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Materské školy pod Tatrami oslavovali svoj deň

Finišuje kruhová križovatka
i energetická spoločnosť

Lístie hrabú,
stále ešte padá

Vnáša
výsledky
vedeckého
výskumu do
praktického
života

Jonáka
na poste
trénera strieda
Marcel Ozimák
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XV. slovensko-poľské
hospodárske fórum

Z iniciatívy Slovenského 
výboru Svetovej organi-
zácie pre predškolskú vý-
chovu (SV OMEP) vznik-
la myšlienka usporiadať 
Deň materských škôl aj na 
Slovensku. Je ním vždy 4. 
november. V  popradskej 
Aréne zorganizovala piat-
kové oslavy regionálna or-
ganizácia Spoločnosti pre 
predškolskú výchovu.

Popradských osláv sa zú-

častnilo približne 500 detí 
zo šiestich domácich ma-
terských škôl a  troch mater-
ských škôl z  okolitých obcí. 
Celé predpoludnie deti zabá-
val ich obľúbený šoumen Ujo 
Ľubo. „Je to významný deň 
pre materské školy, ale aj pre 
celé Slovensko. Práve v  tento 
deň v  roku 1829 bola zria-
dená prvá slovenská detská 
opatrovňa v  Banskej Bystrici, 
ktorá bola akýmsi predvo-

jom pre dnešné MŠ. 
Myšlienkou detských 
opatrovní bolo, aby 
sa deti učili hrou a to 
sa zachovalo dodnes,“ 
uviedla predsedníčka 
regionálnej organi-
zácie Spoločnosti pre 
predškolskú výchovu 
v Poprade Slávka Žol-
dáková. „Spolupracu-

jem s  väčšinou popradských 
materských škôl a musím po-
vedať, že sú to úžasné mater-
ské školy. Sú plné radosti a ná-

padov. Je dôležité pripomínať 
si niečo, bez čoho by spoločnosť 
len ťažko fungovala. Mater-
ské školy majú veľmi dôležitú 

funkciu pri príprave vzdelá-
vania detí a bez nich si to ani 
neviem predstaviť,“ zdôraznil 
zabávač Ujo Ľubo.  (ppv)

Združenie Euroregión 
Tatry so sídlom v  Kežmar-
ku každoročne organizuje 
Slovensko-poľské hospodár-
ske fórum, ktoré prispieva 
už pätnásť rokov k  rozvoju 
hospodárskych vzťahov me-
dzi  Slovenskom a Poľskom. 
Záštitu nad XV. fórom, kto-
ré sa uskutoční vo štvrtok 
10. novembra v kongresovej 
sále popradského aquapar-
ku, prevzalo veľvyslanectvo 
Poľskej republiky v Bratisla-
ve a  veľvyslanectvo Sloven-
skej republiky vo Varšave.

XV. slovensko-poľské 
hospodárske fórum bude 
venované poľsko–sloven-
ským obchodným vzťahom, 

finančným a  nefinančným 
programom pre malých 
a  stredných podnikateľov, 
možnostiam využitia pod-
porných finančných ná-
strojov zo štrukturálnych 
a  investičných fondov EÚ. 
Predstavitelia z  poľskej 
strany odprezentujú daňo-
vé a  právne aspekty pod-
nikania v  Poľsku. Aj tento 
rok sa účastníci budú môcť 
zúčastniť B2B stretnutí na 
rokovaní so zástupcami ob-
chodných a  priemyselných 
komôr. Počas celej konfe-
rencie budú svoje regióny 
propagovať OOCR Vysoké 
Tatry a  OOCR Tatry - Spiš 
- Pieniny.  (ppp)

Na piatkovom stretnutí 
s médiami vedenie mesta 
informovalo o prvých skú-
senostiach so spustením 
obmedzenia parkovania do-
dávkových a nákladných au-
tomobilov na sídliskách Juh 
I – VI v Poprade mimo vozi-
diel kategórie M. Vyhradené 
zóny so zákazom sú označe-
né dopravnými značkami. 

„Predpokladáme, že toto 
obmedzenie by malo priniesť 
do tristo parkovacích miest 
pre občanov. Samozrejme od 
začiatku zmeny v parkovaní 
dodávok 28. októbra sme mali 
aj ohlasy od majiteľov dodá-
vok, kde majú parkovať a či 

im vytvoríme náhradné par-
koviská. To nie je úloha mesta. 
Myslím si, že dodávky si nájdu 
miesta aj mimo vyhradených 
zón a boli by sme radi, keby 
si parkovanie pre svoje dodáv-

ky dokázali zabezpečiť firmy. 
Verím, že to bol dobrý krok a 
občanom vytvoríme viac par-
kovacích miest,“ povedal pri-
mátor Jozef Švagerko.

Práce na kruhovej križovatke na Ul. L. Svobodu postupujú.

(Pokračovanie na str. 2)
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Mesto pridá do zimnej výzdoby adventný veniec

Finišuje kruhová križovatka i energetická spoločnosť
Samospráva tiež oboznámila s teraj-

ším stavom v Popradskej energetickej 
spoločnosti (PES), ktorá bude od 1. ja-
nuára 2017 spravovať teplo v Poprade. 
1. viceprimátor Igor Wzoš zhrnul: „Ide-
me podľa harmonogramu, prípravy sú 
vo finále, už len doťahujeme detaily. Do 
konca novembra očakávame, že Úrad  
pre reguláciu sieťových odvetví vydá sta-
novisko a tiež schváli nami navrhovanú 
cenu. Občania by tak mali za teplo pla-
tiť menej. Cenu ešte nechcem prezradiť, 
kým nie je schválená. PES prevzala všet-
ky zmluvné vzťahy po Veolia Energia. 
Ide takmer o 400 odberateľov tepla, v 
čom sú bytové spoločenstvá, správcovia 
bytov, školy, ale aj ďalšie subjekty.“ PES 
počíta s rovnakým počtom zamestnan-
cov ako Veolia Energia, v ktorej v tom-
to čase pracuje 43 ľudí. Z nich 40 chce 
prejsť do novej spoločnosti.

V najbližšom čase samospráva oča-
káva i položenie finálnej vrstvy asfal-
tu na novej kruhovej križovatke ulíc 
L. Svobodu, Rázusovej a Mládeže. 
„Práce realizuje spoločnosť Eurovia SK, 
termín dokončenia bol stanovený na 
tri mesiace, ale predpokladáme, že to 
budú dva. Ak budú práce pokračovať 

• VýrOčNá členská schôdza 
Klubu Popradčanov sa uskutoční vo 
štvrtok 10. novembra o 16.30 hod. v 
školskej jedálni ZŠ s MŠ na Dosto-
jevského ulici. V programe je správa 
o činnosti klubu, voľba novej rady 
KP a ďalšie. 

• DNES 9. novembra sa v  Podtat-
ranskej knižnici v  Poprade na síd-
lisku západ uskutoční súťaž o  titul 
Kráľ čitateľov a zajtra 10. novembra 
o 17.30 hod. tam bude Literárny ve-
čer s P.J. Hejátkom.  

• CESTOVATEĽSKý večer v Gro-
teske sa bude konať dnes 9. novem-
bra o  19. hod. O  svojich zážitkoch 
z  Korziky bude rozprávať Majo Še-
best.

• VO štvrtok 10. novembra o 17. 
hod. bude v Scherfelovom dome vo 
Veľkej slávnostne otvorená doku-
mentárna výstava s názvom Symbo-
lický cintorín a Otakar Štáfl.

• KONCOM minulého týždňa sa 
v  Poprade konal 8. zjazd Únie ne-
vidiacich a  slabozrakých Slovenska. 
Ako hosť ho poctil svojou návštevou 
prezident SR Andrej Kiska. 

• MEDZINárODNá fotografická 
výstava Krajobraz Górski je inšta-
lovaná od štvrtka minulého týždňa 
v  priestoroch Podtatranského osve-
tového strediska v  Poprade na So-
botskom námestí. Výstava potrvá do 
konca novembra.

• MAGAZÍN NOIZZ.SK vybral 
Poprad ako skvelú alternatívu k Bra-
tislave. Generácii „millennials“ od-
porúča tento magazín Poprad ako 
jedno zo šiestich miest, v ktorých sa 
oplatí zapustiť korene. 

• V PONDELOK 14. novembra sa 
v Aréne Poprad uskutoční konferen-
cia biskupov a  stretnutie mládeže 
s názvom Godzone.  

• PrErUŠENá distribúcia elek-
triny z  dôvodu plánovaných prác 
na zariadení nízkeho napätia bude 
v Poprade v piatok 11. novembra od 
7. do 16.30 hod. na Rastislavovej ul. 
č .d. 4726 a od 8. do 16.30 hod. na 
Suchoňovej ul. č.d. 13 a 15.  

• DO verejného hlasovania o  ko-
munitný grant Nadácie VÚB postú-
pilo 48 projektov z celého Slovenska. 
Od 7. novembra do 20. novembra 
môžu Slováci podporiť na inter-
netovej stránke www.komunitne-
granty.sk svojho favorita svojím 
hlasom a  pomôcť mu získať komu-
nitný grant. Dokopy 24 projektov - 
tri s najvyšším počtom hlasov z kaž-
dého kraja Slovenska majú šancu 
na úspech.   (ppš)

Sviatočné obdobie pred Vianoca-
mi chce samospráva mesta Poprad 
začať skôr - už adventným obdo-
bím. Už v tomto čase prebieha tes-
tovanie vianočnej výzdoby a pred-
pokladá sa, že niektoré prvky budú 
potrebovať opravu. 

Primátor Popradu Jozef Švagerko 
informoval, že prvé adventné svet-
lo v meste zapália nielen na veži 
Kostola sv. Egídia v centre, ale aj na 
adventnom venci pri fontáne, ktorý 
bude novinkou vianočnej výzdoby: 
„Adventné obdobie je prípravou na 
Vianoce a treba si to pripomínať. So 
zapálením každého zo štyroch ad-

ventných svetiel bude spojený kul-
túrny program. Plánujeme sa tiež 
stretnúť s poslancami, aby sme vyty-
povali lokality pre rozšírenie vianoč-
nej výzdoby tak na Juhu pri novom 
kostole, ako aj v Strážach, Veľkej, 
Matejovciach, Spišskej Sobote.“ Pri-
mátor doplnil, že minulého roku sa 
Klub Veličanov postaral o osadenie 
vianočného stromčeka pri vstupe do 
tejto mestskej časti a na Štedrý deň 
sa pri ňom stretlo dosť obyvateľov. Je 
presvedčený, že aj toto je cesta, aby 
sa aktivizovali občianske kluby. 

Vlani po prvýkrát mesto vyskúša-
lo projekt Adventného mestečka, v 

ktorom bude pokračovať aj v tomto 
roku. Tentoraz sa do výberu  formou 
súťaže prihlásilo 10 dodávateľov, vy-
brali 6. Prvý viceprimátor Igor Wzoš 
uviedol: „Poučili sme sa z minulosti a 
mestečko sme presunuli do zóny, kde 
chodí viac ľudí - bude okolo fontány 
na Námestí svätého Egídia. Vianočnú 
atmosféru chceme mať v meste dlhšie, 
vzhľadom na veľký počet návštevníkov 
v tomto období. Plánujeme ju predĺžiť 
až do konca januára, veď Poprad má 
tradične jednu z najkrajších zimných 
výzdob na Slovensku, je tu čarovná 
atmosféra a ako centrum cestovného 
ruchu, by to malo využiť.“  (mar)

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INE-
KO) predstavil výsledky hodnotenia slovenských ne-
mocníc. Ocenenia Nemocnica roka 2016 udeľoval v 
dvoch kategóriách - medzi štátnymi univerzitnými a 
fakultnými nemocnicami a v kategórii všeobecné ne-
mocnice. 

Nemocnice hodnotilo INEKO v 4 oblastiach: spokoj-
nosť pacientov, kvalita poskytovanej zdravotnej starostli-
vosti, hospodárenie, transparentnosť. Na základe hodno-
tenia týchto parametrov skončila Nemocnica Poprad, a. 
s., medzi všeobecnými nemocnicami na 3. mieste, čo je v 
porovnaní s predchádzajúcim rokom postup o tri priečky. 

 Nemocnica Poprad dosiahla vo všetkých hodnotených 
oblastiach nadpriemerné výsledky. Excelovala v schop-

nosti uhrádzať všetky svoje záväzky načas a dokázala 
veľmi dobre generovať vlastné zdroje. Jej index transpa-
rentnosti bol druhý najvyšší spomedzi všeobecných ne-
mocníc. 

V hodnotení INEKO bolo posudzované obdobie 2012 
- 2015. V hodnotení štátnych univerzitných a fakultných 
nemocníc bolo vyhodnotené poradie: Fakultná nemoc-
nica Nitra, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. 
Roosevelta Banská Bystrica, Ústredná vojenská nemoc-
nica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica.

V hodnotení všeobecných nemocníc je poradie na-
sledovné: Ľubovnianska nemocnica, n.o., Nemocnica 
Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, Nemocnica 
Poprad, a.s.     (sga)

Nemocnica Poprad podľa hodnotenie INEKO
medzi najlepšími na Slovensku

v tomto tempe, do 15. novembra budú 
hotové. Verím, že občania budú trpezli-
ví. V pracovných dňoch ráno sú v tejto 
lokalite mestskí policajti, aby sa deti 
bezpečne dostali do škôl. Nie je s tým 
problém, skôr ich žiadajú o reguláciu 
dopravy vodiči,“ konštatoval poprad-
ský primátor. 

V týchto dňoch stále víria informá-
cie i o zámere vybudovať v Matejov-
ciach komunitné centrum.  Proti tomu 
vznikla petícia tamojších obyvateľov. 
„Chcem zdôrazniť, že nejde o rozširova-
nie osady, ale o vytvorenie vzdelávacieho 
a hygienického centra, aby sme tých ľudí 

školili a zlepšovali ich životné podmien-
ky,“ podčiarkol J. Švagerko. 1. vicepri-
mátor sa pripojil: „Opakujem - nejdeme 
tam sťahovať ďalších Rómov. Komunit-
né centrum bude slúžiť iba pre Staničnú 
ulicu a ostatných Rómov z Matejoviec. 
A čo sa týka čiernych stavieb, tak tam na 
mestských pozemkoch žiadna stavba ne-
pribudla a domy, ktoré tam sú, stoja na 
súkromných pozemkoch, ktorých maji-
teľmi sú práve títo Rómovia. Pravidelne 
do tejto lokality chodia naši terénni pra-
covníci, mestská polícia i stavebný úrad 
a ak by tam pribudla len malá dreváreň, 
tak okamžite začína konať.“  (mar)

(Dokončenie zo str. 1)
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Skvalitní sa najmä gastro zariadenie v školských jedálňach

• DEň Prešovského samosprávne-
ho kraja sa uskutoční v utorok 15. 
novembra. V tento deň bude v rámci 
PSK bezplatný vstup do múzeí a ga-
lérií aj v Poprade. Zároveň bude od 
10. hod. v Úrade PSK v Prešove Deň 
otvorených dverí.

• MINULý týždeň vo štvrtok 3. 
novembra bol Európsky deň rovnos-
ti odmeňovania. Je to deň, keď ženy 
v  Európe prestávajú byť platené za 
svoju prácu v dôsledku rozdielov v 
odmeňovaní žien a mužov. V  tejto 
oblasti je v  Európe stále nerovnová-
ha. Priemerná hodinová mzda žien je 
o 16,7 % nižšia v porovnaní s mužmi, 
takže  ženy v podstate pracujú 16% 
roka zadarmo. Na Slovensku predsta-
vuje rozdiel v odmeňovaní žien a mu-
žov 19,8 %. Aj napriek tomu, že viac 
žien ako mužov má vysokoškolské 
vzdelanie, menej ako 5% vedúcich v 
podnikoch v EÚ tvoria ženy.

• PrOJEKT rekonštrukcie a do-
stavby Grand Hotela Kempinski High 
Tatras pod taktovkou slovenského 
architekta Petra Černa získal ďalšie 
prestížne ocenenie - Bronzovú Ame-
rican Architecture Prize 2016. Cena je 
jednou z  najrešpektovanejších v  od-
bore architektúry a  dizajnu. Vyzdvi-
huje prácu architektov z celého sveta 
v  troch oblastiach - architektonický 
dizajn, interiérový dizajn a  krajinná 
architektúra. Ocenenie v  kategórii 
Architectural Design/Heritage Ar-
chitecture získala práve stavba Grand 
Hotela Kempinski High Tatras na 
Štrbskom Plese. Slávnostné odovzdá-
vanie cien sa konalo koncom októbra 
v New Yorku.

• TISÍCKY otázok mesačne rie-
šia colníci na novovybudovanom 
colnom call centre finančnej sprá-
vy. Hoci je len štyri mesiace od jeho 
spustenia, stalo sa neoddeliteľnou 
časťou pomoci podnikateľom aj obča-
nom. Colníci sú na telefonickej linke 
048/431 72 22 (voľba č. 5) k dispozícií 
sedem dní v týždni, 24 hodín denne. 
Od 15. júna vybavili takmer 2  700 
hovorov a viac ako 1 000 písomných 
dopytov. 

• K EUrÓPSKEMU titulu Host 
of the year, ktorý udeľuje Asociácia 
Historických hotelov Európy pri-
budlo hotelu Hviezdoslav v Kežmar-
ku minulý týždeň ocenenie Luxury 
Boutique Hotel 2016. Aj Hviezdoslav 
potvrdil, že i slovenské hotely v kvali-
te služieb dosahujú svetovú úroveň a 
môžu konkurovať svetovej špičke, keď 
počtom hlasov predstihol i také ho-
tely ako sú 5 - hviezdičkový London 
Hilton Park Lane, či Nassima Royal 
hotel v Dubaji. Celkovým víťazom sa 
stal dubajský Armani Hotel.  (ppš)

Vďaka ušetreným financiám pre 
nižšie vysúťažené ceny na väč-
šie investície v školách, sa budú 
môcť zrealizovať i ďalšie drob-
nejšie  stavby či nákupy zariade-
ní. Poslanci preto na októbrovom 
mestskom zastupiteľstva schválili 
zmenu vecnej náplne kapitálo-
vých výdavkov na úseku školstva 
na rok 2016. 

Ako uviedla vedúca odboru školstva, 
mládeže a športu MsÚ v Poprade 
Edita Pilárová, požiadavky z jed-
notlivých škôl boli rôznorodé a vy-
berali ich podľa naliehavosti. MsZ 
schválilo financie na nákup gastro 
zariadenia do Školskej jedálne 
pri ZŠ s MŠ na Kopernikovej 
ul. v Matejovciach, ZŠ s MŠ na 
Tajovského ul. v Poprade do 
školskej jedálne pri tejto škole 
i do ŠJ pri Materskej škole na 
Ul. mládeže, takisto pre Škol-
skú jedáleň pri ZŠ s MŠ A. V. 
Scherfela vo Veľkej, pre ŠJ pri 
ZŠ s MŠ na Komenského ul., 
pre ŠJ pri ZŠ s MŠ na Dosto-
jevského ul. - pre ZŠ aj MŠ na 
Ul. mládeže i na Dostojevské-
ho ul., takisto sa poteší nové-
mu gastro zariadeniu Školská 
jedáleň pri ZŠ s MŠ na Vago-
nárskej ul. a umývačku riadu 
s príslušenstvom pre výdajňu 
jedál si bude môcť zadovážiť 

Spojená škola na Letnej ulici.
Finančné prostriedky dostane aj 

ZŠ s MŠ na Tajovského ul. na rekon-
štrukciu - výmenu sklobetónovej 
výplne vo veľkej a malej telocvični 
za stenu s plastovými oknami s drô-
tenou vložkou v ZŠ, ďalej ZŠ s MŠ 
A. V. Scherfela na nákup stolného 
digestora s príslušenstvom do špe-
cializovanej učebne v ZŠ, Spojená 
škola na Letnej ul. na nákup kom-
pletnej zostavy ozvučenia, ZŠ s MŠ 
na Dostojevského ul. na vypraco-
vanie projektovej dokumentácie na 
rekonštrukciu strechy nad malou a 
veľkou telocvičňou na ZŠ, ZŠ s MŠ 

na Frantisciho ul. na vypracovanie 
projektovej dokumentácie na vy-
budovanie telocvične nad blokom 
„C“ a na vybudovanie novej šatne 
a sociálneho zariadenia v ZŠ, ZŠ s 
MŠ Vagonárska ul. na nákup kame-
rového systému a Školské stredisko 
služieb Poprad na nákup termoka-
mery a kolíkovačky. 

Poslanci tiež schválili  peniaze pre 
ZŠ s MŠ A. V. Scherfela vo Veľkej  
na nákup kopírovacieho stroja, pre 
Centrum voľného času na Ul. mlá-
deže na nákup motorového vozidla 
a pre ZUŠ na Štefánikovej ul. na ná-
kup klavírneho krídla.  (ppm)

Už takmer mesiac odstraňujú 
na verejných priestranstvách pra-
covníci menších obecných služieb 
v meste Poprad lístie padajúce zo 
stromov. Opadáva postupne, pre-
to musia jednotlivé lokality hra-
bať viackrát. Kým nenapadne sneh 
a pretrvá vhodné počasie, budú 
môcť odstraňovať napadané listy 
ešte aj v nasledujúcich týždňoch. 

Práce sa začali najprv pozameta-
ním najviac lístím pokrytých úsekov 
chodníkov, postupne prišli na rad 
jednotlivé lokality, v prvom rade 
námestie v centre, ale aj námestia 
v jednotlivých mestských častiach, 
plochy na Nábreží Jána Pavla II., parčík pri Dome kultúry, úse-
ky na Ul. Dominika Tatarku, Murgašovej, Mnoheľovej, Curie, 
pri Nemocnici Poprad, na Tranovského a Širokej vo Veľkej, 
v parku na Sobotskom námestí, na námestí v Matejovciach a 
inde. Koordinátorka menších obecných služieb Iveta Hazro-
liová z MsÚ uviedla: „Od začiatku prác na odstraňovaní lístia 
do začiatku tohto týždňa sme vyhrabali takmer 26 ton. Do toho 
nie je zarátané lístie, ktoré sme pomohli pohrabať niekoľko dni 
pred Pamiatkou zosnulých na cintoríne vo Veľkej.“ 

Priemerne denne je v teréne 40 pracovníkov MOS, ďalší 
sú z úradu práce a pomáhajú aj zo Správy mestských komu-
nikácií. Lístie odváža spoločnosť Brantner. Kompostuje sa a 
vzniknutý humus sa spätne používa pri výsadbe kvetín a zele-
ne v meste Poprad.         (mar)
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Vnáša výsledky vedeckého výskumu do praktického života

Je oporou a nádejou pre pacientov

Poprad si tohtoročnou  Cenou 
mesta uctil svojho rodáka Jána Tká-
ča, ktorý v máji tohto roku získal aj 
ocenenie Vedec roka 2015 za využi-
tie nanotechnológií pri konštrukcii 
rôznych zariadení aplikovateľných v 
oblasti glykomiky a diagnostiky roz-
ličných ochorení vrátane rakoviny 
prostaty.

Pochádza z piatich súrodencov, na-
rodil sa a vyrastal v Poprade. V de-
viatich rokoch stratil otca a preto J. 
Tkáč na odovzdávaní cien poďakoval 
svojej mame, ktorá sa s láskou obe-
tavo starala o výchovu svojich detí. 
Najprv navštevoval ZŠ na Dostojev-
ského, neskôr ZŠ na Tajovského ulici. 
„K chémii som mal blízko v podstate 
od základnej školy, ale vedel som, že 
pre mňa by bola príliš jednoduchá, tak 
som si to chcel trošku skomplikovať. 
Preto som sa rozhodol pre kombináciu 
chémie a biológie, čiže biochémiu alebo 
biotechnológiu,“ vrátil sa do školských 
čias J. Tkáč. Po gymnáziu Domini-

ka Tatarku v Poprade pokračoval na 
Fakulte chemickej a potravinárskej 
technológie Slovenskej technickej uni-
verzity v Bratislave, kde neskôr absol-
voval doktorandské štúdium. Od roku 
2000 začal pracovať v skupine vedcov 
v Chemickom ústave SAV. Zakrát-
ko však odišiel na dlhodobé stáže do 
zahraničia a ako vedecký pracovník 
pôsobil na univerzitách v Linkopingu 
a v Lunde vo Švédsku a v Oxforde v 
Anglicku. Po návrate v roku 2009 za-
čal opäť pracovať v Chemickom ústave 
SAV a posledné tri roky je vedúcim 
oddelenia glykobiotechnológie. 

„Momentálne sa snažíme vyvinúť 
metódy, ktoré by mohli odhaľovať ocho-
renia. Doteraz to bola hlavne rakovina 
prostaty, ale usilujeme sa o to, aby to 
boli aj iné ochorenia, istý druh leukémie 
a pred dvoma týždňami sme dostali po-
nuku z onkologickej kliniky zúčastniť sa 
na výskume v oblasti rakoviny prsníka. 
Teda budeme sa snažiť vyvinúť spoľah-
livejšiu metódu identifikácie rakoviny 

prsníka,“ upresnil J. Tkáč. Na začiatku 
jeho výskumnej kariéry stál základný 
výskum, kedy zisťoval, ako určité pro-
cesy fungujú, ale rozhodol sa, že mu to 
nestačí. „Chceme tie poznatky aplikovať 
do praxe a aplikovaný výskum zname-
ná, že by mal prinášať niečo užitočné. 
Pre mňa je naozaj veľká výzva pracovať 
tak, aby sme vyvinuli niečo, čo môže 
byť použiteľné,“ vysvetlil významný 
vedec. Cieľom výskumu, ktorému sa 
v súčasnosti venuje, je v konečnej fáze 
vyvinúť prenosné zariadenie a uviesť 
ho do praxe napr. do ordinácie lekára, 
kde z pár kvapiek krvi toto zariadenie 
v krátkom čase identifikuje biomarke-
ry jednotlivých ochorení.

J. Tkáč dnes s rodinou - manželkou 
a dvoma synmi, žije v Devínskej Novej 
Vsi, ale do Popradu prichádza stále. 
Povedal: „Nepôsobím v Poprade, ale 
celý môj vzťah k mojej práci sa začal v 
Poprade. Dostal som tu prvotné vzde-
lanie a naozaj bolo na vysokej úrovni.“ 
Na vysokej škole sa však musel ešte 

veľa učiť. Dnes učí on - prednáša v 
odbore biochémia na Prírodovedeckej 
fakulte Univerzity Komenského v Bra-
tislave. Vo voľnom čase má rád šport, 
najmä turistku, bicyklovanie a florbal. 
„Cenu mesta Poprad si veľmi vážim. 
Beriem to ako záväzok do ďalšej práce, 
aby to, čo robíme malo aj praktický do-
pad, aby to pomáhalo.“  (pmm)

Medzi najťažšie chvíle člo-
veka patrí, keď ho zachváti 
vážna choroba. Ortieľ - rako-
vina, zrazu zmení život. Vte-
dy sa stáva veľkou oporou le-
kár, ktorý vzbudzuje dôveru, 
a ktorému sa pacient zverí s 
nádejou a priam istotou, že 
mu pomôže. Takým je onko-
lóg MUDr. Juraj Beniak, kto-
rý si v minulých dňoch pre-
vzal Cenu primátora mesta 
Poprad.

Pochádza z Chynorian pri 
Topoľčanoch. Vyštudoval gym-
názium so zameraním na ma-
tematiku, ale po ňom sa rozho-
dol ísť na medicínu. Chcel byť 
v kontakte s ľuďmi, starať sa o 
nich. Pred viac ako 30 rokmi 
sa priženil do Lučivnej, kde 
dodnes býva. Začal pracovať 
na internom oddelení Nemoc-
nice s poliklinikou v Poprade, 
krátko pracoval i na infekčnom 
a ako obvodný lekár, až opäť 
zakotvil na internom oddelení. 
V roku 1990 si urobil atestáciu 
z interného odboru, no odjak-
živa, ešte na vysokej škole, mal 
tendenciu venovať sa onko-
lógii. V roku 1992 ho primár 
popradskej onkológie MUDr. 
Podhájecký presvedčil, aby na-
stúpil na onkologické ambu-
lantné oddelenie do popradskej 
nemocnice. MUDr. Beniak si 
urobil atestáciu z onkológie, stal 
sa vedúcim lekárom  a v tomto 
odbore sa vždy snažil presa-
dzovať komplexnú liečbu. Až 
do roku 2006 bolo onkologické 

oddelenie súčasťou nemocnice, 
potom sa stalo neštátnym zdra-
votníckym zariadením a pred 
ôsmimi rokmi sa presťahovalo 
z popradskej nemocnice do 
Polikliniky Adus. Pôsobenie v 
iných odboroch medicíny mu 
dalo veľa skúseností pre prácu 
onkológa. „Myslím si, že lekár 
by sa mal postarať o celého člo-
veka. Aj onkológia nie je len che-
moterapia, ožiarenie, operácia. 
Je tam veľa všelijakých možných 
ťažkostí od rôznych príznakov 
ochorenia, po psychológiu a so-
ciálnu situáciu rodiny, ktorá sa 
stará o pacienta. Predchádza-
júce lekárske skúsenosti mi po-
mohli a môj názor je, že onkoló-
govia by mali byť internisti. Mal 
som to šťastie, že aj na internom 
ako mladý lekár a potom i na 
onkológii som mohol robiť pod-
ľa svojich predstáv,“ povedal J. 
Beniak. 

Od jeho začiatkov sa medi-
cína veľmi zmenila. V liečbe 
sú oveľa väčšie možnosti poč-
núc diagnostikou po labora-
tórne a prístrojové vybavenie, 
ako aj dobrý prístup k naj-

novším liekom a liečebným 
metódam. No MUDr. Beniak 
si želá, aby sa mladí doktori, 
ktorí nahradia starších, uči-
li nielen tomu najnovšiemu, 
ale aj  klasickej medicíne, aby 
vedeli dobre vyšetriť pacienta, 
počúvali ho, komunikovali s 
ním a tým pádom mu doká-
zali lepšie pomôcť. „Tešíme sa, 
keď máme úspechy, keď sa naši 
pacienti vyliečia, hoci vieme, že 
veľa ľudí tejto chorobe i pod-
ľahne. Na rozdiel napr. od in-
farktu, kedy ľudia často zomrú 
veľmi rýchlo, dáva onkologické 
ochorenie ešte šancu nejakým 
spôsobom niečo urobiť so svo-
jím životom. Veľmi dôležitý je 
postoj pacienta. Odmietanie 
všetkého, vzdanie sa, to nie je 
dobré,“ povedal renomovaný 
lekár. A niekedy sa naozaj dejú 
zázraky - treba veriť. 

MUDr. J. Beniak je uznáva-
ný onkologický odborník, vo 
svojej praxi sa stále snaží po-
stupovať s dobou a využívať 
najnovšie lekárske poznatky. 
Rodina mu vždy vytvárala zá-
zemie - manželka je vedúcou 
lekárkou nedonoseneckého 
oddelenia v Nemocnici Poprad, 
syn je takisto lekárom, dcéra 
právnička. Obe deti pracujú v 
Prahe. Energiu pre svoju prácu 
načerpáva pri dobrých kni-
hách, pri športe, prechádzkach 
so psom... Potrebuje ju, aby 
mohol i naďalej pomáhať svo-
jim pacientom a byť im náde-
jou na vyzdravenie.  (mar)

Poprad a  jeho mest-
ské časti sú rodnou 
hrudou mnohých vý-
znamných a  úspešných 
osobností, ktoré sa 
pričinili o  rozvoj mes-
ta. Nedávno si ďalších 
z nich uctila aj radnica 
na svojom slávnostnom 
mestskom zastupiteľ-
stve. Cenu primátora 
mesta Poprad dostal 
Alexander Comisso za 
dlhodobý rozvoj špor-
tu, za príkladnú a obe-
tavú prácu i za aktívnu 
podporu mládeže v ob-
lasti futbalu a  stolné-
ho tenisu v  meste Poprad 
a v regióne.

Alexander Comisso sa na-
rodil pred 81 rokmi v  Ma-
tejovciach, kde dodnes žije. 
Celý svoj pracovný život 
zastával post účtovníka. 
Neodmysliteľnou súčasťou 
života A. Comissa však vždy 
bol a je šport, predovšetkým 
futbal a  stolný tenis. Futbal 
hrával aktívne od roku 1951 
a  verný bol prevažne Telo-
výchovnej jednote Tatramat 
Matejovce. Ako dorastenec 
bol nominovaný aj do vý-
beru oblasti Prešova a Košíc 
a neskôr aj do výberu okre-
su Poprad, ktorý sa stretával 
s  ligovými celkami ČSSR. 
Už počas aktívnej činnos-

ti sa začal venovať žiakom 
a  dodnes má pocit, že táto 
práca mala zmysel.

Dokazuje to aj jeho anga-
žovanosť v inom športe, kto-
rý sa stal jeho celoživotnou 
vášňou. Dodnes pomáha 
mladým nádejným stol-
ným tenistom napredovať 
v  Športovom klube Vete-
rán Poprad. Onedlho oslávi 
tento klub dvadsiate výročie 
svojho vzniku a  A. Comis-
so je mu verný od začiatku. 
Zastával viacero funkcionár-
skych postov v stolnoteniso-
vom zväze i  telovýchovnom 
hnutí, v  roku 1992 získal 
najvyššiu kvalifikáciu tréne-
ra v stolnom tenise.

Športu v Matejovciach
sa venuje celý život

(Pokračovanie na str. 11)
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Prešovský kraj hľadá najlepších v cestovnom ruchu
Krajská organizácia ces-

tovného ruchu Severový-
chod Slovenska pripravila 
tretí ročník ocenenia Najlep-
ší v  cestovnom ruchu Pre-
šovského kraja. Verejnosť 
môže nominovať osobnosti, 
produkty, zariadenia a  za-
mestnancov, ktorí prispeli 
k  rozvoju cestovného ruchu 
v kraji v roku 2016. 

Organizátorom ocenenia 
je KOCR Severovýchod Slo-
venska. Nominácie je možné 
navrhnúť v štyroch hlavných 

kategóriách - Osobnosť CR, 
NAJ produkt, NAJ zariadenie 
a  NAJ zamestnanec CR. Ka-
tegória Osobnosť cestovného 
ruchu je rozdelená na pod-
kategórie - celoživotný prí-
nos v  CR, vzdelávanie v  CR, 
podnikanie v CR a rozvoj CR 
v  samospráve. Tiež je možné 
nominovať produkty, ktoré 
v roku 2016 oslovili verejnosť 
a prispeli k zvýšeniu návštev-
nosti kraja - podujatia, atrak-
cie, festivaly a pod. V kategórii 
zariadenia môže verejnosť 

nominovať kultúrne,  infor-
mačné, ubytovacie a  reštau-
račné zariadenia, novinkou je 
kategória zábavno-relaxačné 
zariadenia. Kategória za-
mestnanci je otvorená šikov-
ným zamestnancom - kuchá-
rom, barmanom, someliérom, 
čašníkom, ale aj sprievodcom 
a informátorom v kultúrnych 
a informačných zariadeniach. 

Z  nominácií vyberie ví-
ťazné osobnosti a  produkty 
odborná porota. Najlepšie 
zariadenia, zamestnancov 

a  jeden najobľúbenejší pro-
dukt vyberie verejnosť v on-
line hlasovaní od 12. decem-
bra 2016 do 12. januára 2017. 
V  minuloročnom online 
hlasovaní bolo odovzdaných 
takmer 20 000 hlasov.

Nominácie je možné za-
sielať do 30. novembra 2016 
poštou alebo mailom. Všet-
ky potrebné informácie, 
kontaktný formulár a  pod-
mienky nominovania nájde 
verejnosť na stránke www.
severovychod.sk.  (bče)

Elektronická
komunikácia so štátom

Elektronický občiansky preukaz alebo 
elektronický doklad o  pobyte s  aktivova-
ným bezpečnostným osobným kódom 
/BOK/ má momentálne iba 17 percent 
z 224 037 domácich i zahraničných štatu-
tárov právnických osôb.

Od januára budúceho roka bude štát so 
zástupcami právnických osôb zapísaných 
v obchodnom registri  komunikovať elek-
tronickou formou - prostredníctvom úrad-
ných elektronických schránok. V praxi to 
znamená, že zástupca právnickej osoby, 
ktorý bude v jej mene komunikovať so 
štátom elektronicky, sa prihlási cez portál 
www.slovensko.sk.

Na tento úkon je však potrebný aktivova-
ný elektronický doklad s  čipom. V  súčas-
nosti má elektronický doklad  k  dispozícii 
43 percent štatutárov, väčšina z  nich ho 
však nemá aktivovaný a musí preto navští-
viť oddelenie dokladov Policajného zboru 
(v prípade štatutárov - cudzincov oddelenie 
cudzineckej polície).

Vybaviť samotný elektronický doklad si 
musí 57 percent štatutárov, týmto však ob-
čiansky preukaz už aktivujú automaticky. 
Od 18. októbra 2016 je totiž účinná novela 
zákona o občianskych preukazoch, na zák-
lade ktorej je aktivácia občianskeho preuka-
zu zadaním BOK povinná.  (minv)

Literárny večer s dvoma známymi spisovateľmi
V Podtatranskej kniž-

nici bol minulý štvrtok 
literárny večer so spiso-
vateľmi Pavlom ranko-
vom a Petrom Krištúf-
kom.

Podujatie z verejných 
zdrojov podporil Fond 
na podporu umenia. 

Členky Podtatranské-
ho literárneho klubu 
Mirizma Kirkov a  Len-
ka Fábryová spolupra-
cujú s  Podtatranskou 
knižnicou na organizovaní literár-
nych stretnutí so zaujímavými slo-
venskými autormi. Stretnutia majú 
literárne obohatiť členov klubu aj 
čítaniachtivých Popradčanov. 

Spisovateľ a režisér Peter Krištúfek 
vyštudoval filmovú a televíznu réžiu 
a za svoju režijnú tvorbu získal via-
cero ocenení. Okrem kníh vytvoril 
aj viac ako 20 dokumentárnych fil-
mov. Zaujímajú ho príbehy a bežné 
veci v nezvyčajných súvislostiach. Je 
držiteľom ceny Ivana Kraska. Jeho 
významné dielo Dom hluchého ho-
vorí o našej histórii pútavou formou 
príbehu. 

Pavol Rankov pochádzajúci z  Po-

pradu je poviedkárom, ale píše aj ro-
mány (Stalo sa 1. septembra, Matky)
s podtextom histórie a  výpoveďou 
o  našej spoločnosti. Jeho diela sú 
určené pre všetky generácie. V roku 
1995 sa stal laureátom Ceny Ivana 
Kraska. Je jediným žijúcim autorom, 
ktorého dielo (Stalo sa 1. septembra) 
bolo spracované na doskách Sloven-
ského národného divadla. 

Obaja spisovatelia sa zhodli v tom, 
že začať s písaním sa dá kedykoľvek. 
Väčšina nádejných spisovateľov sa 
bojí ísť so svojim dielom na svetlo 
sveta. Nikto im nič nespraví, ak dielo 
nebude podarené. Stačí na to len tro-
chu odvahy.   (kpa)

Poslankyňa Anna Schlos-
serová interpelovala kvôli 
navrhovanému oploteniu 
Zariadenia pre seniorov na 
Komenského ulici v Popra-
de. Proti oploteniu sa zdvihla 
medzi obyvateľmi sídliska 
Západ vlna odporu a nesú-
hlasu s obavou, že oplotením 
sa zruší verejný park. Spustila 
sa dokonca petičná akcia, kto-
rú však organizátori zastavili, 
lebo objavili na webe náčrt, 
podľa ktorého navrhované 
oplotenie nemá zasahovať do 
verejného parku. Poslankyňa 
interpelovala, aby zistila, či 
tomu tak skutočne je. Ďalej sa 

zaujímala o náklady spojené 
s organizáciou obradov – so-
bášov mimo obradnej miest-
nosti. Požiadala tiež o predlo-
ženie organizačnej štruktúry 
Mestského úradu v Poprade 
so všetkými zmenami v počte 
a pohybe zamestnancov. Opa-
kovane interpelovala aj vo 
veci vybavovania interpelácií.

Poslanec Vladimír Lajčák 
sa na podnet obyvateľky zo 
Spišskej Soboty pýtal, kedy sa 
začne realizácia projektu vy-
budovania novej cesty, chod-
níka a cyklistického chodníka 

okolo cintorína v tejto mest-
skej časti. Je tam veľmi zlá a 
neprehľadná premávka. Nie-
kedy tam ide doslova o život, 
hlavne v ranných hodinách, 
keď prichádzajú deti do ško-
ly. Tiež parkovisko pri škole 
je nepostačujúce a aj „ako-
že“ chodníky v areáli školy v 
Spišskej Sobote sú nevyhovu-
júce a vyžadujú si opravy.

Poslanec Michal rusnák 
interpeloval na podnet ob-
čianky zo Spišskej Soboty z 
časti Walltech, kde je prob-
lém s cestami, chodníkmi a 

dopravným značením a tiež 
tam nie je žiadne detské ih-
risko. Podľa občianky by bolo 
vhodné, keby mesto v čo naj-
kratšom čase odkúpilo v tejto 
lokalite pozemok, na ktorom 
by sa vybudovalo detské ihris-
ko a vyčlenilo finančné pros-
triedky v rozpočte mesta na 
rok 2017 na odkúpenie ciest a 
chodníkov do majetku mesta. 

Poslanec Milan Baran sa 
vo svojej interpelácii zameral 
na opravu chodníka na Va-
janského ulici pri „Diabelko-
vom dome“ a na nekvalitnú 
prácu v zrekonštruovaných 
toaletách na MsÚ.  (ppm)

Z interpelácií poslancov

10. novembra
o 19. hod.
SNOWDEN
FR/DE/USA, dráma, 134 min., 
titulky, MP15
Muž, ktorý odhalil šokujúce 
praktiky amerických tajných 
služieb. Ukázal svetu, že sme 
stále sledovaní a že vojna proti 
teroru poslúžila ako zámienka k 
bezprecedentnému vpádu moci 
do súkromia.  Vstupné: 4 € 

11. a 13. novembra o 19. hod.
ZILIONárI 
USA, akčná komédia, 94 min., 
titulky, MP15 
Absolútnym amatérom sa po-
darí nemožné - ukradnúť 17 
miliónov dolárov. Táto bláznivá 
partička však peniaze začne vo 
veľkom štýle utrácať a zane-
chávať polícii úplne jasné sto-
py.       Vstupné: 4 €

12. novembra o 19. hod.
HACKSAW rIDGE:
ZrODENIE HrDINU 
USA / AU, životopisný / dráma /
vojnový, 131 min., titulky, MP12
Film oscarového režiséra Mela 
Gibsona, inšpirovaný skutoč-
ným príbehom muža, ktorý sa 
počas 2. svetovej vojny stal hr-
dinom bez jediného výstrelu.   
Vstupné: 4 € 

12. a 13. novembra o 16. hod.
TrOLLOVIA 
USA, animovaná komédia, 92 
min., slovenský dabing, MP
Trollovia sú vždy veselí a šťast-
ní, milujú hudbu, tanec a spev. 
Jedinou ich vážnejšou starosťou 
sú Bergeni. Tí si totiž myslia, že 
môžu byť šťastní jedine vtedy, 
keď budú mať Trolla v žalúdku. 
Vstupné: 4 €; 3,50 € deti

14. novembra o 19. hod.
OHEň NA MOrI
-PrOJEKT 100 
IT/FR, dokumentárny, 108 min., 
české titulky, MP15, FK
Dokument ocenený Zlatým med-
veďom zachytáva život na talian-
skom ostrove Lampedusa, ktorý 
je vstupnou bránou do Európy 
pre tisíce migrantov.    Vstupné: 
4 €, 2 € s preukazom FK

15. novembra o 18. hod.
CESTOU NECESTOU -
NAJVÄčŠÍ CESTOVATEĽSKý
FESTIVAL NA SLOVENSKU
SK, prednáška / beseda, 240 min., 
MP
o 18. hod. - Michal Knitl: 4 me-
siace v Indonézii a v Papue- No-
vej Guinei 
o 20. hod. - Peter „Hogy“ Hofe-
rek: Okolo sveta s palcom hore 
Vstupné: 5 € v predpredaji, 6 € 
na mieste, deti do 15 rokov zdar-
ma

Kino tatran
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Chodci sú s reflexnými prvkami viditeľnejšíPolicajné správy
• ŽELEZNIčNá polícia 
v Poprade začala trestné stíha-
nie vo veci prečinu usmrtenia, 
ku ktorému došlo vo štvrtok 
3. novembra o  pol ôsmej ve-
čer na železničnej trati v me-
dzistaničnom úseku železnič-
ná zastávka Spišský Štiavnik 
- železničná zastávka Gánov-
ce. Rušňovodič osobného 
vlaku uviedol, že počas jazdy 
spozoroval osobu, ktorá krá-
čala popri koľaji v smere jazdy 
vlaku. Okamžite použil rých-
ločinné brzdenie so zvukovou 
návesťou, no osoba nerea-
govala. Napriek maximálnej 
snahe rušňovodič už zrážke 
nedokázal zabrániť. Okolnosti 
tohto nešťastia i dôvody prečo 
k nemu došlo sú predmetom 
prebiehajúceho vyšetrovania.
• VYŠETrOVATEĽ Okres-
ného riaditeľstva Policajné-
ho zboru v  Poprade obvinil 
20-ročného Lukáša zo Svitu 
z prečinu ublíženia na zdraví 
spáchaného v súbehu s preči-
nom výtržníctva. V septembri 
tohto roku v jednom z podni-
kov vo Svite Lukáš bezdôvodne 
fyzicky napadol iného muža. 
Päsťou ho udrel do tváre, čím 
mu spôsobil zlomeninu če-
ľuste. Útočník bol zadržaný a 
umiestnený do cely policaj-
ného zaistenia. Lukáš už bol 
dvakrát právoplatne odsúdený 
pre násilnú trestnú činnosť, 
pričom tento skutok spáchal 
v skúšobnej dobe podmieneč-
ného odsúdenia.  (krp)

Cieľom pozitívne ovplyv-
niť bezpečnostnú situáciu na 
cestách Prešovského kraja 
bola minulý týždeň v stre-
du v našom kraji vykonaná 
kontrolná akcia zameraná 
na dodržiavanie pravidiel 
cestnej premávky nemo-
torovými účastníkmi a na 
zabezpečenie dodržiavania 
zákazu používať telefónny 
prístroj. Zistených bolo 229 
priestupkov, z  ktorých 199 
vyriešili policajti na mieste 
v blokovom konaní, 28 bolo 
vyriešených napomenutím a 
2  boli oznámené do správ-
neho konania. Požitie alko-
holu bolo zistené u  jedného 
vodiča, v  druhom prípade 
sa vodič odmietol podrobiť 
vyšetreniu na prítomnosť al-
koholu v dychu.  (ppš)

Dvesto vodičov
s pokutou

Každý deň dochádza na 
cestách k  vážnym doprav-
ným nehodám, neraz aj 
smrteľným. Ich obeťami 
sú často najzraniteľnejší 
účastníci cestnej premávky, 
chodci. Príčinou mnohých 
tragických nehôd je ich ne-
dostatočná viditeľnosť.

Najmä v tomto období čo-
raz častejšie zohráva u  nich 
svoju úlohu alkohol. Za po-
sledné tri roky spomedzi 
štyroch najčastejších príčin 
dopravných nehôd tvoria 
najvyšší podiel opití chodci. 
Kritické mesiace sú septem-
ber, október, november. Po-
licajné štatistiky nie sú fámy 
- čísla hovoria za všetko.

Za chyby sa platí, na ces-
tách je tou chybou „byť ne-
viditeľný“. Chodci musia 
mať za zníženej viditeľnosti 
na sebe reflexné prvky nie-
len mimo obce, ale aj v obci. 
Najčastejšími príčinami do-
pravných nehôd sú rýchla 

jazda, porušenie povinností 
vodiča (nevenovanie sa vede-
niu vozidla, telefonovanie a 
podobne), nesprávny spôsob 
jazdy, porušenie ustanovení 
o chodcoch.

Polícia vyzýva vodičov 
k  mimoriadnej opatrnosti. 
Dookola opakujúce sa „je 

dôležité predvídať, prispô-
sobiť rýchlosť jazdy, vidieť 
a  byť videný a  podobne“ je 
síce klišé, ale zdá sa, že sa 
tým účastníci cestnej pre-
mávky ešte stále neriadia.

V jeseni je často problémom 
znížená viditeľnosť. Dni sú čo-
raz kratšie, jasného denného 

svetla je menej, ochladzuje sa 
a je veterno. Ľudia počas je-
sene viac upadajú do depresií 
a jesenného „ničnerobenia“. 
Tieto vplyvy sa odzrkadľujú 
aj na vnímaní a pozornosti 
účastníkov cestnej premávky 
a vo zvýšenej miere sú aj príči-
nami tragických dopravných 

nehôd. Dlhšia tma a znížená 
viditeľnosť zmenšujú vzdia-
lenosti rozhľadu a dohľadu 
vodiča. Vodič spozoruje pre-
kážku na vzdialenosť účinné-
ho dosvitu svetlometov svojho 
vozidla. Pri použití tlmených 
svetiel je to vzdialenosť 25 až 
60 m pri rýchlosti jazdy vo-

zidla cca 40 až 80 km/h.
Je potrebné si uvedomiť, 

že lúče reflektorov vozidla 
sú orientované na povrch 
vozovky. Prvotný osvit pre-
kážky na vozovke je teda na 
úrovni vozovky. A až násled-
ne dochádza k osvetleniu 
vyšších častí tejto prekážky, 
čo môže mať za následok 
oneskorenú reakciu vodiča.

Polícia preto vyzýva všet-
kých účastníkov cestnej pre-
mávky, aby dbali na zvýšenú 
opatrnosť, predvídavosť a 
ohľaduplnosť. Správali sa 
disciplinovane tak, aby ne-
ohrozili bezpečnosť alebo 
plynulosť cestnej premávky. 
Prispôsobili svoje správanie 
stavu a povahe vozovky, po-
veternostným podmienkam 
a svojim schopnostiam.

Polícia apeluje na vodičov, 
aby v  dôsledku zníženej vi-
diteľnosti použili stretávacie 
svetlá, denné svietenie je ne-
dostatočné.  (krp)

Vrtuľníková záchranná zdravotná služba ATE z Popra-
du bola minulý týždeň vo štvrtok privolaná k zranenému 
lesnému pracovníkovi do lesného terénu v obci Ihľany.

Počas manipulácie s drevom ho do oblasti dolnej kon-
čatiny zasiahla motorová píla. Po prílete vrtuľníka na 

miesto určenia bol lekár leteckých záchranárov k zrane-
nému mužovi spustený pomocou palubného navijaka. 
Po ošetrení bol 25-ročný pacient v  stabilizovanom sta-
ve, a pri vedomí letecky transportovaný do nemocnice 
v Poprade.     (zuh)

Leteckí záchranári pomáhali lesnému pracovníkovi

Stret automobilu s lesnou zverou je 
nebezpečnou situáciou, ktorá sa ne-
raz končí nielen poškodením vozidla 
a zraneniami, ale aj smrťou. Jeseň je 
ročným obdobím, kedy vodiči naj-
viac zaznamenávajú  prípady zrážok 
so zvieratami.

Daniel Džobaník z Krajského riadi-
teľstva Policajného zboru v Prešove in-
formoval: „Lesná či poľná zver je aktív-
na po zotmení, ale aj nadránom. Vodiči 
by na to mali myslieť, keď prechádzajú 
cez prostredie, v ktorom sa zver pohy-
buje. Najčastejšie to je v blízkosti ciest 
medzi obcami, v okolí ktorých sú lesy 
a polia. Zvýšené riziko stretu so zverou 
je najmä v noci a ráno, kedy môže byť 

viditeľnosť a pozornosť vodičov znížená. 
Treba byť opatrní a plne sa venovať ve-
deniu vozidla. Všímať si okolie, aby ste 
vedeli včas reagovať, ak vám do jazdnej 
dráhy vojde lesná zver. Dobrým indi-
kátorom výskytu zveri v okolí cesty sú 
svietiace oči zvierat v tme. Zvieratám sa 
nesnažte vyhnúť vo veľkej rýchlosti, ale 
pribrzdite. Následky šmyku môžu byť 
totiž oveľa väčšie ako zrážka so zvie-
raťom.“ Upozornil tiež, že ak sa aj nič 
vážne nestane, vodiči nemajú zrazenú 
zver brať, ale zavolať políciu, poľovné 
združenie, štátnu ochranu prírody ale-
bo správcu cestnej komunikácie. Inak 
by ich konanie bolo možné kvalifikovať 
ako trestný čin pytliactva, za ktorý hro-

zí trest odňatia slobody 
až na dva roky. 

Andrej Jabrocký z 
Obvodnej poľovníckej 
komory v Poprade do-
dal, že práve v septem-
bri, októbri a novembri 
dochádza k zrážkam so 
zverou často: „V tomto 
období zver veľa migruje.“ 
Šimon Škoviera, vedúci 
pozemkového a lesného 

odboru Okresného úradu v Poprade 
doplnil: „K zrážkam vozidiel so zve-
rou dochádza v priebehu celého roka, 
aj keď v období párenia, teda na jeseň, 
jelenia zver viac migruje a takisto zase 
diviačia zver ide za potravou po zbere 
úrody z polí. V roku 2015 sme v okre-
soch Poprad a Levoča zaznamenali 176 
prípadov zrazenej zveri, tohto roku ešte 
štatistiku nemáme uzavretú.“ K do-
pravnej nehode zapríčinenej zrážkou 
so zverou polícia zavolá príslušného 
poľovného hospodára z daného poľov-
ného revíru, ktorý určí, čo so zverou 
ďalej. Ak zranené zviera žije a je ho 
potrebné utratiť, vydá OÚ povolenie 
mimoriadneho lovu.  (pmm)

Zver migruje, môže dôjsť k zrážke

Mestský úrad Poprad, sociálny 
odbor úprimne ďakuje akade-
mickému maliarovi Igorovi Pan-
čukovi, ktorý podporil kultúrno-
-spoločenské podujatie Tretí vek 
sa zabáva 19. októbra v Mate-
jovciach.   (ppp)

Poďakovanie
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Najlepšia
protidrogová nástenka

Biografický slovník osobností mesta Poprad (1)
V novembri si pripomíname:

110 rokov od narodenia 
spracovateľa lesných plodov 
Ing. Vojtecha ZVArU (*6. 
11. 1906 Detva - †9. 10. 1972 
Poprad). Iniciátor spracovania 
lesných plodov a autor tech-
nológie výroby. Mal podnik 
v  Poprade, firmu Semenoles 
v Liptovskom Hrádku a spra-
covateľskú firmu v  Spišskej 
Belej. V  Poprade sa zameral 
iba na sušený tovar z  lesných 
plodov. Výroba sa začala roz-
širovať v  roku 1953, prikúpili 
sa priľahlé budovy a inštalo-
vala sa sušiareň ovocia. Viedol 
podnik do roku 1953.

110 rokov od narodenia 
športovca a  skialpinistu Vi-
liama MUrErA (*27. 11. 
1906 Spišské Podhradie - †8. 2. 
1994 Veľká). Bol absolventom 
strednej priemyselnej školy. 
Do práce nastúpil do Teleko-
munikačných spojov - tech-
nický úsek v Spišskej Novej Vsi 
a po premiestnení podniku do 
Popradu pracoval na technic-
kom úseku až do roku 1973, 
kedy odišiel do dôchodku. O 
jeho svedomitosti a  dôsled-
nosti v práci svedčí i tá skutoč-
nosť, že od nástupu do práce 
po skončení štúdia, pracoval 
až do odchodu do dôchodku 
bez zmeny zamestnávateľa. 
Obľuboval tatranskú prírodu, 

v  lete pestoval vysokohorskú 
turistiku a  v  zime skialpiniz-
mus. Bola tu známa trojica 
pestovania týchto športov, pre-
dovšetkým lyžovania, Fries, 
Luczy a  Maurer. Dá sa pove-
dať, že ich lyžiarske účinko-
vanie na svahoch Tatier bolo 
akýmsi počiatkom skialpiniz-
mu v oblasti Vysokých Tatier.

120 rokov od narodenia ku-
chárky Kataríny GLATZOVEJ 
(*21. 11. 1896 Spišské Bystré 
- †6. 3. 1964 Spišská Sobota).
Ovládala slovenský, nemecký 
a maďarský jazyk. Okrem  nie-
koľkých kurzov varenia, nema-
la žiadne kuchárske vzdelanie. 
Napriek tomu si svojím kuchár-
skym umením zaslúžila veľkú 
pozornosť a pracovala v rokoch 
1925 - 1927 na japonskom veľ-
vyslanectve v Prahe, odkiaľ mu-
sela odísť iba kvôli návratu svo-
jich domácich do vlasti. Neskôr 
v  tom istom meste pracovala 
v  domácnosti ženskej lekárky 
MUDr. A. Lankašovej - Buria-
novej a Prof. MUDr. F. Buriana 
(1929 - 1947), s  prestávkou, 
kedy varila primátorovi hlavné-
ho mesta Prahy (1929 - 1931), 
od 6. 10. 1947 - 1. 7. 1950 prezi-

dentovi republiky Klementovi 
Gottwaldovi. V  roku 1950 sa 
vrátila ku Dr. Burianovi. 

140 rokov od narodenia 
obvodného notára Gabrie-
la SCHMÖrA (*25. 11. 1876 
Spišská Sobota - †21. 5. 1961 
Spišská Sobota). Pochádzal 
zo šľachtickej rodiny bývajú-
cej v  Spišskej Sobote. Ľudovú 
školu navštevoval v Spišskej 
Sobote v  rokoch 1882 - 1887, 
potom študoval na evanjelic-
kom gymnáziu v  Kežmarku 
(1887 - 1895), kde aj maturoval. 
Od 27. 10. 1895 získaval prax 
na Okresnom súde - pozem-
noknižnom oddelení v Spišskej 
Sobote. V čase od 15. 10. 1896 
do 13. 2. 1897 bol notárskym 
praktikantom v  Spišskom Bys-
trom (Kubachoch) a  od 14. 2. 
1897 do 16. 6.1898 v  Spišskej 
Sobote. Notársku skúšku zložil 
v Levoči 17. 6. 1898. Ako notár-
sky pomocník pôsobil v  Spiš-
skej Sobote od 17. 6. 1898 do 
5. 9. 1898 a v Hranovnici od 7. 
9. 1898 do 26. 11. 1898. V dobe 
od 27. 11. 1898 do 16. 4. 1899 
zastupoval obecného notára vo 
Veľkej.

Dňa 21. 9. 1899 bol zvo-

lený jednohlasne okresným 
zastupiteľstvom v Spišskej So-
bote za obecného notára, kde 
pôsobil do 1. 7. 1925. Tohto 
dňa boli Matejovce pripojené 
k  spišskosobotskému notari-
átu. Gabriel Schmör pôsobil 
ako obvodný notár až do 31. 1. 
1937, kedy odišiel do výslužby. 
Bol prvým notárom Poprad-
ského okresu. Celý život bol 
veľmi zodpovedný a  usilovný. 
Dňa 29. 9. 1944 evakuoval aj 
s manželkou ku svojmu syno-
vi do Wagstadtu v  Nemecku. 
Ich majetok bol 10. 3. 1945 
odpredaný na verejnej dražbe.

150 rokov od narodenia 
evanjelického kňaza Michala 
HOLKU (*25. 3. 1866  Bra-
tislava - †21. 9. 1960 Stráže). 
V  Bratislave navštevoval ľu-
dovú školu, potom 4 triedy 
nemeckého gymnázia, ostatné 
gymnaziálne triedy a  vysokú 
školu skončil v maďarskom ja-
zyku. Jeho otec v Zay Uhrovci 
chodil do ľudovej školy s  Ka-
rolom a  Ľudovítom Štúrom. 
Zastával sa na strednej škole 
slovenských študentov, ktorí 
si založili tajný spolok Zora 
a  odvážne sa zastal aj J. M. 

Hurbana. V  Kežmarku bránil 
slovenských žiakov z  tajného 
spolku Mor ho.

Po skončení štúdií pôsobil je-
den rok ako vychovávateľ u ba-
róna Ambróziho blízko Temeš-
hradu. Päť rokov bol kaplánom 
v Modre, okrem toho učil deti. 
Neskôr učil aj v  Kežmarku 10 
rokov. Za nemeckého a maďar-
ského farára bol zvolený v obci 
Pusztaván, pri Komárne. Odtiaľ 
ho povolali do nemeckého zbo-
ru v Rakúsoch. Ordinovaný bol 
v roku 1891 biskupom Baltíkom 
a inštalovaný bol v roku 1916. 
V  rokoch 1917 - 1919 pôsobil 
vo Švábovciach a v Strážach ako 
nemecký evanjelický a. v. farár 
(1919 - august 1944). Po vzni-
ku Československej republiky 
v  roku 1918 sa stal výpomoc-
ným profesorom českosloven-
činy na evanjelickom reálnom 
gymnáziu v  Kežmarku. Popri 
tom bol aj administrátorom 
v  Švábovciach.  Na prázdniny 
ku Holkovcom dávali svoje deti 
Martina Rázus, senior Šenšel, 
Jánoška, župan Fábry.

Bol redaktorom  časopisu  
Evangelischer Glaubens Bote 
für die Zips. Politicky zastu-
poval spišských Nemcov, keď 
prišli sudetskí Nemci, vystúpil 
proti tomu a už sa ďalej neanga-
žoval, za čo bol prenasledovaný.

Zuzana Kollárová

V  súvislosti s  realizáciou aktivít 
k „Európskemu týždňu boja proti 
drogám“ organizuje Úrad verejného 
zdravotníctva Sr druhý ročník celo-
slovenskej súťaže pre žiakov siedmych 
ročníkov základných škôl s  názvom 
„Najlepšia protidrogová nástenka“. 

Cieľom tejto aktivity je pôsobiť na 
vytváranie aktívneho protidrogové-
ho postoja mladej generácie, predísť 
užívaniu návykových látok, obmedziť 
alebo zastaviť experimentovanie s ná-
vykovými látkami, resp. oddialiť ho do 
čo najneskoršieho veku, aby sa prediš-
lo poškodeniu zdravia.

Súťaž bude prebiehať od 8. novem-
bra do 6. decembra 2016.

Regionálny úrad verejného zdravot-
níctva so sídlom v Poprade verí, že sa do 
nej aktívne zapoja školy tak, ako to bolo 
v prvom ročníku súťaže, v roku 2013.

Vyhodnotenie násteniek zabezpečí 
odborná komisia, ktorú zostaví or-
ganizátor súťaže. V hre sú hodnotné 
ceny a  špeciálna cena Hlavného hy-
gienika SR, pod ktorého záštitou sa 
súťaž koná.

Predpokladaný termín vyhlásenia 
výsledkov je január roku 2017. 

RÚVZ so sídlom v Poprade

Pod záštitou primátora mesta sa 
29. októbra 2016 uskutočnila ve-
decká konferencia Spišského deje-
pisného spolku pod názvom Nové 
poznatky z  histórie mesta Poprad. 
Mesto Poprad bolo už viackrát hos-
titeľským mestom pre členov SDS. 
Podujatia sa zúčastnil aj primátor 
mesta Jozef Švagerko, ktorý po-
zdravil prítomných. Jeho pozitívny 
vzťah k histórii mesta sa prejavil už 
viacerými spôsobmi. Medzi najmar-
kantnejšie patrí kúpa budovy vo Veľ-
kej, podpora vzniku informačného 
systému v  Spišskej Sobote, podpora 
archeologických aktivít v  katastri 
mesta Poprad a iné. Primátor mesta 
ukázal prítomným aj faximile naj-
staršej písomnej zmienky o Poprade 
a Spišskej Sobote z roku 1256, ktorá 
sa nachádza na mestskom úrade.

Vzácnym hosťom podujatia bol 
tvorca štátneho znaku a  erbu Poprad 
Ladislav Vrteľ. Vo svojej prednáške 
- Symbolika mesta Poprad priblížil 
svoje skúsenosti a stretnutia s predsta-
viteľmi mesta Poprad pri tvorbe erbu 
„veľkého“ Popradu. Podotkol, že to ne-
bola jednoduchá cesta. Na jeho pred-
nášku reagoval Rudolf Šuster, ktorý 
bol v  čase vzniku mestskej symboliky 
poslancom mestského zastupiteľstva. 

Poprad a  jeho mestské časti 
v  archeologickej topografii 
predstavil vo svojom príspev-
ku Marián Soják. V  obrazo-
vej prezentácii upozornil na 
všetky známe archeologické 
lokality, no zamyslel sa aj nad 
možnosťou existencie nových, 
dosiaľ ešte nepreskúmaných 
polôh. Dominovali informácie 
o  kniežacej hrobke z  Matejo-
viec. Ján Endrödi pripomenul poznat-
ky, ktoré získal pri štúdiu stredovekých 
listín týkajúcich sa Popradu, Spišskej 
Soboty, Veľkej, Matejoviec a  Stráží 
v príspevku Stredoveké míľniky mesta 
Poprad. Miroslav Števík polemizoval 
s J. Endrödim o najstarších písomných 
zmienkach a upozornil na listinu z roku 
1255. V hlavnej téme jeho príspevku - 
Pozícia piatich hornospišských mes-
tečiek v  rámci Provincie XVI spiš-
ských miest (1774 - 1876) predstavil 
okrem iného dosiaľ najstaršie známe 
portréty 5 starostov z Popradu, Veľkej, 
Spišskej Soboty, Stráží a Matejoviec 
z  roku 1775. Riaditeľka múzea Mag-
daléna Bekessová v príspevku Miesto 
múzea v  kultúrno-spoločenskom ži-
vote mesta Poprad priblížila históriu 
nášho múzea, jedného z  najstarších 
na Slovensku, ktoré založil Uhorský 

karpatský spolok. S históriou sobotskej 
a  popradskej nemocnice oboznámila 
prítomných Zuzana Kollárová. Vo svojej 
prezentácii ukázala prítomným fotogra-
fie starej nemocnice v  Spišskej Sobote, 
či fotografiu jej zakladateľa Dr. Szásza. 
Na záver vystúpil mladý historik Martin 
Furmaník s vysoko aktuálnym príspev-
kom - Poprad v čase vzniku čSr, veď 
práve v týchto dňoch sme si pripomenu-
li vznik Československej republiky.

Okolo 70 členov Spišského dejepis-
ného spolku, ktorí majú veľké vedo-
mosti hlavne z  regionálnej histórie, 
prednášajúci presvedčili, že historické 
poznanie je neohraničené, že každým 
rokom pribúdajú nové a nové poznat-
ky napriek tomu, že história Popradu 
a jeho mestských častí je spracovaná vo 
viacerých publikáciách.

Zuzana Kollárová

Nové poznatky z histórie mesta Poprad
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Dnes 9. novembra - Lekáreň Nemocnice Poprad, 
štvrtok 10. novembra - Prima - pri kruhovom 
objazde, v  piatok 11. novembra - Styrax, 
v sobotu 12. novembra - Dr. Max - trhovis-
ko, v nedeľu 13. novembra - Adus, v ponde-
lok 14. novembra - Včela a v utorok 15. 
novembra - Lekáreň Nemocnice Poprad.
Lekáreň Nemocnice Poprad: Banícka ul. č. 2, 

Prima - pri kruhovom objazde: Huszova ul., 
Styrax: Ul. L. Svobodu, Dr. Max - trhovisko: 

Ul. 1. mája, Adus: Mnoheľova ul., Včela: 
Tatranské nám. (pri nemocnici).
Lekárne s  pohotovostnou službou sú 
otvorené od pondelka do piatka od 18. 

hod. do 22. hod., počas sobôt, nedieľ a sviat-
kov od 8. hod. do 22. hod.

SpoločenSká kronika

V piatok 4. novembra 2016
vo Veľkej s

V piatok 4. novembra 2016
vo Veľkej s

V sobotu 5. novembra 2016
v Strážach s

V pondelok 7. novembra 2016
vo Veľkej s

V pondelok 7. novembra 2016
v Poprade s

V utorok 8. novembra 2016
vo Veľkej s

V utorok 8. novembra 2016
vo Veľkej s

V utorok 8. novembra 2016
vo Veľkej s

V sobotu 12. novembra 2016
o 10. hod. vo Veľkej s

Annou Gavalierovou,
84-ročnou

Jánom Kostkom,
61-ročným

Jozefom Slavkovským,
77-ročným

MUDr. Eugenom rovenským,
73-ročným

Teréziou Jabrockou,
81-ročnou

Helenou Šebestovou,
71-ročnou

Jozefom Guzlejom,
22-ročným

Alžbetou Danielčákovou,
84-ročnou

Milanom Fuskom,
78-ročným

naVŽDY Sme Sa roZlÚčili

Nad výstrel z pištole sú horšie ľudské reči.  GRIBOJEDOV
poVeDali SláVni

Venujte sa 
viac svojmu 

zdraviu, lebo onedlho by ste mohli 
pociťovať nedostatok energie.

Budete sa 
musieť v ne-

jakej pracovnej záležitosti rázne roz-
hodnúť. Počítajte však s tým, že všet-
ko bude mať svoje plusy aj mínusy.

N e m á t e 
radi, ak 

vám niekto rozkazuje, ale tento-
raz to budete musieť zniesť.

Veľmi prí-
jemný týž-

deň vám prinesie veľa dobrých 
správ a uznania od nadriadených.

Bude vám 
všetko vy-

chádzať tak, ako si prajete. Veľmi 
vám pomôžu starší rodinní prís-
lušníci.

Veľmi priaz-
nivý týždeň 

praje najmä vybavovaniu rôz-
nych úradných záležitostí.

D o s t a n e 
sa vám za-

dosťučinenia a niekto pochváli 
vašu prácu a vaše schopnosti.

Z niečoho 
budete mať 

veľkú radosť. Vaše zámery vám 
vyjdú tak, ako ste si priali.

Očakávajte 
významnú 

zmenu v pracovnej oblasti, ale aj 
v rodine nastane rušné obdobie.

Budete sa 
musieť v 

niečom veľmi ovládať. Rozčúlia 
vás ľudia, ktorí sú vám najbližší.

Máte pred 
sebou neja-

kú cestu, ktorá vám prinesie neza-
budnuteľné zážitky.

Radi kri-
t i z u j e t e 

iných, čo sa vám však môže vrátiť 
ako bumerang. A vy ste na kritiku 
svojej osoby nesmierne citliví.

HoroSkop oD StreDY Do StreDY

poHotoVoSť V lekárňacH

V Cennom centre Limba v Poprade oslavujú svoje narodeniny 
v 4. štvrťroku 2016 títo členovia: Elena Buvalová, Zdena Kovači-
čová, Mária Litvínová, Mária Panáčková, Anna Perunková, Fran-
tiška Petríková, Adam Brija, Emília Chovanová, Zuzana Garajová, 
Libuša Jakubóciová, Jarmila Kyseľová, Ladislav Keresztény, Mária 
Kromková, Milan Talarčík, Mária Zacherová, František Zacher, 
Milan Žilka.

15. októbra 2016 - Martina Sobanská a Maroš Knežník, 22. ok-
tóbra 2016 - Diana Beľujská a Ondrej Gura, 29. októbra 2016 - Re-
náta Mučková a Pavol Šterbák, Dominika Šuligová a Michal Kubus, 
Martina Bendíková a Marek Barilla, Jana Danišová a Michal Giba, 
Dorota Cieslak a Daniel Safanovič.

BlaHoŽeláme JuBilantom

manŽelStVo uZaVreli

Pripomenieme si Svetový deň diabetu

naVŽDY Sa roZlÚčime

Deň 14. november sa do 
povedomia občanov dostá-
va od roku 1991. Vznikol 
z  iniciatívy Medzinárodnej 
federácie diabetu za pod-
pory Svetovej zdravotníckej 
organizácie na počesť obja-
viteľa inzulínu kanadského 
fyziológa Frederika Granta 
Bantinga. Svetový deň dia-
betu si ľudia pripomínajú vo 
viac ako 130 krajinách sveta.

I  keď pôvodným cieľom 
svetového dňa bolo presadzo-
vať myšlienku rýchlej, kvalit-
nej a  dostupnej diagnostiky 
a  kontroly ochorenia vzhľa-
dom na jeho vysoký výskyt 
a nárast nových prípadov, cieľ 
bol rozšírený o podporu účin-
nej prevencie vzniku ochore-
nia a o prevenciu vývoja jeho 
komplikácií.

Diabetes mellitus (DM) ale-
bo cukrovka je nástojčivou 

výzvou 21. storočia, preto-
že podľa WHO každoročne 
ochorie na DM šesť milió-
nov ľudí a  tri milióny ročne 
zomierajú na komplikácie 
ochorenia. Podľa štatistických 
údajov z  Národného centra 
zdravotníckych informácií SR 
bolo v  roku 2014 v  diabeto-
logických ambulanciách evi-
dovaných 339  419 pacientov 
s diabetom, pričom každoroč-
ne pribudne viac ako 22  000 
nových diabetikov. DM zvy-
šuje riziko úmrtia na kardio-
vaskulárne ochorenia troj-
násobne oproti ľuďom, ktorí 
tento rizikový faktor nemajú. 
Závažnými komplikáciami 
DM sú slepota, zlyhanie ob-
ličiek, srdca, postihnutie ner-
vov a ciev vedúce k amputácii 
predkolenia.

Za  príčiny nárastu diabetu 
sa okrem lepšej diagnostiky, 

ktorá odhaľuje aj latentné ešte 
bezpríznakové formy považu-
je starnutie populácie a  pre-
dovšetkým nezdravý životný 
štýl, poruchy výživy, zvýšený 
cholesterol, nadváha, obezita, 
vysoký krvný tlak, stres a ne-
dostatok pohybu. Existujú 
presvedčivé dôkazy, že kon-
trola hladiny glukózy v  krvi 
môže prispieť k včasnému zá-
chytu nových prípadov ocho-
renia a  môže výrazne zre-
dukovať rozvoj diabetických 
komplikácií. Tiež kontrola tu-
kového metabolizmu a  tlaku 
krvi je rovnako dôležitá.

Pomocnú ruku pri zisťo-
vaní hladiny glukózy v  krvi, 
tukových parametrov a  ďal-
ších rizikových faktorov po-
núka aj Poradňa zdravia pri 
RÚVZ so sídlom v  Poprade, 
každú stredu v  čase od 7. 
do 9. hod.  (ruvz)

Nedeľa 13. november o 10. 
hod./divadelná sála Domu 
kultúry v Poprade
PrEŠIBANý KOCÚr
V čIŽMáCH
Actores Rožňava. Vstupné: 1,50 €

Utorok 15. november o 19. 
hod. / divadelná sála Domu 
kultúry v Poprade

NESKOrO VEčEr
TALKSHOW
PETrA MArCINA
Špeciálni hostia: P. Sklár, V. 
Mudríková a P. Hammel.
Predaj vstupeniek: MIK 
052/4361192.

Streda - piatok 16. - 18. novem-
ber o 19. hod. / divadelná sála 

Domu kultúry v Poprade
ZáVEr XXXIV. rOčNÍKA 
POPrADSKEJ HUDOBNEJ 
JESENE

IX. rOčNÍK MEDZINá-
rODNEJ AKOrDEÓNO-
VEJ SÚŤAŽE
Pod záštitou primátora mesta 
Poprad Jozefa Švagerka.

Kultúrny  program  mesta  Poprad

program kina cinemaX poprad
Od 10. novembra do 16. novembraOd 10. novembra do 16. novembra

Trollovia 3D - o  14. hod. 
(hrá sa len cez víkend), Trol-
lovia 2D - o  16. hod., Doc-
tor Strange 2D - o  18. hod. 
(nehrá sa 16.11.), Prvý kon-
takt - o 18.10 hod. (nehrá sa 
15.11.) a o 20.30 hod. (nehrá 
sa 16.11.), Predpremiéra - 
Fantastické zvery a  ich vý-
skyt 3D - o  18. hod. (hrá sa 
len 16.11.), Bezva ženská na 
krku - o  13.10 hod. (hrá sa 
len cez víkend), rozprávky 
pre Emu - o 15.20 hod. (ne-
hrá sa 16.11.), IMT Smile 
a  Lúčnica: Made in Slova-
kia - o  16. hod. (hrá sa len 
16.11.) a o 17.50 hod. (nehrá 

sa 16.11.), Hacksaw ridge: 
Zrodenie hrdinu - o  20.20 
hod. (nehrá sa 16.11.) a o 21. 
hod. (hrá sa len 16.11.), Pred-
premiéra - Fantastické zvery 
a  ich výskyt 2D -  o  18.30 
hod. (hrá sa len 16.11.), 
Detské kino - Bociany 2D - 
o  13.50 hod. (hrá sa len cez 
víkend), Doctor Strange 3D - 
o 15.50 hod. (nehrá sa 15.11.), 
Snowden - o 16.20 hod. (hrá 
sa len 15.11.) a  o  20.40 hod. 
(nehrá sa 15.11.), Artmax 
opera - Hoffmanove po-
viedky - LIVE - o 19.10 hod. 
(hrá sa len 15.11.). Viac na 
www.cine-max.sk.  (ppp)
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Vstupenky na koncert
Ondreja Kandráča vyhrali

Lístky na koncert
Klusa získali

zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť

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

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

v katastrálnom území Spišská Sobota, pozemok časť parc.
č. KN-C 1586 o výmere 150 m2, druh pozemku zastavané

plochy a nádvoria za účelom jeho užívania na parkovanie.

Výška nájmu za pozemok je minimálne 1,66 €/m2/rok, za pozem-
ky za účelom budovania prístupových komunikácií, parkovísk, 
zelených plôch a pod., ktoré slúžia alebo budú slúžiť na účely pod-
nikania, alebo s ním súvisia.       
(Minimálna výška nájmu je určená v súlade so Zásadami prenáj-
mu pozemkov vo vlastníctve Mesta Poprad, schválenými Uzne-
sením MsZ č. 117/2012 zo dňa 06. 06. 2012 a v zmysle zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.)

Bližšie informácie o  nehnuteľnosti ako aj situačný nákres v  ka-
tastrálnej mape sú uverejnené na stránke www.poprad.sk, alebo 
ich poskytne MsÚ Poprad, oddelenie správy majetku, 3. poscho-
die, číslo dverí 313, tel. č. 052/716 72 81, e-mail: ivana.jurisova@
msupoprad.sk.
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 14. 11. 2016 
o 12. hod.

NA PREDAJ NEHNUTEĽNOSTI

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

pozemku parc. č. KN-E 1377, druh pozemku orná pôda
o celkovej výmere 191 m2 v katastrálnom území Spišská Sobota,
obec Poprad zapísaného v katastri nehnuteľností na Okresnom
úrade v Poprade, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1

Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 29,- €/m², t. j. vo 
výške 5 539,- € za celý predmet predaja

Termín na predloženie súťažných návrhov: do 23. novembra 2016 
do 12. hod.  

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy 
a ukončiť súťaž ako neúspešnú  bez výberu návrhu, meniť uverej-
nené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke www.po-
prad.sk. Bližšie informácie: ivana.jurisova@msupoprad.sk, tel. 
052/716 72 81.
Zverejnené: 24. 10. 2016 - 23. 11. 2016

PP-126

PP-128

NA PREDAJ NEHNUTEĽNOSTI

MESTO  POPRAD
r u š í   o b c h o d n ú   v e r e j n ú   s ú ť a ž

pozemku parc. č. KN-C 1223/8, druh pozemku ostatné plochy 
o výmere 885 m2 v katastrálnom území Spišská Sobota, obec 

Poprad zapísaného v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade 
v Poprade, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1

Vyhlasovateľ súťaže dňom 3. 11. 2016 ruší verejnú obchodnú súťaž 
vyhlásenú podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka vyhlásenú 
dňa 24. 10. 2016 s výzvou na podanie návrhov na uzatvorenie kúp-
nej zmluvy na kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Spišská Sobota, pozemku 
parc. č. KN-C 1223/8, ostatné plochy o výmere 885 m2.  

Podľa bodu c), článku „Práva vyhradené vyhlasovateľom súťaže“ 
uverejnených podmienok súťaže, si vyhlasovateľ vyhradil právo 
súťaž zrušiť.
Bližšie informácie: ivana.jurisova@msupoprad.sk, tel. 052/716 72 81.

PP-129

Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad
prijme do pracovného pomeru zamestnanca na obsadenie 

pracovnej pozície:

elektrotechnik - údržbár
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
• stredoškolské vzdelanie,
• odborná spôsobilosť podľa § 22 vyhlášky MPSVaR SR č. 
508/2009 Z. z.,
• prax v uvedenom odbore výhodou,
• bezúhonnosť,
• vodičský preukaz sk. B.
Požadované doklady k prihláške na výberové konanie:
• písomná prihláška do výberového konania,
• overené doklady o dosiahnutom vzdelaní a odbornej spôso-
bilosti,
• štruktúrovaný životopis s uvedením vlastného telefonického 
kontaktu,
• písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov 
pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. 
o ochrane osobných údajov.
Uzávierka prihlášok je 23. novembra 2016 do 16.00 hod.
Prihlášky s označením „neotvárať - elektrotechnik“ posielajte 
na adresu:
Mestský úrad Poprad
oddelenie personálneho manažmentu a miezd
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť 
do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nebudú spĺňať po-
žadované podmienky.    PP-132

V predchádzajúcom vydaní 
novín Poprad bola uverejnená 
súťaž o vstupenky na koncert 
Ondreja Kandráča a jeho hos-
tí, ktorý bude v Poprade v ne-
deľu 20. novembra o 18. hod. 
v  Dome kultúry. V progra-
me  sa na jednom pódiu 
okrem známeho hudobníka 
Ondreja Kandráča predstaví 
niekoľko ďalších hudobníkov: 
Monika Kandráčová, Michal 

Červienka  a duo  La Femme. 
To všetko v sprievode orches-
tra Jula Selčana. Spomedzi 
tých, ktorí sa zapojili do súťa-
že boli vyžrebovaní: Klárika 
Kandráčová, Levočská ul., 
Poprad a Janka Križanská, 
Obrancov mieru, Spišská Tep-
lica. Vstupenky si môžu pre-
vziať v redakcii (Podtatranská 
149/7, Poprad) v  pracovné 
dní do 15. hod.  (ppš)

Populárny český spevák 
Tomáš Klus sa po roku 
opäť vracia na koncert-
né pódia. S  jeho Cílovou 
skupinou vyrazil na RE-
CYKLUS TOUR do via-
cerých slovenských miest. 
V  Poprade bude mať kon-
cert v  sobotu 19. novem-
bra o  19. hod. v  športovej 
hale Aréna. Vstupenky na 
koncert sa dajú zakúpiť 
v  Mestskej informačnej 
kancelárii, aj v  predajnej 
sieti ticketportal.

Spomedzi tých, ktorí sa 
zapojili do súťaže o  vstu-
penky na koncert Tomáša 
Klusa v Poprade, uverejne-
nej v novinách Poprad číslo 
42, boli vyžrebovaní: Dana 
Šabľová, Ul. Rastislavova, 
Poprad a  Peter Majerniak, 
Ul. MPČĽ, Poprad. Vstu-
penky si môžu prevziať 
v  redakcii (Podtatranská 
149/7, Poprad) v  pracov-
né dni do 15. hod. (ppš)

Správa a  údržba ciest Pre-
šovského samosprávneho 
kraja v   zmysle § 9a, ods. 9 
zákona NR SR č. 446/2001 
o majetku vyšších územ-
ných celkov v platnom zne-
ní,  kde Vyšší územný celok 
zverejní zámer prenajať svoj 
majetok, Úrad Prešovského 
samosprávneho kraja zve-
rejňuje nasledovné: 

Predmet  nájmu:
• kancelárske priestory  o vý-
mere 25 m ² 
• spoločné priestory o výme-
re  19 m²  
• garáž o výmere 33,12 m².

Bližšie informácie prenájmu 
získate na  tel. č.  051/7563 
715, 0915/863 792 alebo  
www.po-kraj.sk PP-136

Penzión
SABATO

v Poprade - Spišskej Sobote 
na Sobotskom nám. 1730/6 

p r i j m e   ihneď

UPrATOVAčKU. 

Kontakt:
č. t. 0905 634 727.

PP-131
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• Predám lacno dreve-
ný obklad - 3 €, zrubový 
profil, hranoly, aj dlážko-
vicu na podlahy. Inf.: č. t. 
0908 234 866.  4/16-P• Predám prívesný vozík 
1,3 m x 1 m, cena 110 €. Inf.: 
č. t. 0905 381 177.  49/16-P• Kúpim záhradu v Popra-
de na sídl. Juh za traťou. Inf.: 

č. t. 0908 254 433.  18/16-K• Hudobná dvojica Plaček 
(husle, spev) + harmonikár 
(spev) stále aktívne hráva. 
Svadby, narodeniny, firemné 
akcie. Silvester 2016 ešte máme 
voľný. Inf. č.t.: 052/776 76 33, 
0902 519 954.  96/16-R• Dám do prenájmu dlho-
dobo garáž na Okružnej ul. 
v Poprade (za Bielym domom). 
Inf.: č. t. 0903 051 761.   99/16-R

inZercia
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Futbalová budúcnosť sa stretla v Aréne Poprad

Jonáka na poste trénera strieda Marcel Ozimák
Vedenie HK Poprad 
oznámilo v  pondelok 
verejnosti zmenu na 
poste trénera A-tímu. 
Doterajšieho kormidel-
níka Petra Jonáka po 

nepresvedčivých výsledkoch a  neli-
chotivom postavení v  tabuľke Tip-
sportligy vystriedal Marcel Ozimák.

Na poste asistenta trénera zároveň 
končí riaditeľ HK Poprad Ľudovít 
Jurínyi a nahradí ho František Štolc 
mladší. Realizačný tím sa rozrástol 
o  poradcu a  metodika, ktorým sa 
stal Július Šupler. „Rozhodli sme sa 
pre tieto zmeny na základe dosiah-
nutých výsledkov A-mužstva. Som 
rád, že noví tréneri prijali našu vý-
zvu a verím, že tím naštartujú k lep-

ším výsledkom,“ povedal čestný pre-
zident HK Poprad Jozef Švagerko.

Marcel Ozimák je hokejovým od-
borníkom z  Nitry, ktorý niekoľko 
rokov pracoval s  mládežou v  Rus-
ku a naposledy pôsobil v KHL ako 
asistent trénera v  Jekaterinburgu. 
Na minulosť nehľadí, s  tímom sa 
chce pozerať dopredu. „Nebudeme 
sa vyhovárať, chceme ísť vlastnou 
cestou. Františka Štolca som si zvolil 
za svojho asistenta, pretože ho dob-
re poznám a môžem mu dôverovať. 
Verím, že spoločne splníme to, čo 
od nás klub očakáva,“ uviedol nový 
kormidelník HK Poprad, ktorý 
chce dať šancu každému, ale pri-
púšťa i zmeny v kádri.

Popradský kapitán Arne Kroták si 
ani nepamätá, kedy sa kamzíci tak 
dlho topili na dne. Zmeny na lavičke 

rešpektuje a berie ich športovo. „No-
vým trénerom držím palce. Nikoho 
v kabíne naša situácia neteší, no robí-
me všetko pre to, aby sme sa dostali z 
momentálneho tabuľkového postave-
nia,“ zdôraznil.

Marcela Ozimáka čaká krst ohňom 
už od piatka 11. novembra, kedy 
kamzíci po reprezentačnej prestáv-
ke odštartujú sériu troch zápasov na 
ihriskách súperov, a to v Nitre, Koši-
ciach a Martine.

Program: 18. kolo v  piatok 11. 
novembra o  18. hod. HK Nitra - 
HK Poprad, 19. kolo v  nedeľu 13. 
novembra o  17. hod. HC Košice - 
HK Poprad, 20. kolo v  stredu 16. 
novembra o 18. hod. MHC Martin 
- HK Poprad.   (ppv)

Minulý týždeň 
vo štvrtok sa 
v  popradskej 
Aréne usku-
točnil už štvrtý 

ročník Jesenného turnaja 
futbalových predprípraviek 
FK Poprad. Stretli sa chlap-
ci v  kategóriách do sedem 
a do osem rokov, ktorí na-
vštevujú futbalové krúžky 
v piatich popradských zák-
ladných školách.

Každý tím mal na lavičke 
aj ambasádora z  radov FK 
Poprad v  podobe hráčov 
A-tímu. Cenné rady odo-
vzdávali malým futbalistom 
Marián Ferenc, Peter Lup-
čo, Marko Lukáč a  Viktor 

Maťaš. Všetci štyria si záro-
veň zaspomínali aj na svoje 
futbalové začiatky. „V ta-
komto veku som začal behať 
za loptou. Neraz to skončilo 
tak, že som z futbalu prišiel 
domov po tme a škola a úlo-
hy išli trochu bokom. Šport 
k  detskému veku patrí a  je 
lepší ako kadejaké iné, me-
nej zdravé aktivity,“ pove-
dal M. Ferenc. „Deti si takto 
budujú svoju budúcnosť. 
Určite sa nájdu aj takí, kto-
rí sa uplatnia,“ pokračoval 
P. Lupčo. „Odmalička som 
hrával pred panelákom, no 
nemal som takéto možnosti, 
aké sú teraz. V klube vidím 
obrovský progres v  práci 

s  malými futbalista-
mi,“ prezradil M. Lu-
káč. „Deti sú súťaživé, 
ale držia pokope a ve-
dia povzbudiť jeden 
druhého. Takto majú 
vyzerať futbalové za-
čiatky,“ dodal V. Maťaš.

Popradský futbalo-
vý klub už niekoľko 
rokov dáva príležitosť 
najmä sídliskovým 
deťom trénovať pod 
dohľadom odborní-
kov počas krúžkov 
v  ich školskom pros-
tredí. Takéto turnaje sú pre 
budúce talenty príjemným 
spestrením. „Za odmenu 
sme pre deti zakúpili futba-

lové lopty a čoskoro pribud-
nú aj ďalšie pomôcky pre 
tréningový proces. Tu začína 
FK Poprad a raz práve tieto 

deti musia obliekať náš 
dres a  nie niekto zvon-
ku,“ uzavrel manažér 
mládeže FK Poprad 
Martin Pohlod.

V  oboch kategóriách 
si suverénne počínali 
chlapci trénujúci v  ZŠ 
Dostojevského, za nimi 
skončilo v  oboch prí-
padoch kombinované 
družstvo ZŠ Jarná a ZŠ 
Letná. V  kategórii do 
sedem rokov sa o tretie 
miesto delila ZŠ Tajov-
ského so ZŠ Komen-

ského, v  kategórii do osem 
rokov bola tretia ZŠ Veľká 
a štvrté miesto obsadila ZŠ 
Tajovského.  (mav)

V  pondelok sa v  Aréne Poprad odohralo finále okresného kola vo fut-
sale stredných škôl. Bez straty bodu sa z  postupu na krajské kolo tešili 
chlapci zo SPŠ Poprad. O  skóre predstihla Obchodná akadémia Poprad 
futsalistov z  Gymnázia Kukučínova Poprad a na poslednom mieste 
skončila SOŠ technická Poprad.      FOTO - Marek Vaščura

Minulý týždeň v  stredu podľahli basketbalisti BK Iskra Svit v predohráv-
ke 19. kola Eurovia SBL domácej Nitre 79:86 už bez amerického rozo-
hrávača a najlepšieho strelca tímu Erica Palma. V sobotňajšom siedmom 
kole porazili zverenci Michala Madzina v  Iskra Aréne Spišskú Novú 
Ves vysoko 101:74 (na foto).       FOTO - Marek Vaščura
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Športu v Matejovciach
sa venuje celý život

Spotreba a emisie CO
2
: 4,7 – 4,9 l/100 km, 122 – 129 g/km. Trieda energetickej efektivity: A

TECHNOLOGY TO ENJOY

Spoznajte prvý Leon s pohonom všetkých štyroch kolies a s dizajnom off-
road. SEAT Leon X-PERIENCE s technológiou 4Drive má o 27 mm zvýšenú 
svetlú výšku a je k dispozícii s automatickou dvojspojkovou prevodovkou DSG. 
Pohon všetkých štyroch kolies sa postará o maximálnu stabilitu v akomkoľvek 
počasí a na každej ceste. Zvýšený podvozok, ochranné obklady prahov 
dverí a podbehov kolies chránia karosériu a súčasne vyzdvihujú dynamický 
a robustný charakter vozidla. Teraz aj s predným pohonom a motorom 1,4 TSI.
Príďte na testovaciu jazdu k vášmu predajcovi SEAT.

SEAT LEON X-PERIENCE
VY SI VYBERÁTE CESTU

6 ROKOV ZÁRUKA

perience print 85x125.indd   1 30.10.2015   14:34
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Už 25 rokov pôsobí ako podpred-
seda Podtatranského zväzu stolného 
tenisu. Doteraz sa podieľa na orga-
nizácii stolnotenisových turnajov 
ako sú Cena Tatier, Cena Popradu, 
okresné majstrovstvá v stolnom teni-
se, Top 12 okresu, Žiacka liga mesta 
Poprad a ďalšie.

Život zasvätený športu Alexander 
Comisso vôbec neľutuje. Je mu však 
ľúto, že aktívny šport sa z  Matejo-
viec takmer vytratil. „Tisícky hodín 
sa odpracovalo pri výstavbe futba-
lového ihriska a teraz je preč. Posta-
vila sa tu prvá stolnotenisová herňa 
na Spiši a  tá tiež zmizla. Matejovce 
boli kedysi športovou obcou, z ktorej 
vyšli desiatky úspešných volejbalis-
tov, stolných tenistov, či futbalistov. 
Stále je tu však snaha prebudiť špor-
tový život v  Matejovciach cez rôzne 
podujatia, školské súťaže a  turnaje 
a ja verím, že táto mestská časť opäť 
ožije,“ vyslovil želanie Matejovčan 
telom i  dušou. Svoj entuziazmus 
a  zápal pre šport zdedil po svojom 

otcovi, ktorý bol vášnivý futbalista 
a funkcionár.

Stolný tenis má v  Matejovciach 
aj vďaka nemu vždy svoje miesto. 
ŠK Veterán Poprad je baštou toh-
to športu minimálne na Spiši. A. 
Comisso zhodnotil: „Stolný tenis 
je hrou pre každého. Je však ťažké 
v  dnešnej dobe získať pre akýkoľvek 
šport malé deti. Podarilo sa nám vy-
chovať veľmi dobrých hráčov, ktorí 
pôsobili v  kvalitných ligách. Rád by 
som ešte urobil v  tomto smere neja-
ký krok dopredu. Máme tri seniorské 
tímy, ale aj dorast, či žiakov. Očaká-
vam, že v  najbližších rokoch stolný 
tenis potiahnu mladí, pretože súťaže 
sú prestarnuté.“ 

Alexander Comisso sa spolu 
s manželkou Boženou, s ktorou sú už 
58 rokov, teší z dvoch synov a troch 
vnúčat. Okrem lásky k športu,  kedysi 
veľmi rád hubárčil a stále veľa a rád 
číta faktografiu. Svojou celoživotnou 
prácou v  oblasti športu zviditeľnil 
mesto Poprad nielen v rámci Sloven-
ska, ale aj v rámci Európy.  (mav)

(Dokončenie zo str. 1)

Futbalisti FK Poprad 
cestovali v  sobotu do 
rimavskej Soboty, kde 
sa im v  rámci 14. kola 
II. ligy Východ podari-

lo zvíťaziť 2:0 a poskočiť na štvrtú 
priečku v  tabuľke. O  ňu sa delia 
s  Liptovským Mikulášom, ktorý 
preskočili o skóre a práve Liptákov 
vyzvú Popradčania v NTC na súboj 
v sobotu o štrnástej hodine.

Výsledok: 14. kolo II. ligy Východ 
v sobotu 5. novembra MŠK rimavská 
Sobota - FK Poprad 0:2 (0:1), góly 
Popradu: 41. Vladislav Palša (pk), 90. 
Szymon Gruca. Program: 15. kolo 
II. ligy Východ v sobotu 12. novem-
bra o  14. hod. FK Poprad - MFK 
Tatran Liptovský Mikuláš.   (ppv)

FK Poprad

   Z V r P S B
1. VSS Košice 14 11 2 1 19:5 35
2. Bardejov 14 9 1 4 26:14 28
3. Lokomotíva KE 14 7 2 5 28:20 23
4. FK Poprad 14 5 7 2 19:11 22
5. L. Mikuláš 14 6 4 4 17:11 22
6. Zvolen 14 5 5 4 23:17 20
7. Sp. N. Ves 14 6 0 8 21:30 18
8. Haniska 14 2 5 7 20:32 11
9. Lipany 14 2 3 9 10:27  9
10. R. Sobota 14 1 3 10 6:22  6

Tabuľka II. ligy - sk. Východ

• BASKETBALISTKY BAM Poprad 
odohrajú po krátkej prestávke zápas 
9. kola v  sobotu 12. novembra o  16. 
hodine v metropole Východu na palu-
bovke Good Angels Košice.
• FUTBALISTKY FK Poprad pre-
hrali v  nedeľu na domácom ihrisku 
so Spišskou Novou Vsou 0:1 v rám-
ci posledného jesenného 10. kola 
II. ligy Východ sk. C. Popradčanky 
majú pred zimnou prestávkou ešte na 
programe dohrávku 4. kola v nedeľu 
13. novembra o 10.30 hod. na domá-
com ihrisku proti Humennému.
• POPrADSKÉ líšky privítajú 
v  rámci 4. kola celoštátnej fázy zá-
kladnej časti Extraligy v  sobotu 12. 
novembra o  19. hod. na domácom 
ľade Šarišanku Prešov.
• DNES, t. j. v stredu 9. novembra 
o 8.30 hod. štartujú v Aréne Poprad 
obvodné kolá vo futsale žiakov ZŠ 
zápasmi skupiny A.
• KONCOM októbra sa v Prievidzi 
konalo 3. kolo SP v športovej gym-
nastike. Z ŠK ŠG GY-TA Poprad me-
dzi ml. žiačkami obsadila 2. miesto 
R. Handulová a bronz získala medzi 
st. žiačkami P. Čongvová. Popradský 
klub skončil v celkovom hodnotení na 
2. mieste v súťaži družstiev.  (ppv)

Krátko zo športu

PP
-1
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Mesto Poprad sa zapojilo do výzvy 
Nadácie VÚB v rámci grantovej 
schémy Komunitné granty s projek-
tom Umenie v podchode, ktorým 
by chcelo skrášliť podchod spájajú-
ci centrum mesta so sídliskom Juh. 
Projekt bol po prvom kole hodno-
tiaceho procesu vybraný odbornou 
komisiou do druhého kola, kde bol 
zaradený do verejného hlasovania. 
Nadácia finančne podporí tri pro-
jekty z každého kraja, ktoré získajú 
vo verejnom hlasovaní najvyšší po-

čet hlasov.
Do projektu bude zapojená komuni-

ta sprejerov, ktorá bude môcť obhájiť 
grafity ako typ hodnotného umenia, 
nie pouličného vandalizmu. Príleži-
tosť zapojiť sa dostanú aj dobrovoľníci. 
(Na obrázku jeden z návrhov, ktorý by 
mohol skrášliť podchod.) 

Ak chcete podporiť tento projekt, 
na linku https://www.nadaciavub.sk/
komunitne-granty/  si vyberte Pre-
šovský kraj a hlasujte za Umenie v 
podchode!   (mag)

Podpor Umenie v podchode,
hlasuj za projekt mesta Poprad! Doterajšie novembrové dni boli 

všelijaké - striedalo sa slnko, dážď, 
padal sneh a prišli i mrazy. Podľa 
klimatológa Slovenského hydro-
meteorologického ústavu Sr Pavla 
Faška teploty v Poprade nedosaho-
vali rekordné hodnoty. 

Zatiaľ najchladnejšie bolo ráno 
4. novembra, kedy bol pod Tatra-
mi mráz -6,5°C, ale tento deň drží 
rekord -10,6°C z roku 1998. Čo sa 
týka plusových teplôt najteplejšia 
bola nedeľa 6. novembra s 9,6°C, 
čo má však od rekordu ďaleko. Ten 
pochádza z roku 2008, kedy bolo 
v rovnaký deň 16,3°C. „Dá sa po-
vedať, že teploty sa v prvý novem-
brový týždeň v Poprade pohybovali 
vo všedných číslach. Pokiaľ ide o 
otázku, či pod Tatry príde Martin 
na bielom koni, môže sa tak stať. V 
tomto týždni bude počasie chladné a 
v určitej časti dňa môžu byť zrážky. 

Mali by padať vo forme snehu alebo 
v zmiešanej podobe dažďa so sne-
hom. Vysoká šanca je najmä ráno 
na Martina. Musím však dodať, že 
v Poprade nie je sneh 11. novembra 
obvyklý. Podľa našich pozorovaní od 
roku 1951 bola v Poprade snehová 
pokrývka za 65 rokov iba 7-krát. 
Teda pravdepodobnosť výskytu snehu 
je 11 percent,“ konštatoval P. Faško. 

Skutočne pravá zima bola 11. no-
vembra 1952, kedy bolo v Poprade 
18 cm snehu. Naposledy snežilo v 
tento deň v roku 2007. „Pranostika 
Keď príde Martin na bielom koni, 
metelica za metelicou sa honí, sa v 
našich podmienkach skôr nenapĺňa 
a platí zrejme severnejšie v Európe. 
Podľa našich skúseností, ak napad-
ne v tomto čase veľa snehu, zväčša 
prichádza oteplenie. November totiž 
pokladáme ešte za jesenný mesiac,“ 
dodal klimatológ.   (mar)

Príde Martin na bielom koni?

Tatranská galéria v Poprade uspo-
riada pre deti a rodičov Predvia-
nočnú farebnú nedeľu. Uskutoční 
sa v priestoroch TG na Hviezdo-
slavovej ul. 20. novembra od 14. do 
16. hod. Návštevníci si budú môcť 
pozrieť aktuálne výstavy a vyrobiť 
si rôzne vianočné ozdoby, dekorá-
cie, pohľadnice a pod. Čaká ich tiež 
obrázkové „Človečko“, skladanie 
maxipuzzlí a súperenie v maxipexe-
se. Na tvorivú dielňu je potrebné 
sa prihlásiť do 18. novembra 2016 
na tel. 0915 610 756.  (ppp)

Predvianočný
ateliér v TG

V nasledujúcich dvoch týždňoch bude prebiehať 
úprava okolia multifunkčného ihriska na To-
mášikovej ulici. Osadené budú palisády, ktoré 
majú slúžiť proti prenikaniu zeminy na plochu.

TATRANSKÁ AKADÉMIA, n.o.
Ul. 29.augusta 4812, Poprad

INFORMAČNÉ A DIGITÁLNE
TECHNOLÓGIE

PRÁVO, EKONOMIKA
A PODNIKANIE

DEŇ
OTVORENÝCH
DVERÍ

18.11.2016
8:00 - 14:00
www.tatranskaakademia.sk   www.ssosta.edupage.org

PP-130

FArBY - LAKY, predajňa Limba - Podtatranská 4559
Poprad (sídlisko Západ)
predajný sklad - Teplická 4 Poprad
predajňa Svit - Ulica SNP 264/3 Svit
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