubu JK 
Žďaňa.

Dôležitým bodom vyhlasovania 
výsledkov bolo oceňovanie naj-
úspešnejších športovcov výcho-
doslovenskej oblasti v  jazdeckom 
športe za sezónu 2015 vo všetkých 
disciplínach. Účastníci potleskom 

odmenili úspechy popradských 
jazdcov, a tí sa potešili pekným ce-
nám z  rúk podpredsedníčky Slo-
venskej jazdeckej federácie (SJF) 
Janky Rindošovej. Medzi seniormi 
vo voltíži získal ocenenie Adam 
Lukáč z  JK Freestyle Poprad, vo 
voltížnych dvojiciach Pavlína 
Chudíková s  Emou Kolesárovou 
a  Hana Chudíková s  Katarínou 
Ambrózovou z  OZ Galaxia Po-
prad, v  kategórii mladších detí 
bola ocenená Veronika Jalčová 
z OZ Galaxia Poprad. V disciplíne 
vytrvalosť sa stal najúspešnejším 
jazdcom Martin Gallo z  klubu 
Tavarok Mengusovce, v  kategórii 
detí si ocenenie prevzala Zuzana 
Zemanová z  JA Spišská Sobota a 
v kategórii junior Dominika Sliv-
ková z JK Švábovce. Cyril Sedlač-
ko z  JK Freestyle Poprad prevzal 
Dekrét čestného člena SJF za dl-
hodobú a obetavú prácu v jazdec-
kom športe pri príležitosti životné-
ho jubilea 75 rokov.  (cys)

• PO reprezentačnej prestáv-
ke pokračuje hokejová Tipsport 
liga. HK Poprad odohral zápas 
19. kola doma proti HKM Zvo-
len v  utorok večer po uzávierke 
vydania novín Poprad. V  piatok 
13. novembra o 17.30 hod. priví-
tajú Popradčania Duklu Trenčín, 
v nedeľu 15. novembra cestujú do 
Skalice a v utorok 17. novembra 
o 17.30 hod. hostia Žilinu.• V  STREDU 4. novembra sa 
uskutočnilo štvrté kolo Bowling 
Tour mesta Poprad 2015/2016. 
V  skupine A dominoval Rudolf 
Zoričák, v skupine B sa víťazom 

stal Roman Gavalér.• BASKETBALISTI BK Iskra 
Svit v sobotu zdolali v extraligovom 
zápase na domácej palubovke bra-
tislavskú Karlovku 81:64. Dnes sa 
predstavia na ihrisku MBK SPU 
Nitra a v sobotu 14. novembra pri-
vítajú v Iskra Aréne o 18. hod. MBK 
Rieker Com Therm Komárno.• HASIČSKÁ mlaď z rôznych 
častí Slovenska sa opäť po roku 
stretla vo Svite na 23. ročníku 
halových majstrovstiev Sloven-
ska mladých hasičov o  Putovný 
pohár prezidenta DPO SR. Medzi 
dievčatami boli najlepšie Dani-
šovce I, v kategórii chlapcov zví-
ťazila Šuňava I.  (ppv)

Basketbalistky BAM Poprad 
privítali v  sobotu podvečer na 
palubovke Arény Poprad ďal-
šieho z  top favoritov extraligy. 
Ružomberku podľahli vysoko 
44:89. Pod košmi zaujal aj súboj 
sestier, „Ružomberčanky“ Ka-
taríny Tetemondovej a domácej 
Mariany Tetemondovej. Kým 
staršia reprezentantka tradične 
kraľovala streleckým štatisti-
kám, mladšia odohrala len nie-
koľko striedaní v úvode zápasu 
s dvoma bodmi na konte.

„Namiesto toho, aby sme začali 
hrať zodpovedný basketbal, veľmi 
ľahko strácame lopty, hráme ne-
zodpovedne v obrane a prenáša 
sa to aj do útoku. Verím, že po 
takejto škole družstvo postupne 
začne viac rozmýšľať a hrať in-
teligentnejší basketbal,“ povedal 
po zápase tréner BAM Poprad 
Igor Skočovski.

Sestry si proti sebe zahrali po 
prvýkrát v  sezóne, keďže v  Ru-
žomberku Mariana Tetemondová 
neodohrala ani minútu. „Hrať 
proti sestre je zvláštny, ale aj zau-
jímavý pocit. Je oveľa skúsenejšia 
ako ja, má toho veľa za sebou. 

Neostáva mi nič iné ako na sebe 
tvrdo pracovať, aby som sa jej vy-
rovnala, keďže je mojim vzorom,“ 
prezradila M. Tetemondová. „Cí-
tila som ju na ihrisku, aj to, že 
sa trošku obíjame. Hádzali sme 
pritom na seba úsmevy,“ dodala 
Katarína Tetemondová.

Výsledok: v sobotu 7. novem-
bra BAM Poprad - MBK Ru-
žomberok 44:89 (16:25, 7:32, 
18:16, 3:16), najviac bodov 
BAMP: Lucia Hadačová a Kata-
rína Petríková - 11.

Program: v nedeľu 15. novem-
bra BK SOŠŽ Cassovia Košice - 
BAM Poprad.  (mav)
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Futbalisti  pri  chuti

Juniori  vyhrali  turnaj

  Z V R P S B

1. VSS Košice 16 12 1 3 31:10 3 7

2. Prešov 16 8 5 3 31:15 2 9

3. Bardejov 16 8 4 4 28:19 2 8

4. Poprad 16 8 2 6 28:19 2 6

5. L. Mikuláš 16 7 5 4 23:15 2 6

6. Zvolen 15 7 2 6 22:19 2 3

7. Haniska 16 6 3 7 16:22 2 1

8. D. Kubín 16 6 1 9 17:25 1 9

9. Lokomotíva KE 15 5 3 7 20:23 1 8

10. Sp. N. Ves 16 5 3 8 18:29 1 8

11. Teplička n. V. 16 3 3 10 14:32 1 2

12. R. Sobota 16 3 2 11 10:30 1 1

Tabuľka Tipsport ligy
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PoPrad

Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov odohrala kon-
com minulého týždňa v Poprade Turnaj 4 krajín, ktorý bol gene-
rálkou na blížiace sa Majstrovstvá sveta tejto vekovej kategórie 
vo fínskych Helsinkách. Po troch víťazstvách nad Nemeckom, 
Švajčiarskom a Nórskom sa tešila z trofeje pre víťaza.

„Vyhrali sme turnaj v domácom prostredí a to je dobré pre naše se-
bavedomie. Dôležité bolo, že sme dokázali prvé dva zápasy otočiť z 
nepriaznivého stavu a potom sme to už mali pod kontrolou,“ povedal 
po poslednom zápase s Nórskom tréner Ernest Bokroš.

Najlepším hráčom turnaja sa stal odchovanec Popradu Matej Pa-
ločko s bilanciou 2+1, hrajúci striedavo za juniorku českého Liberca 
a druholigové Benátky nad Jizerou. „Hralo sa mi dobre, prišla ma 
podporiť rodina a priateľka. Nemôžem sa sťažovať, no vyšli mi len 
prvé dva zápasy. Proti Nórom už nohy nepracovali tak, ako by mali,“ 
priznal mladší brat skúsenejšieho Popradčana Matúša Paločka.

Výsledky: vo štvrtok 5. novembra Slovensko - Nemecko 2:1, 
v piatok 6. novembra Slovensko - Švajčiarsko 3:2 a v sobotu 7. no-
vembra Slovensko - Nórsko 5:2.    (mav)

Popradským futbalistom sa 
začalo strelecky dariť. V  po-
sledných troch kolách DOXX-
bet ligy nastrieľali súperom 
dovedna 12 gólov. V sobotu sa 
tešili z domáceho triumfu nad 
Haniskou 4:1.

„Videli sme kvalitné stretnutie, 
ale  výsledok nehovorí úplne za 
všetko. Súper bol veľmi nebez-
pečný a museli sme si dávať veľký 
pozor najmä za stavu 3:1. Chlap-
com musím poďakovať za 90 mi-
nút tvrdej roboty. Myslím si, že 
sme potešili popradského diváka 
štyrmi peknými gólmi,“ povedal 
po zápase s Haniskou tréner FK 
Poprad Pavol Mlynár.

Výsledok: 16. kolo v  sobotu 
7. novembra FK Poprad - FK 
Haniska 4:1 (3:1), góly Popra-
du: 15. a  65. Marko Lukáč, 32. 

Rudolf Bilas, 35. Lukáš Janigloš.
Program: 17. kolo v  sobotu 

14. novembra o  13. hod. FK 
Poprad - MFK Tatran Liptov-
ský Mikuláš.  (ppv)

PP-130

Piatok 13. november o 19. hod./ 
divadelná sála Domu kultúry v 
Poprade
DARČEK
Jozef Pročko & Andrea Profantová
Jedinečná komédia, v ktorej oby-
čajný banán takmer spôsobí roz-
pad manželstva.      Vstupné: 9 €

Nedeľa 15. november o 10. hod./ 
divadelná sála DK 
PALCULIENKA
Babadlo Prešov
Rozprávka.         Vstupné: 1,50 €

Pondelok 16. november o 19. 
hod./ divadelná sála DK
ABBA SLOVAKIA
Dancing Queen tour
Najväčšie hity legendárnej skupiny 
v podaní slovenskej revivalovej ka-
pely Abba Slovakia.
Info: www.abba.sk

Utorok 17. november o 19. hod./ 
divadelná sála DK
HONZA NEDVĚD
NÁVRAT
Koncert stále populárneho české-
ho folkového speváka, gitaristu, 
skladateľa a textára - dlhoročnej 
stálice na trampskej scéne Honzu 
Nedvěda.
Vstupné: 10 € v predpredaji/ 12 € v 
deň koncertu
Info: MIK 052/436 11 92

Štvrtok 19. november o 18. hod./ 
divadelná sála DK
A. W. SCHERFEL
Popradské mestské divadlo
Repríza kombinovaného progra-
mu venovaného 200. výročiu naro-
denia „otca“ mesta Poprad. V réžii 
R. Kubusa.
Vstupné: 5 € pre verejnosť/ 2,5 € 
pre seniorov

Kultúrny program mesta
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PRÍĎTE NA STRETNUTIE 
S ROBERTOM FICOM 
A S JEHO KOLEGAMI

MODERUJE: 
MARTIN NIKODÝM

HUDOBNÍ HOSTIA:
OTTO WEITER,

MARCELA LAIFEROVÁ,
KATARÍNA HASPROVÁ,

BERCO BALOGH,
ZLATÉ HUSLE 

A ČAROVNÉ OSTROHY,
C. K. BIG BAND

POPRAD
Aréna Poprad, Uherova 4680/2, Poprad

NEDEĽA 29. 11. 2015 O 15.00 HOD.

TEŠÍME SA NA STRETNUTIE S VAMI!

ROBÍME
PRE ĽUDÍ

VSTUP VOĽNÝ

DODÁVATEĽ: UPTOWN PRODUCTION, s. r. o., Gunduličova 12, 811 05  Bratislava, IČO: 35 818 361
OBJEDNÁVATEĽ: SMER – sociálna demokracia, Súmračná 25, 821 02  Bratislava, IČO: 31 801 242

PP
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