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Popradčania zvolili za primátora Antona Danka
Sobotňajšie komunálne voľby v  Poprade vyburcova-

li Popradčanov k  väčšej volebnej účasti ako pred štyrmi 
rokmi. Dosiahla 44,8 perc. (prišlo voliť 18 978 občanov), 
čo je o 9,2 perc. viac než vo voľbách v roku 2014. Voľby sa 
uskutočnili v pokojnej atmosfére.

Občania Popradu rozhodli o svojom primátorovi a poslan-
coch mestského zastupiteľstva na nasledujúce štvorročné vo-
lebné obdobie 2018 - 2022. 

Výsledky volieb primátora Popradu:
1. Anton Danko (NEKA), 5491 hlasov, 29,29 perc.
2. Alexej Beljajev (NEKA), 4646, 24,78 perc.
3. Igor Wzoš (NEKA), 2862, 15,26 perc.
4. Ondrej Kavka (Spolu - OD, SaS, OĽANO, KDH), 2609, 
13,91 perc.
5. Peter Dujava (NEKA), 1376, 7,36 perc.
6. Anna Schlosserová (NEKA), 598, 3,19 perc.,
7. Jozef Košický (NEKA), 430, 2,29 perc.  
8. František Bednár (NEKA), 242, 1,29 perc.
9. Jozef Hrubovčák (NEKA), 176, 0,93 perc.
10. František Kornaj (NEKA), 159, 0,84 perc.
11.  Peter Gápa (NEKA), 93, 0,49 perc.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12. Jozef Švagerko (NEKA), 46, 0,26 perc.
13. Marek Budzák (NEKA), 15, 0,08 perc.

Volebný obvod č. 1 (centrum, sídlisko Západ, Veľká, 
Spišská Sobota, Matejovce, Stráže pod Tatrami). V tomto 
VO boli zvolení za poslancov:
1. Igor Wzoš (NEKA), 2875 platných hlasov,
2. Ondrej Kavka (Spolu - OD, SaS, OĽANO, KDH), 2729,
3. Anna Schlosserová (NEKA), 2593,
4. Peter Dujava (NEKA), 1905,
5. Anna Ondrušeková (NEKA), 1557,
6. František Majerský (NEKA), 1519,
7. Juraj Bondra (NEKA), 1409,

(Pokračovanie na str. 2)

1. Anton Danko, nezávislý 
kandidát, získal najväčší počet plat-
ných hlasov - 5491, čo predstavuje 
29,29 perc. podiel z  odovzdaných 
platných hlasov. Popradčania ho 
zvolili za primátora Popradu na vo-
lebné obdobie 2018 - 2022.

Anton Danko vyjadril svoje prvé 
pocity po zvolení za primátora 
Popradu: „Teším sa, že mi Poprad-
čania opäť vyslovili dôveru. Je to veľ-
mi ťažké, dostať ďalšiu šancu. Som 
milo prekvapený a  zároveň cítim 
veľkú zodpovednosť. Byť primáto-
rom štvrté volebné obdobie je výzva, 
za ktorou sa skrýva veľa práce. Som 
pripravený urobiť pre Poprad všetko, 
čo bude v mojich silách.“ 

Popradčanom adresoval aj svoje 
poďakovanie:

„Milí Popradčania, ďakujem vám všetkým, ktorí ste prišli voliť v komunál-
nych voľbách a rozhodli o ďalšom smerovaní nášho spoločného mesta. Ubez-
pečujem všetkých občanov mesta - tých, ktorí mi dali svoj hlas, aj tých, ktorí 
ma nevolili - že urobím všetko, čo je v mojich silách, aby som vašu dôveru ne-
sklamal, a aby, ako som to mal v slogane, sa Poprad vrátil medzi najlepších!“

2. Alexej Beljajev, nezávislý kandidát na 
primátora Popradu, bol druhý v  poradí so 
ziskom 4646 platných hlasov, čo je 24,78 perc.

3. Igor Wzoš, nezávislý kandidát na pri-
mátora Popradu, bol tretí so ziskom 2862 
platných hlasov, čo predstavuje 15,26 perc.
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Stručne Popradčania zvolili za primátora Antona Danka

Dnes neplánované zasadnutie zastupiteľstva
Štvrté neplánované zasadnutie Mestského zastupiteľ-

stva mesta Poprad zvolal na základe požiadaviek poslan-
cov na októbrovom MsZ primátor Poradu Jozef Švagerko 
na dnes 14. novembra o 9. hod. v zasadačke Mestského 
úradu v Poprade. Do programu je zaradený návrh na 
zriadenie vecného bremena v katastrálnom území mes-
ta Poprad, návrh na majetkovoprávne vysporiadanie 

pozemkov v k. ú. Poprad pod miestnymi komuniká-
ciami Nová a Drevárska, návrh na schválenie žiadosti 
zmeny Územného plánu mesta Poprad v urbanistickom 
okrsku Kvetnica, návrh na rozšírenie prenájmu nebyto-
vých priestorov vo viacúčelovej hale Aréna pre Basket-
balový klub Poprad a návrh na zmenu rozpočtu mesta 
Poprad na rok 2018.    (ppp)

V Poprade v sobotu volil aj pre-
zident SR Andrej Kiska. K výsled-
kom komunálnych volieb v  SR sa 
po ich zverejnení vyjadril:

„Výsledky volieb ukázali, že ľudia v 
mnohých častiach krajiny chcú zme-
nu. Ukázali, ako si ľudia predstavu-

jú slušné a poctivé Slovensko. Túžba 
zmeniť Slovensko na kultúrnu krajinu 
je obrovská.  Ľudia odmietli politiku 
štvavých kampaní, antikampaní, ano-
nymov a osočovania. Mimoriadne ma 
potešilo, že do politiky vstupujú noví 
ľudia, ktorí kladú dôraz na riešenia a 

spoluprácu. Nálada na zmenu štýlu 
politiky je prísľubom aj do ďalších vo-
lieb, ktoré Slovensko čakajú: prezident-
ské voľby, eurovoľby a parlamentné 
voľby.  Gratulujem všetkým, ktorým 
ľudia prejavili dôveru. Verím, že spolu 
posunieme Slovensko dopredu.”  (pka)

Prezident zablahoželal všetkým, ktorým občania dali dôveru

• V  SOBOTU 17. novembra si 
pripomíname Deň boja za slobodu 
a demokraciu. Od Nežnej revolúcie 
už uplynulo 29 rokov. Na pamiatku 
obetí komunizmu - nespravodlivo 
prenasledovaných, politických väz-
ňov a odvlečených do gulagov stojí 
na cintoríne vo Veľkej pamätník. 

• VČERA 13. novembra bola 
v Tatranskej galérii v Poprade otvo-
rená výstava fotografií a  obrazov 
autorov z partnerského mesta Ústí 
nad Orlicí a Popradu, ktorá sa koná 
pri príležitosti 100. výročia vzniku 
Československa. Záujemcovia si ju 
budú môcť pozrieť do 2. decembra. 

• STREDU až piatok 21. - 23. no-
vembra sa v Podtatranskej knižnici 
v Poprade budú konať Dni poľskej 
kultúry, na ktorých predstavia poľ-
ské zvyky a tradície. Pripravený 
bude aj seminár, literárno-poetický 
večer, vystúpenie divadla Kontra a 
výstava fotografií.

• FARNOSŤ Poprad a  farnosť 
Poprad Juh vyhlasuje Vianočnú 
potravinovú zbierku pre rodiny 
v  hmotnej núdzi. Zbierka začína 
v pondelok 19. novembra a potrvá 
do 12. decembra 2018. Trvanlivé 
potraviny môžu občania nosiť po 
večernej svätej omši. 

• NÁRODNÁ transfúzna služba 
Poprad aj v  tomto období organi-
zuje výjazdové odbery krvi. Naj-
bližšie môžu záujemcovia darovať 
najvzácnejšiu tekutinu v utorok 20. 
novembra v Strednej odbornej ško-
le elektrotechnickej na Hlavnej ul. 
v Poprade a vo štvrtok 22. novem-
bra v Strednej zdravotníckej škole 
v Poprade. 

• TATRANSKÁ galéria v Poprade 
organizuje večerné kurzy kreslenia 
zamerané na základy kresby. Bližšie 
informácie sú uverejnené na webo-
vej stránke galérie. 

• NA webovej stránke mesta Po-
prad www.poprad.sk je uverejnený 
presný zoznam odberných miest, 
v ktorých bude v týchto dňoch pre-
rušená distribúcia elektriny z  dô-
vodu plánovaných prác na zariade-
ní nízkeho napätia. 

• 14. konferencia Slovenskej par-
kovacej asociácie  s medzinárod-
nou účasťou s názvom  Parkovanie 
v mestách sa uskutoční  utorok až 
štvrtok 20. až 22. novembra 2018 
v hoteli Trigan na Štrbskom plese.

• PlÁNOVANé prerušenie do-
dávky elektrickej energie bude v 
pondelok 19. novembra od 7. do 
16. hod. na Teplickej ulici od čísla 
domu 1 po 11 nepérne.  (ppš)

8. Marián Saraka (Spolu - OD, SaS, 
OĽANO), 1409,
9. Tatiana Husárová (NEKA), 1367 
platných hlasov.

Prví traja náhradníci: Perla Dan-
ková (NEKA), 1340 hlasov, Ján Vaľ-
ko (Spolu - OD, SaS, OĽANO), 1184 
hlasov, Anton Andráš (KDH), 1161 
hlasov.

Volebný obvod č. 2 (Juh I, II, III, 
V, VI, Kvetnica). V tomto VO boli 
zvolení:
1. Štefan Pčola (NEKA), 2599 plat-
ných hlasov,
2. Jozef Košický (NEKA), 2284,
3. Anna Madzinová (Spolu - SD, SaS, 
OĽANO), 2277,
4. Peter Brenišin (NEKA), 2210,

5. Ján Košťálik (Spolu - OD, SaS, 
OĽANO), 1966,
6. Mária Radačovská (NEKA), 1677,
7. Jozef Dubašák (NEKA), 1659,
8. Marián Barilla (NEKA), 1643,
9. Milan Baran (NEKA), 1621,
10. Helena Mezenská (Doma dobre), 
1414 platných hlasov.

Prví traja náhradníci: Michal Ba-
ran (NEKA, 1395 hlasov, Ľubomír 
Almáši (NEKA), 1383 hlasov, Peter 
Gápa (NEKA), 1380 hlasov.

Popradčania volili v 40 volebných 
okrskoch. V 30 z nich zvíťazil Anton 
Danko, v 9 Alexej Beljajev a  v  jed-
nom mali rovnaký počet hlasov. 
Vo VO č. 1 bola najvyššia volebná 
účasť v okrsku č. 15 - Stredisko slu-
žieb školy (Klub Sobotčanov) v  Sp. 

Sobote - 58,13 perc. z celkového 
počtu 1058 voličov zapísaných v zo-
zname voličov, najnižšia v okrsku č. 
1 - MsÚ, do ktorého boli započíta-
ní aj občania, ktorí majú trvalý po-
byt vedený na meste Poprad - 15,16 
perc. z 2217 voličov. Vo VO č. 2 bola 
najvyššia účasť v okrsku č. 40 - Kvet-
nica - 53,33 perc. zo 165 voličov, naj-
nižšia v okrsku č. 38 - Spojená škola 
Letná - 40,51 perc. z 1296 voličov.

V  novom MsZ bude 6 žien a  13 
mužov. Do poslaneckých lavíc za-
sadne 8 doterajších poslancov, 2 boli 
poslancami v minulosti a 9 bude no-
váčikov. Najviac poslancov - 14 kan-
didovalo ako nezávislí, 4 za koalíciu 
Spolu - SD, SaS, OĽANO a jedna po-
slankyňa za Doma dobre.  (mar)

(Dokončenie zo str. 1)

Primátor Popradu Jozef Švagerko ku komunálnym 
voľbám uviedol: „V prvom rade sa chcem poďakovať 
všetkým Popradčanom, ktorí sa zúčastnili volieb. Myslím 
si, že boli slobodné a demokratické. Gratulujem víťazo-
vi a zvoleným poslancom. Viem, čo momentálne zastu-
piteľstvo čaká, nie je to ľahká práca, a verím, že bude v 
prospech Popradu.“ Primátor je presvedčený, že prá-
ca samosprávy bude kontinuálne pokračovať a mesto 
sa bude ďalej rozvíjať. Poprad je jeho domovským 

Voliči vo volebnom okrsku v ZŠ s MŠ A. V. Scherfela vo Veľkej chvíľami čakali až pred dverami. Na fotografii na 1. stra-
ne voliči v Stredisku služieb škole (Klub Sobotčanov) na Sobotskom námestí, kde zaznamenali najvyššiu účasť. Na foto 
vpravo Ondrej Kavka, kandidát na primátora Popradu, ktorý volil s manželkou vo VO na MsÚ. Získal 2609 hlasov.

mestom, z ktorého neodchádza a bude so záujmom 
sledovať jeho ďalší vývoj. S budúcim primátorom An-
tonom Dankom, ktorý tento post zastával už trikrát v 
rokoch 2002 - 2014, sa v pondelok stretli na mestskom 
úrade. Staronový primátor má bohaté skúsenosti s prá-
cou v samospráve a volebné obdobie 2018 - 2022 bude 
pre neho už štvrté. Dohodli sa na termíne ustanovu-
júceho mestského zastupiteľstva a odovzdaní funkcie 
primátora 30. novembra 2018.   (mar)

Primátor sa stretol so svojím nástupcom
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Bezdomovcov pred chladom ochráni stan i nocľaháreň

• SlÁVNOSTNÁ akadémia pri 
príležitosti 100. výročiu vzniku Čes-
koslovenskej republiky sa uskutoční 
dnes 14. novembra 2018 o 10. hod. 
v budove SOŠ hotelovej na Poprad-
skej ceste v  Hornom Smokovci. Jej 
súčasťou budú aj ukážky českej 
a slovenskej gastronómie.

• VO Vernári zrekonštruovali dre-
vený pamätník venovaný pamiatke 
na boje v  Slovenskom národnom 
povstaní. Na plastike je umiestená 
tabuľka s  informáciou o  vyzname-
naní obce radom Červenej hviezdy 
a Pamätnou medailou SNP.

• DO 23. novembra 2018 bude 
Múzeum TANAP-u v  Tatranskej 
Lomnici zatvorené z  technických 
dôvodov.  

• VÝSlEDKY jesennej kamzičej 
inventúry zaskočili aj skúsených 
zoológov. Očakávania, že po mimo-
riadne náročnej zime budú počty 
kamzíkov nižšie ako pred rokom 
sa nepotvrdili. Na území TANAP-u 
bude zimovať 1 431 kamzíkov. Ten-
to počet dokonca prekročil doteraj-
šie maximum z  jesene 2014, kedy 
do sčítacích hárkov zapísali 1  389 
jedincov.

• V  SOBOTU 10. novembra sa 
v  Slovenskej republike konali voľ-
by do orgánov samosprávy obcí. 
V  šiestich obciach sa však musia 
vyhlásiť voľby ešte raz, pretože tam 
nikto nepodal kandidačné listiny na 
funkciu starostu. Jednou z nich je aj 
obec Majere v okrese Kežmarok.

• RAST ekonomiky 19-člennej eu-
rozóny sa podľa aktualizovanej prog-
nózy Európskej komisie (EK) v naj-
bližších rokoch spomalí. EK minulý 
týždeň uviedla, že v tomto roku oča-
káva spomalenie tempa rastu hospo-
dárstva eurozóny na 2,1 % z vlaňajšej 
úrovne 2,4 %, ktorá bola najsilnejšia 
za desaťročie. V roku 2019 ekonomi-
ka eurozóny podľa predpovede EK 
posilní už iba o 1,9 % a v roku 2020 
sa zväčší o 1,7 %.

• ČlENOVIA zákazníckeho 
programu GOPASS spoločnosti 
TMR si od októbra tohto roka budú 
môcť užiť výhody spojené s  člen-
stvom v GOPASSe už aj v rakúskych 
Alpách. Spoločnosť TMR podpísala 
v utorok 9. októbra dohodu o  spo-
lupráci s  Mölltaler Gletcherbahnen 
Gesellschaft mbH & CO KG, na 
základe ktorej môže TMR prostred-
níctvom svojho predajného online 
kanála GOPASS, predávať skipasy 
do lyžiarskeho strediska Mölltaler 
Gletscher a jeho sesterského stredis-
ka Ankogel - Mallnitz.  (ppš)

Na túto ročnú dobu bolo počasie 
cez deň teplé, ale pod Tatrami sú 
noci už chladné. Podľa medializo-
vaných informácií si zima dokonca 
vyžiadala v neďalekej obci úmrtie 
bezdomovkyne v dôsledku pod-
chladenia. 

Popradská samospráva poskytuje 
ľuďom bez domova pomoc. Tohto 
roku im prvýkrát aj v lete slúžil vo-
jenský stan postavený v areáli Za-
riadenia sociálnych služieb bez prí-
strešia na Levočskej ulici. Stan, ktorý 
pôvodne samospráva pripravovala 
ako formu nízkoprahového bývania 
na zimné mesiace, tak skúži svojmu 
účelu po celý rok. Nocľah v ňom 
môže nájsť 10-12 ľudí, v prípade 
potreby dokážu ďalších umiestniť v 
samotnom zariadení. „Nikto nemu-
sí zostať na ulici. Mesto Poprad za-
bezpečuje nízkoprahové ubytovanie 
pre všetky kategórie ľudí bez vlastnej 

strechy nad hlavou a poskytuje krízo-
vú intervenciu všetkým bezdomov-
com, ktorí o túto pomoc požiadajú,“ 
uviedla Petra Závacká z oddelenia 
rodiny a marginalizovaných skupín 
sociálneho odboru Mestského úra-
du v Poprade. 

Ľuďom bez domova v zariadení 
pomáhajú aj darovaným šatstvom, 
môžu využiť služby strediska osob-
nej hygieny, práčovne, môžu dostať 
zdarma teplú polievku, ktorú každý 
deň vrátane sobôt a nedieľ zabez-

pečuje Územný spolok Slovenského 
Červeného kríža v Poprade. Sociál-
ny odbor im poskytuje aj sociálne 
poradenstvo, vie im pomôcť tiež pri 
vybavovaní dokladov, finančného 
zabezpečenia či už dôchodku, alebo 
pomoci v hmotnej núdzi. Takisto im 
prostredníctvom terénnych sociál-
nych pracovníkov ponúka pomoc 
zameranú na uplatňovanie práv a 
právom chránených záujmov (sprie-
vod pri vybavovaní v inštitúciách 
ako úrad práce, sociálna poisťovňa, 
lekári, sociálne zariadenie a pod.)

„Napriek tomu sú aj takí bezdo-
movci, ktorí si tento spôsob života vy-
brali, nechcú na ňom nič meniť, ani 
prijať našu pomoc. Zvykli si na tento 
životný štýl,“ dodala P. Závacká.

V súčasnosti mesto na svojom teri-
tóriu eviduje približne 120 osôb bez 
prístrešia, z toho 30-35 percent nemá 
trvalý pobyt na území mesta. (mar)

Aj vo volebných miestnostiach v priestoroch ZŠ s MŠ na Ul. Jarná na sídlisku Juh 3 bolo v sobotu od rána do nesko-
rého večera rušno. Voľby sa konali pokojne a bez väčších komplikácií.     FOTO - Marek Vaščura

Výsledky volieb primátorov a starostov v Popradskom okrese
V  Popradskom okrese dosiahla volebná účasť 44,8 

perc. Občania zvolili týchto primátorov a starostov:
Batizovce - Gabriel Bodnár, (NEKA), 90,9 perc. platných 
hlasov.
Gánovce - Michal Materný, (NEKA), 51,2 perc.
Gerlachov - Ján Hroboň, (NEKA), 100 perc.
Hôrka - Helena Mihalčinová, (NEKA), 39,6 perc.
Hozelec - Jozef Pavligovský, (Smer- SD), 100 perc.
Hranovnica - Vladimír Horváth, (NEKA), 60,5 perc.
Jánovce - Jozef Kacvinský, (KDH), 51,3 perc.
Kravany - Igor Gavalier, (Smer - SD), 60,1 perc.
liptovská Teplička - Slavomír Kopáč, (NEKA), 47,2 perc.
lučivná - Monika Kičáková, (NEKA), 46,5 perc.
Mengusovce - Ján Šoltis, (SaS, OĽANO), 100 perc.
Mlynica - Július Vachmanský, (KDH, SNS, Most - Híd), 
43,8 perc.
Nová lesná - Peter Hritz, (NEKA), 63,4 perc.
Poprad - Anton Danko, (NEKA), 29,29 perc.
Spišská Teplica - Radoslav Šeliga, (NEKA), 51,9 perc.
Spišské Bystré - Marián Luha, (NEKA), 64,9 perc.
Spišský Štiavnik - Mária Kleinová, (NEKA), 51 perc.

Štôla - Martin Hajko, (Smer - SD), 46,2 perc.
Štrba - Michal Sýkora, (NEKA), 100 perc.
Šuňava - Stanislav Kubaský, (NEKA), 42 perc.
Švábovce - Ján Mlynár, (Smer - SD), 100 perc.
Svit - Dáša Vojsovičová, (NEKA), 38,1 perc.
Tatranská Javorina - Alena Pitoňáková, (NEKA), 82,6 perc.
Veľký Slavkov - Slavomír Pucci, (NEKA), 26,2 perc.
Vernár - Vladimír Ondruš, (Smer - SD), 48,9 perc.
Vikartovce - Vladimír Šavel, (Smer - SD), 100 perc.
Vydrník - Jozef Bizoň, (KDH), 52,5 perc.
Vysoké Tatry - Ján Mokoš, (NEKA), 26,7 perc.
Ždiar - Pavel Bekeš, (NEKA), 100 perc.

Najvyššia volebná účasť - 75,7 perc. bola vo Vernári, 
najnižšia v Mengusovciach 26,5 perc. Iba v piatich ob-
ciach a  dvoch mestách boli zvolení noví starostovia či 
primátori, v ostatných budú pokračovať na svojom po-
ste doterajší. Najviac bodovali nezávislí kandidáti - v 19 
obciach a mestách. 

V Prešovskom kraji dosiahla volebná účasť 53,18 perc., 
čo je najväčšia účasť v rámci SR - 48,67 perc. Občania PSK 
volili spolu v 661 obciach a mestách.   (pmm)
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V Poprade je vystavený originál obrazu Madona s anjelmi
Skvostný originál obrazu Ma-

dona s anjelmi pochádzajúci až z 
roku 1484 od neznámeho autora, 
je od minulého utorka vystavený v 
Tatranskej galérii v Poprade. Náv-
števníci majú jedinečnú príležitosť 
vidieť toto dielo, ktoré bolo ešte v 
20. rokoch minulého storočia za-
požičané na výstavu a reštaurova-
nie. Odvtedy sa do Popradu, kde 
obraz visel v Kostole sv. Egídia, 
vrátilo až teraz, na krátky čas, iba 
do konca tohto roka.

„Sme veľmi radi, že do Popradu sa 
nám po dlhých a náročných prípravách 
podarilo získať originál tohto obrazu, 
ktorý si prešiel zaujímavou historickou 
cestou. Ocitol sa v depozite 
Slovenskej národnej galé-
rie a môžem povedať, že to 
bolo pre nás veľmi dobre. 
Zásluhou tohto deponova-
nia sa zachoval vo výbor-
nom stave a neskončil v 
nejakej súkromnej zbierke. 
Dielo bolo niekoľkokrát 
reštaurované, návštevníci 
ho môžu uvidieť v takej 
podobe, ako bolo pred viac 
než päťsto rokmi namaľo-
vané,“ objasnila riaditeľka 
TG Anna Ondrušeková. 

Zásluhou TG, ktorá má so SNG veľ-
mi dobré vzťahy a kontakty, sa obraz 
Madona s anjelmi podarilo zapoži-
čať a vystaviť v Poprade. TG sa o to 
usilovala už dlho, ale musela čakať, 
pretože maľba bola súčasťou takmer 
trojročnej výstavy v SNG venova-
nej zbierkam starého stredovekého 
umenia. A. Ondrušeková sa potešila, 
že termín výstavy tohto unikátneho 
artefaktu pripadol práve na obdobie 
adventu. O tomto jedinečnom nielen 
sakrálnom, ale aj umeleckom výtvo-
re, príde 27. novembra prednášať Du-
šan Buran, kurátor zbierok starého 
umenia zo SNG. 

Neznámy maliar Madony z Po-

pradu patril podľa typológie 
hláv nepochybne do levočskej 
maliarskej dielne Majstra ta-
búľ oltára Vir Dolorum. Ide o 
devočný, to znamená úctyhod-
ný, posvätný obraz, ktorý je 
namaľovaný na borovicovom 
dreve temperou s originálnym 
rámom. K samotnému dielu sú 
pripojené aj informácie o zaují-
mavých atribútoch zobrazených 
na tejto maľbe. Súčasťou zátišia 
Madony s anjelmi a Ježiškom je 
aj kniha, čerešňa a vtáčik - pa-
pagáj. Čerešňa symbolizuje raj a 
zastupuje rajské ovocie. Papagáj 
je podľa Konráda z Wurzburgu sym-

bolom Panny Márie, lebo 
jeho perie nepremočí 
dážď, tak ako Pannu Má-
riu nepoškvrnil dedičný 
hriech. 

Originálu je vyčlenená 
samostatná miestnosť a 
jeho zapožičanie, dopra-
va a bezpečnostný sys-
tém musel spĺňať osobit-
né náročné podmienky, 
vrátane finančných. Má-
ria Šelepová, riaditeľka 
vysunutého pracoviska 
SNG Kaštieľ Strážky, po-

máhala pri prevzatí a inštalácii ob-
razu. Poznamenala: „V dnešnej dobe 
je transport z hľadiska bezpečnosti a 
ochrany prevážaného diela dôkladne 
zabezpečený. Prevoz je v špeciálnych 
klimatizovaných podmienkach tak, 
aby sa dielo zachovalo a slúžilo ďalšie 
dlhé roky pre budúce generácie.“ 

Riaditeľka TG odovzdala primá-
torovi Popradu Jozefovi Švagerkovi 
kópiu obrazu. Povedal: „Som rád, že 
Popradčania si ho budú môcť pozrieť 
v galérii a uvedomia si  našu históriu 
a výnimočnosť umelcov, ktorí doká-
zali vytvoriť takýto krásny maliar-
sky skvost.“   (mar)

ZŠ s MŠ na Vagonárskej 
ulici v Spišskej Sobote v 
spolupráci s Klubom So-
botčanov, deťmi a obyva-
teľmi tejto mestskej časti 
Popradu minulý týždeň 
v  utorok spoločne vypus-
tili lampión šťastia počas 
tradičného lampiónového 
sprievodu.

„Lampióny symbolizujú 
vieru v  naplnenie ľudských 
snov a  túžob a  ich svetielko 
má odohnať všetko zlé a  na-
plniť nás láskou, šťastím, či 
zdravím. Každý z  nás má 
nejaké túžby a  majú ich aj 
najmladší žiaci našej školy. 
Preto už niekoľko rokov pravi-

delne organizujeme túto akciu 
v spolupráci s Klubom Sobot-
čanov, s  výnimkou minulého 
roka, kedy nás v škole zastihla 
zvýšená chorobnosť a  deťom 
to bolo veľmi ľúto. Naša trasa 
vedie od základnej školy sme-
rom na Sobotské námestie, 
kde spoločne vypúšťame lam-
pión šťastia, pri ktorom každý 
vysloví nejaké želanie. V tom-
to roku sa Klubu Sobotčanov 
podarilo zakúpiť pri tejto 
príležitosti 150 nových lam-
piónov, aby sa každému ušlo,“ 
popísala podujatie riaditeľka 
ZŠ s  MŠ na Vagonárskej ul. 
v  Spišskej Sobote Adriana 
Oravcová.  (ppv)

Sobotčania vypustili lampión šťastia

Minulý týždeň v ponde-
lok bol slávnostne otvorený, 
tradične poklepaný a tiež 
posvätený náučný banský 
chodník v lokalite Kvetnica 
v dĺžke 3 200 metrov, čím sa 
táto lokalita stala súčasťou 
Slovenskej banskej cesty.

Slávnosti sa zúčastnili pred-
stavitelia Baníckeho cechu 
horného Spiša, podpredseda 
Združenia baníckych spolkov 
a  cechov Slovenska Norbert 
Werner, primátor mesta Po-
prad Jozef Švagerko, ako aj 
pozvaní zástupcovia poprad-
ských škôl. „Horný Spiš je veľmi 
zaujímavý, pretože sú tu sku-
točné rarity. V stredoveku sa tu 
dokonca pod vrcholom Kriváňa 
ťažilo aj zlato. Tento banský 
chodník je pre Poprad prida-
nou hodnotou a veľkú zásluhu 

má na tom Slavomír Kyseľa, 
ktorý za posledné roky vykonal 
neskutočný kus práce,“ skonšta-
toval N. Werner. „Tento banský 
chodník má zatiaľ päť zastave-
ní, pretože je stále vo výstavbe. 
Strávili sme pri výstavbe spoloč-
ne s dobrovoľníkmi cez víkendy 
asi 500 hodín. Osadené tabule 
plnia výchovno-vzdelávaciu 
a  hlavne poznávaciu funkciu. 
Okrem štôlne Strieborná pri-
pravujeme aj ďalšie podzemné 
vstupy,“ prezradil autor myš-
lienky a  tajomník Baníckeho 
cechu horného Spiša S. Kyse-
ľa. „Aj touto banskou cestou si 
chceme pripomínať historické 
udalosti, aby sme nezabúdali 
na našich predkov. Podarilo sa 
nám prepojiť baníctvo s  našou 
históriou, veď nebyť baníctva, 
tak by dnešný priemyselný svet 

nebol na takej úrovni, ako je 
dnes,“ J. Švagerko.

Naši predkovia už v  13. 
storočí objavili v  týchto kon-
činách skutočné bohatstvo. 
V  Kvetnici sa kedysi ťažilo 
zlato, striebro i medená ruda. 
Informačné tabule osadené do 
prírody môžu v  budúcnosti 
slúžiť aj školským výpravám 
počas účelových cvičení či ex-
kurzií a aj preto sa s touto lo-
kalitou prišli v rámci otvorenia 
náučného banského chodníka 
zoznámiť predstavitelia po-
pradských základných a stred-
ných škôl. Banský chodník za-
radený do Slovenskej banskej 
cesty je v podtatranskej oblasti 
jediný svojho druhu. Začína sa 
pri malom lome a v kopcoch 
sa nachádzajú ďalšie štyri in-
formačné tabule.  (mav)

Náučný banský chodník je na svete
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Mladí citlivo vnímajú hrôzy vojny Seniori opäť súťažili
V  Dome kultúry bolo 

v  piatok podvečer divadel-
né predstavenie. Študenti 
stredných škôl pod vedením 
režisérky Tatiany Husárovej 
spracovali svetoznáme dielo 
francúzskeho autora Romai-
na Rollanda - Peter a lucia. 
Sto rokov od ukončenia 1. 
svetovej vojny - výročie hod-
né divadelného spracovania.

Romaina Rollanda, pro-
fesora na Sorbonne v  Paríži 
k napísaniu tejto psychologic-
kej novely primälo obdobie 
vojny, do ktorej sa aktívne za-
pojil ako vojak. Dej zachytáva 
krátky príbeh študenta Petra 
a amatérskej maliarky Lucie 
trvajúci od stredy 30. januára 
do Veľkého piatka 28. marca 
1918. Zúri neľútostná voj-
na. Po náhodnom stretnutí v 

parížskom metre sa do seba 
zaľúbia. Vedia však, že Peter 
bude musieť o šesť mesiacov 
nastúpiť do armády. Vlasť 
bude potrebovať jeho telo. Na 
Veľký piatok sa plánujú zasnú-
biť v Chráme sv. Geraisa. Na 
strechu kostola však spadne 
jedna z bômb a  mohutný pi-
lier pochová dvoch mladých 
ľudí spolu s ich láskou. 

Režisérka T. Husárová veľ-
mi rada pracuje s mladými - s 
úplnými začiatočníkmi: „Sú 
to „nepopísané tabule“. Okrem 
toho, deti zo „zdravotky“ dis-
ponujú pridanou hodnotou. 
Chodia na prax do nemocnice 
a stretávajú sa tam s utrpením, 
s bolesťou aj so smrťou a fakty 
týkajúce sa vojny (pre ich ro-
vesníkov ťažko pochopiteľné) 
vedia zvlášť prežiť a precítiť.“ 

Predstavenie zahrali v  pia-
tok doobeda aj pre školy. 
V mladých  zanechal dej hlbo-
ký dojem. T. Husárová dodala: 
„Keď je v „násťročnom“ publi-
ku, v mladých, ktorí sú presýte-
ní všetkým možným, a máločo 
ich baví, úplné ticho, sedia ako 
prikovaní a  keď plačú, vidím, 
že to malo zmysel.“ 

Miroslav Bednár, riaditeľ 
Strednej zdravotníckej školy 
v Poprade, z ktorej bola väčši-
na hercov, uviedol: „Keď som 
videl začiatky, myslel som, že 
to nepôjde. Ide však o  to, ob-
javiť a vydolovať z nich skrytý 
talent. Najväčšiu zásluhu má 
Táňa Husárová. Ona je di-
vadelník, má to v  sebe a vždy 
odhadne, čo sa v  kom skrýva 
a čo s tým robiť. Je to povinné 
čítanie, ale z  tohto predstave-
nia si žiaci odniesli oveľa viac. 
V  dnešnej dobe, keď je veľmi 
veľa lákadiel, málokto si po-
zrie vojnový dokument, ale-
bo prečíta hrubú knihu, ako 
tie udalosti prebiehali. Takto, 
v skratke, v podaní rovesníkov 
je to ideálne.“ V  predstavení 
sa celým dejom prepletajú 
postavy Lásky a  Smrti a  na-
vzájom sa v čase ťažkého utr-
penia konfrontujú.  (kpa)

Súťaž Anjel Vianoc

Členovia Den-
ného centra 
Poprad-Juh na 
ulici L. Svobo-
du sa okrem 
p o h y b o v ý c h 
a  kultúrnych 
aktivít radi 
zapájajú aj do 
rôznych súťaží. 
Svedčí o  tom 
aj súťaž v riešení krížoviek, ktorá sa v tomto dennom centre 
uskutočnila 5. novembra 2018. Súťaže sa zúčastnilo 16 súťa-
žiacich, ktorí riešili 4 rôzne druhy krížoviek, pričom o pora-
dí súťažiacich okrem správne vylúštenej tajničky rozhodoval 
aj čas potrebný na nájdenie správnej tajničky. Víťazmi však 
boli všetci zúčastnení, ktorí boli odmenení malými sym-
bolickými odmenami.      TEXT A FOTO - Ladislav Kulčár

Tatranská galéria vyhla-
suje tradičnú predvianočnú 
výtvarnú súťaž Anjel Via-
noc 2018 pre materské, zá-
kladné, špeciálne, základné 
umelecké a stredné školy, 
na ktorej môžu prezentovať 
talent a výtvarnú zručnosť 
žiakov a študentov. 

Súťažné práce môžu byť vy-
hotovené ľubovoľnou výtvar-
nou technikou v počte maxi-
málne 10 ks za školu. Všetky 
práce treba posielať riadne 

označené a účasť na súťaži 
potvrdiť mailom na peda-
gog@tatragaleria.sk. Elektro-
nickú prihlášku s potrebnými 
údajmi (meno, priezvisko, 
vek, škola, názov práce, tech-
nika) treba zaslať najneskôr 
do 23. novembra 2018. 

Vernisáž výstavy a sláv-
nostné vyhlásenie víťazov 
bude 6. decembra popoludní 
v Art klube Tatranskej galé-
rie. Víťazi získajú hodnotné 
ceny.   (ppp)

Cyklochodník od veľkej kruhovej 
križovatky pri MsÚ až po Športovú 
ulicu pri komplexe Aquacity prefi-
nancuje mesto Poprad z veľkej čas-
ti z európskych zdrojov. V týchto 
dňoch obdržalo mesto vyrozumenie 
z  Ministerstva pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR, že na uvedenú 
stavbu získalo na základe žiadosti 
nenávratný finančný príspevok z In-
tegrovaného operačného programu 
(IROP) vo výške 783 019,36 eur, spo-
lufinancovanie mesta v tomto prípa-
de predstavuje 5 % z celkovej výšky 
investície. 

Samospráva, ktorá začala so stavbou 
v hodnote 825  802 eur z vlastných 
zdrojov, podala žiadosť o spolufinan-
covanie z európskych zdrojov vo výš-
ke 95 % oprávnených nákladov. 

„Som veľmi rád, že tak, ako sme us-
peli pri získaní európskych zdrojov na 
modernizáciu škôlky či zber biologicky 
rozložiteľného odpadu, tak sme boli 
úspešní aj v ďalšom dôležitom projek-
te a získali sme viac ako 700-tisíc eur 
na jeho realizáciu. Tento chodník ako 
dôležitá súčasť plánovanej cyklotrasy 
prepájajúcej mesto zo západu na vý-
chod by mal byť v budúcnosti nosnou 
osou cyklodopravy, na ktorú chceme 

postupne pridávať ďalšie napojenia z 
jednotlivých častí mesta. Cyklochod-
ník tak, ako bude vybudovaný v tejto 
lokalite, vrátane odpočívadiel, by mal 
byť štandardom pri ďalšom rozširovaní 
siete cyklochodníkov v meste,“ uviedol 
primátor Popradu Jozef Švagerko.  

Výstavba úseku “B“ plánovanej cyk-
lotrasy prepájajúcej mesto zo zápa-
du na východ počíta s vybudovaním 
obojsmernej cyklistickej komunikácie 
prevažne po ľavom a pravom brehu 
rieky Poprad v intraviláne mesta Po-
prad. Keďže prioritou je oddelenie 
cyklistickej dopravy od ostatnej do-
pravy (pešej a motoristickej), v rámci 
možností je navrhnutá samostatná 
cyklistická cestička, iba v stiesnených 

podmienkach a na komunikáciách 
určených pre peších je navrhnuté vy-
značenie cyklokoridoru.

Celková dĺžka úseku je 1350,39 met-
ra. Vybudovanie tejto trasy si vyžiada 
postavenie dvoch lávok pre prekonanie 
koryta rieky Poprad a jednej lávky na 

ľavom brehu popod železničný most. 
Ako samostatné stavebné objekty sú 
navrhnuté dve odpočívadlá pre cyk-
listov - prvé bude v parku po približ-
ne 80 metroch od začiatku úseku „B“ 
cyklochodníka pri MsÚ, druhé sa bude 
nachádzať v parku medzi riekou Po-
prad a Ul. Popradské nábrežie. Súčas-
ťou odpočívadiel budú lavičky, smetné 
koše a stojany na bicykle, v prípade 
odpočívadla na Popradskom nábreží aj 

prístrešok s integrovaným stolom. 
V súvislosti s vybudovaním cyklo-

chodníka je ako samostatný stavebný 
objekt navrhnuté verejné osvetlenie 
cyklochodníka. V nebezpečných 
úsekoch a v úsekoch kde je potreb-
né spomaliť cyklistov bude verejné 
osvetlenie doplnené aj aktívnymi do-
pravnými gombíkmi a LED svetlami 
vstavanými v obrusnej vrstve. 

Zhotoviteľom diela je úspešný uchá-
dzač z verejného obstarávania - spo-
ločnosť STRABAG.

Uvedená trasa cyklochodníka by sa 
mala následne prostredníctvom úseku 
„A“ Poprad - Západ - MsÚ Poprad pre-
pojiť s jestvujúcim cyklochodníkom 
začínajúcim na Brežnom riadku pri 
záhradkách. V smere na východ bude 
výstavba pokračovať úsekom „C“ Most 
Ul. Športová - Št. cesta I/66, a úsekom 
„D“ Št. cesta I/66 - Most D1 Matejov-
ce, čím sa existujúca cyklistická ces-
ta bude môcť pripojiť na cyklistickú 
cestičku pripravovanú Združením 
Euroregión Tatry, čím by sa komplex-
ne prepojila cyklistická komunikácia 
v smere od obce Svit a sídliska Juh v 
Poprade s cyklistickou komunikáciou 
do Veľkej Lomnice  a ďalej do Kežmar-
ku a Vysokých Tatier.  (mag)

V  sobotu bola osadená prvá z  troch lávok, ktoré budú súčasťou cyklis-
tického chodníka od MsÚ po aquapark.      FOTO - Silvia Šifrová

Mesto Poprad získalo viac ako 700 tisíc eur na stavbu cyklochodníka 
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Mesto chráni svoje práva Prevencia pre nevidiacich

Z interpelácií poslancovNa zasadaní októbrového Mestské-
ho zastupiteľstva v Poprade poukázal 
poslanec Slavomír Božoň  vo svojej 
interpelácii na dezolátny stav komu-
nikácie a chodníkov na Chalupkovej 
ul. v mestskej časti Spišská Sobota a 
požiadal, aby sa na nich urobili nové 
asfaltové povrchy. Tiež interpeloval 
za obyvateľov Ul. SNP vo Veľkej, kto-
rí ho požiadali, aby na MsZ predložil 
ich petíciu proti umiestneniu, vý-
stavbe a prevádzke stavby rodinného 
domu pre seniorov - komunitného 
bývania. Ďalej predložil požiadav-
ky, ktoré boli vznesené na zasadnutí 
Rady ZŠ v Sp. Sobote, týkajúce sa 
najmä rajonizácie školských obvo-
dov. Pridaním obvodu z Levočskej a 
Rovnej ul. k ZŠ v Sp. Sobote by v nej 
mohol vzniknúť problém, preto sa 
obrátili na poslancov, aby prehodno-
tili zmenu školských obvodov.

Poslanec Milan Baran sa vo svo-
jej interpelácii dotkol bezpečnostnej 
situácie chodcov - občanov v starej 
obytnej zóne na Kvetnici, pri bývalej 
materskej škole. V súčasnej dobe n.o. 
Seniorpark v Kvetnici pripravuje re-
konštrukciu parku, ktorý bude počas 
realizácie stavebných prác ohradený 
a uzavretý pre verejnosť, čím bude 
prerušený peší ťah od autobusovej 
zastávky k starej obytnej zóne. Ísť vo 
večerných hodinách popri vysoko 
frekventovanej, neosvetlenej hlavnej 
ceste je naozaj veľmi vážne riziko. 
Pred dvoma rokmi ponúkol Senior 

park mestu na predaj za súdno-zna-
leckú cenu pozemok pozdĺž hlavnej 
cesty s dĺžkou 165 m a šírkou 2,5 
m tak, aby mohlo mesto vybudovať 
bezpečný a osvetlený chodník, ale k 
tomu nedošlo. M. Baran ďalej inter-
peloval k problému parkovania vo 
vnútrobloku obytných domov An-
timón, Argón, Gálium, Urán, Titán, 
Rádium a Neón. Poukázal aj na ďalšie 
problémy - u občanov z blokov Neón 
a Gálium s vodovodnou prípojkou, 
u obyvateľov bloku Rádium so zni-
čenými ochrannými sieťami okolo 
športového ihriska v bezprostrednej 
blízkosti domu a obyvatelia bloku 
Argón sa sťažujú na nadmerný hluk 
po 22. hod. z prevádzok v Luníku.

Poslankyňa Anna Schlosserová vo 
svojej interpelácii požiadala o jasné 
vyjadrenie s doložením argumentov k 
žiadosti o nenávratný finančný príspe-
vok vrátane vyjadrení odborníkov vo 
veci zrušenia postupu verejného ob-
starávania v investičnej akcii „Rekon-
štrukcia kina Máj“. V tejto súvislosti 
podotkla, že poslancov oslovil známy 
autorizovaný architekt, ktorý písom-
ne uviedol, že je autorom architekto-
nického riešenia pôvodnej rozsiahlej 
rekonštrukcie tohto objektu ešte z 
roku 1983 a mal výhrady k tvrdeniam 
mesta o dôvodoch zrušenia verejného 
obstarávania. A. Schlosserová ďalej in-

terpelovala vo veci vybavenia žiadosti 
o úpravu časti komunikácie v blízkosti 
Strednej zdravotníckej školy v Popra-
de. Ďalej interpelovala vo veci vyrieše-
nia kritického stavu na križovatke ulíc 
Železničná, Na letisko a Fraňa Kráľa 
kvôli bezpečnosti žiakov ZŠ s MŠ A. 
V. Scherfela, nakoľko križovatka je 
maximálne zaťažená a priechod cez 
ňu je nebezpečný. Rodičia a priatelia 
tejto školy už v polovici mája žiadali 
mesto o vyriešenie tejto križovatky, 
ale dodnes nebol poslancom predlo-
žený návrh na zaradenie a financova-
nie kruhového objazdu v tejto lokalite, 
ktorý by dopravnú situáciu zjednodu-
šil a  zvýšil by bezpečnosť. 

Poslankyňa Alena Madzinová vo 
svojej interpelácii požiadala, aby boli 
orezané konáre kríkov brániacich 
dobrému výhľadu a bezpečnému vý-
jazdu z parkoviska a bočnej ulice pri 
bloku Topľa na Ul. L. Svobodu. Ta-
kisto požiadala o odstránenie konára 
borovice, ktorý nebezpečne zasahu-
je do chodníka v parku pri detskom 
ihrisku na Ul. Podjavorinskej, kde sa 
nachádza aj poškodená orientačná 
tabuľa, ktorú treba odstrániť. V minu-
losti interpelovala žalostný stav múru 
v parčíku pri Okresnom úrade v Po-
prade, ktorého je mesto vlastníkom, 
a opätovne požiadala o opravu múru. 

Poslankyňa Anna Ondrušeková 

požiadala, aby odbor výstavby MsÚ 
kompetentne a promptne vyriešil ďal-
šie pokračovanie projektu realizácie 
Pamätníka M. R. Štefánika. 

Poslanec Bohumil Košický inter-
peloval vo veci komplexného riešenia 
zastávky MHD, ako aj prístrešku na 
Ul. Francisciho pred tamojšou zák-
ladnou školou, kde vznikajú nebez-
pečné situácie. Takisto upozornil na 
kritický stav podchodu na Ul. Mno-
heľova a Dostojevského pod cestou 
I/18. Vynovený podchod sa síce javí 
ako bezpečný, ale priesak vody spô-
sobil silnú koróziu nosnej konštruk-
cie, čo treba riešiť so SSC kvôli bez-
pečnosti občanov. Na Juhu pribúda 
občanov so zdravotným znevýhod-
nením vrátane vozičkárov a najmä 
oni sa týmto ocitajú v nezávidenia-
hodnej situácii.

Poslanec Miroslav Glevaňák požia-
dal vo svojej interpelácii, aby mesto 
na rok 2019 zaradilo do plánu opravu 
- rekonštrukciu chodníka na Novej ul. 
vo Veľkej po pravej strane od Želez-
ničnej ul. 

Poslanec Štefan Pčola vo svojej 
interpelácii opäť upozornil na prob-
lém s pozemkami nachádzajúcimi sa 
vedľa budovy Intesu a napojenia na 
Ul. Štefánikovu, či mesto zrealizova-
lo stretnutie s ich vlastníkom. Tiež sa 
opýtal, na základe čoho nebola vypla-
tená za august odmena poslankyni A. 
Schlosserovej za výkon funkcie pred-
sedu volebného obvodu.  (ppm)

Mestská polícia Poprad 
v nedeľu 11. novembra v 
rámci svojich preventív-
nych činností zrealizova-
la prednášku pre členov 
Denného centra Únie 
nevidiacich a slabozra-
kých v Poprade na tému 
bezpečnosti chodcov v 
cestnej premávke. Keďže 
ide o najzraniteľnejších 
účastníkov cestnej pre-
mávky, ktorí to navyše v 
tomto prípade majú kvôli 
zdravotnému hendikepu 
ešte o niečo ťažšie, ve-
novali mestskí policajti 
veľkú pozornosť najmä 
špecifickým situáciám, 
do ktorých sa slabozrakí 
a nevidiaci môžu dostať.

Prítomní sa posťažovali 
na vodičov, ktorí často-
krát nereagujú ani na 
signál, ktorí im nevidiaci 
dávajú bielou palicou, pri 
prechádzaní cez vozovku. 
„Potvrdila to aj posledná 
preventívno-bezpečnostná 
akcia s názvom BIELA 
PALICA, ktorá bola zreali-
zovaná v októbri. Počas nej 

viac než polovica vodičov v 
Poprade, nerešpektovala 
znamenie, ktoré im nevi-
diaci chodec dával bielou 
palicou,“ uviedol predse-
da ÚNSS v Poprade Mari-
án Zvalený. Aj z tohto dô-
vodu popradskí mestskí 
policajti vyzývajú k väčšej 
ohľaduplnosti voči sla-
bozrakým a nevidiacim. 
„Apelujeme na vodičov, 
aby počas vedenia vozidla 
prijali zvýšenú opatrnosť 
voči cyklistom a chodcom, 
najmä deťom, osobám so 
zdravotným postihnutím, 
osobitne voči osobám, kto-
ré používajú bielu palicu, 
a starým osobám, čo im 
ukladá aj zákon o cestnej 
premávke, ako jednu z po-
vinností vodičov,“ uviedol 
náčelník mestskej polície 
Štefan Šipula.

Na konci prednášky boli 
rozdané reflexné prvky, 
ktoré musí používať kaž-
dý chodec idúci po krajni-
ci alebo po okraji vozovky 
za zníženej viditeľnosti 
mimo obce.  (msp)

Mestu Poprad, poslancom 
Msz, ďalším inštitúciám a 
médiám bolo 7. novembra 
doručené oznámenie o zne-
prístupnení pozemkov v blíz-
kosti budovy Okresného súdu 
v Poprade, ktoré  majú byť vo 
vlastníctve občana Martina 
Kurcába. 

Mesto Poprad k tomu zaslalo 
výzvu na upustenie od záme-
ru o zneprístupnení pozemkov 
(zablokovaní betónovými zá-
branami) a vydalo stanovisko, v 
ktorom sa uvádza: „Mesto Poprad 
je výlučným vlastníkom uvedenej 
komunikácie a s týmito právnymi 
skutočnosťami, ktoré preukazujú 
vlastnícke právo mesta, oboz-
námilo aj dotknutého občana a 
jeho právneho zástupcu. Opä-
tovne poukazujeme na potrebu 
rozlišovať vlastníctvo k pozemku 
a vlastníctvo k miestnej komuni-
kácii (MK), takisto na problém v 
danej oblasti v celej SR, ako aj na 
to, že v samotnom území mesta 
je nevysporiadaných približne 90 
perc. pozemkov pod MK. Miest-
na komunikácia nie je čiernou 
stavbou, nakoľko bola vybudova-
ná v roku 1956 a v roku 1970, a 

to právnym predchodcom mesta 
Československým štátom v správe 
MNV v súlade s vtedy platnou 
zákonnou úpravou. Uvedená ko-
munikácia má zachovanú svoju 
evidenčnú kartu z roku 1956 a je 
vedená v majetku mesta a daná 
do správy SMK. MK nesie svoj ná-
zov - Dominika Tatarku v súlade 
so zákonom o obecnom zriadení 
(predtým to bola Zápotockého 
ulica). Hospodárskou zmluvou z 
1. júna 1976 bola delimitovaná k 
1. aprílu 1976 na právneho pred-
chodcu mesta Poprad - MNV a 
bola určená na dočasné parkova-
nie.“  Ďalej mesto poukazuje na 
vyvlastňovacie rozhodnutia na 
uvedené pozemky z roku 1956 
pre výstavbu prístupovej cesty k 
podnikovej bytovke pre Mangá-
norudné bane a z roku 1964 pre 
asanáciu pre výstavbu predĺženia 
MK. Na pozemkoch pod MK 
viazne zákonné vecné bremeno 
v zmysle zákona č. 66/2009 Z.z. 
(právo cesty v prospech mesta 
Poprad) aj napriek tomu, že uve-
dená skutočnosť nie je deklarova-
ná v katastri nehnuteľností. Podľa 
Zákona č. 135/1961 Zb. (Cestný 
zákon) sú miestne komuniká-

cie vo vlastníctve obcí. Zároveň 
mesto Poprad uvádza ďalšie pod-
robné právne argumenty, ktorými 
potvrdzuje svoje vlastnícke právo. 

Mesto Poprad zdôrazňuje, že 
je legálnym vlastníkom uvedenej 
komunikácie a je povinné plniť 
si zákonné povinnosti z toho mu 
vyplývajúce. Preto vyzvalo M. 
Kurcába, aby upustil od záme-
ru o zneprístupnení predmetnej 
MK. V piatok 9. novembra boli 
na tomto mieste pripravené dve 
betónové zátarasy, avšak mimo 
MK a nebránili prejazdu vozi-
diel, ani priechodu chodcov. Ob-
čan sa na mieste pred mestskou 
políciou vyjadril, že ešte podá 
ďalšiu výzvu o riešenie danej 
situácie a zatiaľ na MK zátara-
sy neosadil.  (ppm)
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SpoločenSká kronika

V piatok 9. novembra 2018
vo Veľkej s

V piatok 9. novembra 2018
v Mengusovciach s

V utorok 13. novembra 2018
vo Veľkej s

V utorok 13. novembra 2018 
vo Veľkej s

Juditou Kmecovou,
77-ročnou

Tomášom Válkom,
67-ročným

Alžbetou Krajčovou,
92-ročnou

Jozefom Marušinským,
44-ročným

naVŽDY Sme Sa roZlÚčili

„Láska je strašne bohatá, láska, tá všetko sľúbi. No ten, čo ľú-
bil sklamal sa a ten, čo sklamal, ľúbi.“       Miroslav Válek                                                 

poVeDali SláVni

Dnes 14. novembra má meniny - Irma, Ima, vo štvrtok 15. 
novembra - leopold, leopolda, v piatok 16. novembra - Ag-
nesa, v sobotu 17. novembra - Deň boja za slobodu a demok-
raciu, Klaudia, v nedeľu 18. novembra - Eugen, v pondelok 
19. novembra - Alžbeta a v utorok 20. novembra - Félix.

BlaHoŽeláme k meninám

V stredu 14. novembra 2018 
o 13. hod. vo Veľkej so

Vo štvrtok 15. novembra 2018
o 13. hod. v Tatranskej Lomnici s

Vo štvrtok 15. novembra 2018
o 14. hod. vo Veľkej s

Štefanom Salaiom,
87-ročným

Petrom Heinrichom,
65-ročným

Annou Surmanovou,
94-ročnou

naVŽDY Sa roZlÚčime

27. októbra 2018 - Jana Hlaváčová a Tomáš Brejčák, Ing. Sta-
nislava Simová a Adrien Camille Georges Colson.

manŽelStVo uZaVreli

Ne o d k l a -
dajte niečo 

na neskôr. Teraz je ten správny 
čas, aby ste nejaký zámer reali-
zovali.

Svoje skut-
ky si dobre 

rozmyslite, lebo budú mať reťaz 
ďalších následkov.

Budete mať 
dôvod na 

oslavu, ale zároveň bude pred 
vami veľa zodpovednosti a práce.

Všetky veci 
okolo vás 

sa rozhýbu. Nemusíte sa obávať, 
všetko je na dobrej ceste.

Nastane po-
kojné obdo-

bie, v ktorom nazbierate nové sily 
na prichádzajúce zmeny.

Bude sa vám 
mimoriadne 

dariť v práci. Čaká vás povýšenie 
alebo odmena.

Z každej 
strany pocí-

tite prílev peňazí. Zaslúžite si ich, 
lebo ste sa o ne pričinili sami.

Nejaká kle-
beta vás roz-

horčí a poriadne zatočíte s klebet-
níkmi. Budete úspešní v úradných 
záležitostiach.

D o p r a j t e 
si oddych, 

lebo budete potrebovať sily na 
nové veci, ktoré sú pred vami.

Dozviete sa 
nejakú no-

vinku, ktorá vás zaskočí. Opravíte 
si mienku o niektorých ľuďoch.

Dodržte, ak 
ste niekomu 

dali svoje slovo. Niekoľkonásobne 
sa vám to vyplatí.

Budete sa 
z niečoho 

veľmi tešiť. V rodine nastanú 
chvíle šťastia a porozumenia. Za-
žijete veľkú radosť.

HoroSkop oD StreDY Do StreDY

V  stredu 14. novembra - Limba, vo štvrtok 
15. novembra - Benu - Kaufland, v piatok 16. 
novembra - Benu - Kaufland, v sobotu 
17. novembra - Medovka, v nedeľu 18. 
novembra - Diecézna lekáreň sv. Lu-
káša, v pondelok 19. novembra - Adus 
a v utorok 20. novembra - Dr. Max - Námestie. 
limba: Podtatranská 5, Benu - Kaufland: 

Moyzesova ul. 3, Medovka: Tatranské 
nám., Diecézna lekáreň sv. lukáša: Alžbe-

tina ul., Adus: Mnoheľova ul. 2, Dr. 
Max - Námestie: Nám. sv. Egídia. le-
kárne s  pohotovostnou službou sú 
otvorené od pondelka do piatka od 

16. hod. do 22.30 hod., počas sobôt, ne-
dieľ a  sviatkov od 7. hod. do 22.30 hod.

poHotoVoSť V lekárňacH

Po prijatí Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochra-
ne osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov došlo k nevyhnutným 
úpravám systému pozývania v rámci sláv-
nostných prijatí občanov mesta Poprad v 
obradnej sieni mestského úradu. 

V prípade záujmu o slávnostné prijatie jubi-
lantov vo veku 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 a viac 
rokov alebo novonarodených detí je potreb-

né podať v dostatočnom predstihu písomnú 
žiadosť. Žiadosti na slávnostné prijatie sú k 
dispozícii na webovom sídle mesta Poprad, 
alebo je ich možné osobne vyzdvihnúť na 
oddelení prvého kontaktu na Mestskom úra-
de v Poprade. Vyplnenú žiadosť je potrebné 
osobne priniesť na MsÚ na oddelenie prvého 
kontaktu alebo na úsek pre občianske záleži-
tosti. Môže tak urobiť aj príbuzný.  (ppp)

Antológia na svadobnú tému

Žiadosť o slávnostné prijatie

Východoslovenské fol-
klórne združenie organi-
zuje v sobotu 17. novembra 
2018 o 14. hod. v Dome 
kultúry vo Svite v poradí 
už 16. antológiu folklóru, 
z toho tretiu na svadobnú 
tému.

Prvá v roku 1985 mapo-
vala svadby južných regió-
nov Východného Slovenska, 

druhá v roku 2001 stredných 
regiónov a táto tretia v roku 
2018 viac-menej severných 
regiónov - horného Spiša, 
goralskej oblasti a susediace-
ho Liptova. 

V programe vo Svite bude 
účinkovať so svojimi sva-
dobnými zvykmi a obyčajmi 
9 kolektívov, z toho 6 folklór-
nych skupín: Folkmarčanka 

2 z Veľkého Folkmara, Taľar 
z Novej Ľubovne, Kicora 
z Lendaku, Harihovčan z 
Harichoviec, skupiny z Ba-
tizoviec a Vernára, ale aj 3 
kolektívy so štylizovaným 
scénickým prejavom: Va-
gonár Stará škola z Popra-
du, Jánošík Senior zo Svitu 
a Magurák z Kežmarku. 
Vstup je voľný.  (jšv)

Klub Veličanov v spolupráci s časopisom Veľká pripravili 
súťaž „Veľká - náš spoločný domov“. Ak sa chcete dozvedieť 
o Veľkej viac a nepodarilo sa vám získať aktuálne vydanú 
publikáciu pri príležitosti 750. výročia jej prvej písomnej 
zmienky, prípadne ju chcete pre niekoho vyhrať, môžete sa 
do tejto súťaže zapojiť. Úlohou je poslať fotografiu, kresbu, 
článok, báseň, prípadne akýkoľvek iný materiál o Veľkej na 
adresu: BEST MEDIA spol. s r.o., Na letisko 57, 058 01 Po-
prad - Veľká, alebo e-mailom: velka@velka.sk, či prostred-
níctvom FB stránky Veľká: https://www.facebook.com/vel-
ka.sk neobmedzene. Z účastníkov súťaže budú vyžrebovaní 
desiati, ktorí získajú publikáciu Veľká. Do súťaže sa môžu 
zapojiť všetci, aj deti, ktorí majú radi Veľkú.  (ppp)

program kina cinemaX poprad
Od 15. novembra do 21. novembra

Grinch 3D: o 13.30 hod. (hrá 
sa len cez víkend), Grinch 
2D: o 13. hod. (hrá sa len cez 
víkend), 15.30 hod., Fantas-
tické zvery: Grindelwaldo-
ve zločiny 2D: o  15.20 hod 
a  o  17.50 hod., Fantastické 
zvery: Grindelwaldove zlo-
činy 3D: o  20.40 hod., Ten, 
kto ťa miloval: o 18.20 hod., 
Bohemian Rhapsody 2D: 
o  20.50 hod., Detské kino: 

Pat & Mat: Zimné dob-
rodružstvá: o  14. hod. (hrá 
sa len 18.11.), Keď draka 
bolí hlava: o 13.20 hod. (hrá 
sa len 17.11.), Hunter Killer: 
o 15.40 hod., Johnny English 
znovu zasahuje: o 18.10 hod., 
Artmax filmy - Súmrak: 
o  20.30 hod. (hrá sa 20.11.), 
Zrodila sa hviezda: o  20.30 
hod. (nehrá sa 20.11.).  Viac 
na www.cine-max.sk.  (ppp)

Nedeľa 18. november o 10. 
hod. /divadelná sála Domu 
kultúry v Poprade
FERDO MRAVEC
Divadlo Sarus Prešov
Kto by nepoznal príbeh o 
Ferdovi? Príbeh o mravcovi, 
ktorý sa stratí z mraveniska.
Vstupné: 1,50 €

Utorok 20. november o 19. 
hod. / divadelná sála Domu 
kultúry v Poprade
ZUZANA SMATANOVÁ
Turné ECHO
Nenechajte si ujsť turné mul-
tiplatinovej speváčky Zuzany 
Smatanovej! Predaj vstupe-
niek: www.ticketportal.sk

Kultúrny program
mesta Poprad
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NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ
pozemkov časť parc. č. KN-C 1821/1, zastavané plochy a ná-
dvoria o výmere 30 m² v katastrálnom území Spišská Sobota, 
obec Poprad a časť parc. č. KN-C 424/1, zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 30 m² v katastrálnom území Poprad, obec 
Poprad zapísaných v katastri nehnuteľností na Okresnom úra-
de v Poprade, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1 na 
dobu určitú 10 rokov za účelom umiestnenia nabíjacích staníc 
pre elektromobily.
Minimálna výška ročného nájomného za užívanie pozemkov na 
základe nájomného vzťahu je stanovená v súlade s § 9a ods. 9 zá-
kona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
a v súlade so Zásadami prenájmu pozemkov vo vlastníctve Mesta 
Poprad schválenými uznesením Mestského zastupiteľstva mesta 
Poprad č. 117/2012 zo dňa 6.6.2012, a to za pozemok v katastrál-
nom území Spišská Sobota parc. č. KN-C 1821/1, zastavané plo-
chy a nádvoria o výmere 30 m² vo výške 8,- €/m2/rok za ostatné 
pozemky v zóne B, ktoré slúžia na účely podnikania, alebo s ním 
súvisia, teda spolu 240,- €/rok a za pozemok v katastrálnom úze-
mí Poprad parc. č. KN-C 424/1, zastavané plochy a nádvoria o vý-
mere 30 m² vo výške 16,- €/m2/rok za ostatné pozemky v zóne A, 
ktoré slúžia na účely podnikania, alebo s ním súvisia, teda spolu 
480,- €/rok, t. j. za užívanie celého predmetu nájmu na základe 
nájomného vzťahu vo výške 720,- €/rok.

Termín na predloženie súťažných návrhov: do 20.11.2018 do 
12.00 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, 052/716 72 93.    PP-115

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

Primátor mesta Poprad podľa § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o 
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom 
záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie
na obsadenie funkcie:

1. riaditeľa/ky Základnej školy s materskou školou,                   
Dostojevského ulica 2616/25, Poprad,
2. riaditeľa/ky Základnej školy s  materskou školou, 
Francisciho ulica 832/21, Poprad,
3. riaditeľa/ky Základnej školy s materskou školou, Jar-
ná ulica 3168/13, Poprad.

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: • odborná a 
pedagogická spôsobilosť pre daný druh školy podľa zákona 
č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odbor-
ných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR 
č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpo-
klady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé ka-
tegórie pedagogických zamestnancov a odborných zamest-
nancov v znení neskorších predpisov • absolvovanie prvej 
atestácie (I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhradnej formy) 
• najmenej päť rokov pedagogickej činnosti.

Iné požiadavky: • ovládanie štátneho jazyka • znalosť prí-
slušnej legislatívy • bezúhonnosť • osobnostné a morálne 
predpoklady pre výkon riadiacej funkcie • riadiace, komu-
nikačné a organizačné schopnosti • flexibilita, zodpoved-
nosť, spoľahlivosť.

Požadované doklady k prihláške do výberového konania: 
• prihláška do výberového konania • štruktúrovaný profe-
sijný životopis • overené kópie dokladov o splnení kvalifi-
kačných predpokladov • potvrdenie o dĺžke pedagogickej 
praxe • písomné referencie z predchádzajúcej praxe • výpis 
z registra trestov nie starší ako tri mesiace • písomný návrh 
koncepcie rozvoja školy • preukázanie zdravotnej spôsobi-
losti • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvá-
dzaných v predložených dokladoch • 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 znení 
neskorších predpisov.

Uzávierka prihlášok je  30. novembra 2018.  Rozhodujúci 
je dátum podania na poštovej pečiatke alebo na pečiatke 
podateľne MsÚ Poprad.
Prihlášky s označením „Výberové konanie + názov školy“ 
posielajte/doručte na adresu:
Mestský úrad Poprad
odbor 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-121
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14. novembra o 19. hod.
WHISKYHO
CESTOVATEĽSKé KINO:
IRÁN
Obrovský pulzujúci Teherán, 
odľahlé horské dedinky Kurdis-
tanu, nekonečné púšte aj zele-
né pobrežie Kaspického mora, 
nádherné pamiatky Esfahánu, 
Qomu či Yazdu, najväčší krytý 
bazár sveta v Tabríze ale najmä 
milí a extrémne pohostinní Irán-
ci....aj o tomto bude reč na ďal-
šom pokračovaní Whiskyho ces-
tovateľského kina. Vstupné: 5 €

15. novembra v 2D a 16. no-
vembra v 3D o 19. hod.
FANTASTICKé ZVERY:
GRINDElWAlDOVE
ZlOČINY 
GB / USA, dobrodružný/rodin-
ný / fantasy, 133 min., dabing, 
MP12           
Grindelwaldove vyhrážky sa 
naplnia a podarí sa mu unik-
núť z väzenia. Vstupné 2D: 5 €, 
Vstupné zľavnené (deti, študen-
ti, seniori, ŤZP) 2D: 4 €, Vstup-
né 3D: 6 € + 0,80 € okuliare, 
Vstupné zľavnené (deti, študen-
ti, seniori, ŤZP) 3D: 5 € + 0,80 
€ okuliare

17. novembra o 19. hod.
DIEVČA V PAVÚČEJ SIETI 
USA, krimi triler, titulky, MP15                          
Lisbeth Salanderová sa vracia na 
plátna v adaptácii krimi bestsel-
leru. Spolu s novinárom Mikae-
lom Blomkvistom sa zamotáva 
do siete plnej klamstiev a kyber 
zločincov. Vstupné: 5 €, Vstup-
né zľavnené (deti, študenti, se-
niori, ŤZP): 4 €

17. novembra o 16.30 hod. v 3D 
a 18. novembra o 10. hod. v 3D
GRINCH 
USA, animovaná komédia, 86 
min., dabing, MP
Grinch je nenapraviteľný hun-
droš, ktorý neznáša všetko a 
všetkých a zo všetkého najviac 
Vianoce. Vstupné 3D: 6 € + 0,80 
€ okuliare, Vstupné zľavnené 
(deti, študenti, seniori, ŤZP) 
3D: 5 € + 0,80 € okuliare

18. novembra o 15. hod.
CESTOU NECESTOU
NAJVÄČŠÍ CESTOVATEĽSKÝ 
FESTIVAl NA SlOVENSKU
Päť cestovateľských prednášok.
Vstupné: 6 € v predpredaji / 7 € 
na mieste / 5 € po 18:15 h.

19. novembra o 19. hod.
FOXTROT (PROJEKT 100)
IZ, dráma, 108 min., titulky, 
MP15, FK
Foxtrot je názov checkpointu v 
púšti v Izraeli, ktorý stráži Jo-
nathan spolu s  troma ďalšími 
mužmi. Mladých vojakov vytrh-
ne z  nudy až nečakaná udalosť 
s  fatálnymi následkami. Vstup-
né: 5 €, Vstupné FK, ŤZP: 3 €

Kino tatran

Týždeň s mestskou políciou
• MINUlÝ týždeň pred-
poludním požiadala hliad-
ku MsP Poprad o pomoc 
mamička, ktorej bol odcu-
dzený detský kočiar pria-
mo z čakárne ambulancie 
detskej lekárky na Ulici J. 
Curie v Poprade. Ozna-
movateľka uviedla popis 
podozrivej osoby. Aj vďa-
ka pomoci manžela ozna-
movateľky bola podozrivá 
osoba zadržaná hliadkou 
mestskej polície v blízkosti 
budovy železničnej stanice. 
Išlo o 26-ročnú ženu z Lip-
tovskej Tepličky, ktorej bola 
za priestupok proti majetku 
uložená bloková pokuta. 
Ukradnutý detský kočiar 
bol vrátený majiteľke.

• MINUlÝ týždeň vo 
štvrtok večer bol hliadkou 
mestskej polície v križovat-
ke ulíc Štefániková a Levoč-
ská zistený zranený cyklista, 
ktorý spadol bez cudzieho 
zavinenia. Mestskí policajti 
privolali k zranenému cyk-
listovi sanitku, ktorou bol 
prevezený do nemocnice.• V PIATOK 9. novembra 
podvečer sa na úradovňu 
MsP Poprad dostavila ob-
čianka mesta Poprad, ktorá 
odovzdala nájdenú peňa-
ženku s finančnou hotovos-
ťou 51,43 eur. V peňaženke 
sa nachádzal aj doklad to-
tožnosti jej majiteľa, ktoré-
mu bola nájdená vec hliad-
kou odovzdaná.  (msp)inZercia

• Predám kvalitný leštený 
Tatranský drevený obklad 
- 3 €, perodrážka, Zrubový 
profil, hranoly a  dlážko-
vicu na podlahy. Inf. č. t.: 
0908 234 866.  1/18-P

• Prenajmeme kancelár-
ske priestory v  Poprade, 
Teplická 34, bývala AB Sta-

vomontáže. Inf.: č. t. 0905 
563 836, e-mail: pabamke@
gmail.com  65/18-R
• PAPYRUS POPRAD 
s.r.o. prijme do zamestna-
nia obchodno-skladového 
referenta, podmienky - vo-
dičský preukaz, práca s  PC 
nevyhnutná, plat od 550 € 
+ obratový bonus. Inf.: č. 
t. 0905 259  506, papyrus@
papyrus.sk  66/18-R 
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Mladý fotograf približuje život ako cestu
V Galérii Scherfe-

lov dom bola v stredu 
podvečer vernisáž vý-
stavy mladého foto-
grafa Dávida Doroša, 
pod názvom Na ces-
te. Do Veľkej prišiel s 
kolekciou fotografií 
inšpirovanou rovno-
mennou knihou Jacka 
Kerouaca. 

D. Doroš (na foto 
vpravo) je voľným fotografom, ktorý 
zameral svoju tvorbu na dokumen-
tárnu, reportážnu a často až výtvar-
nú fotografiu a projekty subjektívne-
ho dokumentu. Autor je aj lektorom 
fotografických workshopov a má za 
sebou niekoľko samostatných aj sku-
pinových výstav. Svoju výstavu vo 
Veľkej približuje básňou, ktorá má 
naviesť diváka, ako má na fotografie 
pozerať. Uviedol: „Naše cesty nie sú 
len o presunoch z bodu A do bodu B. 
Je to aj o putovaní časom, o  tom, že 
nevieme, čo to prinesie, neprinesie, 
že na našich cestách je veľa možných 
aj nemožných životných odbočiek 
a nikto netuší, kde, kedy a za akých 
okolností sa skončia.“ Fotograf by si 
želal, aby sa divák nepozeral na jeho 
fotografie ako na prózu, ale ako na 

poéziu a hľadal v nich skryté význa-
my, metafory a pocity. „Sám mám 
rád veci, ktoré na mňa vplývajú skrz 
emóciu a ponúkajú mi viacero inter-
pretácií. Fotografovanie je potreba 
sebavyjadrenia, niečo čo z vás presa-
kuje von a  chcete to odkomunikovať 
s divákom, alebo to robíte len ako ar-
teterapiu. Diváka by to malo niekam 
posunúť a zároveň to pomáha aj mne. 
Keď niečo vo svojim živote riešim, tak 
aj takýmto spôsobom, cez fotografiu 
a liečivú silu umenia,“ dodal D. Do-
roš. 

Na výstave je 40 veľkých a 70 
malých obrázkov. V  Scherfelovom 
dome budú vystavené do 7. janu-
ára 2018. Aktuálny súbor fotogra-
fií bol aj v  galérii Andyho Warhola 
v Medzilaborciach.  (kpa)

Tri jubileá  - 25 rokov pôsobenia 
na Slovensku, 50 rokov, odkedy ma-
ľuje a šesťdesiat rokov života, oslavu-
je v tomto roku akademický maliar 
Igor Pančuk. Ako inak než ďalšou 
výstavou, tentoraz pod názvom Je-
seň nedotknutých pier. Otvoril ju 
v oddelení umenia Podtatranskej 
knižnice v Spišskej Sobote a potrvá 
až do 4. januára 2019. 

Poprad je tomuto ukrajinskému 
umelcovi srdcu mimoriadne blízky, 
hoci vystavuje po celom Slovensku. 
No podtatranský kraj má zvlášť rád. 
Na žiadnej jeho výstave nemôžu chý-
bať námety Tatier, lúčnych kvetov a 
kytíc, ktoré hýria farbami a tiež an-
jelov, pretože, ako sa autor vyjadril, 
oni nás sprevádzajú neraz neľahkou 
cestou zvanou život. Nad tieto tri zák-
ladné témy však na najnovšej výstave 
nadradil novú - obrazy zo svojho pra-
covného pobytu v Taliansku.

„Na túto výstavu som sa pripravoval 
takmer dva roky a je zostavená z no-
vej tvorby. Hľadal som nový nádych, 
inšpiráciu. Našiel som ju v slnečnom 
Taliansku, kde ma očarila krása ar-
chitektúry, morské zákutia a krásne 
plachetnice. Prialo mi počasie, naozaj 
som pocítil talianske slnko, videl hru 
tieňa a svetla, more, plachetnice... Pre-

to sú tieto obrazy nové, iné farebným 
riešením,  použil som spôsob olejomaľ-
by a špachtľovú techniku,“ povedal I. 
Pančuk. Svoje okrúhle životné výro-
čie síce považuje za jeseň, ale farbistú, 
so žltým a ešte neopadnutým lístím. 
A nedotknutých pier? Preto, že ešte 
stále má v sebe neporušenú, netknu-
tú schopnosť objavovania nových 
obrazov vo svojom vnútri, vystihnu-
tia istého motívu rôznym podaním. 
Umenie sa ho stále dotýka každý deň, 
nielen dnes či zajtra. „Myslím si, že 
v šesťdesiatke som už dosiahol určitú 
umeleckú zrelosť. Od takého mladé-
ho umeleckého hľadania som došiel 
do fázy, že už viem, čo chcem, ako to 
podať, čo ten obraz bude „hovoriť“. 
Inšpirujú ma farby, svetlo, filozofia...,“ 
prejavil svoj názor I. Pančuk.  (mar)

Jeseň nedotknutých pier

Spišská Sobota si pripomenula koniec 1. svetovej vojny
Presne 11. novembra 2018 

o  11. hodine a  11 minúte 
sme si v  Spišskej Sobote 
pripomenuli ten úžasný ča-
sový údaj, keď v  roku 1918 
vo Francúzsku bol konečne 
podpísaný tak dlho oča-
kávaný a  vysnívaný mier. 
Bol túžbou vojakov, ale aj 
civilného obyvateľstva. Veď 
o hrôzach prvej svetovej voj-
ny najvýrečnejšie hovoria 
čísla - 10 miliónov mŕtvych, 
21 miliónov ranených a pri-
bližne 8 miliónov nezvest-

ných, nehovoriac o  zdevas-
tovaných územiach.

Krutosť tejto vojny sme si 
pripomenuli nad hrobom 
mladého muža, obete tejto 
vojny. Jeho príbeh bol takýto: 
„V  Poprade - Spišskej Sobote 
na miestnom cintoríne má 
svoj hrob dôstojník Rakúsko-
-uhorskej armády Vlasta Po-
korný, narodený 24. marca 
1894 v  Prahe - Vokoviciach. 
Absolvoval Štátnu vyššiu prie-
myslovú školu v Prahe a jed-
noročný vojenský výcvik. Po 

vyhlásení prvej svetovej vojny  
nastúpil ako dobrovoľník k 28. 
pluku, ktorý na svojej bojovej 
ceste sa dostal až na východné 
Slovensku a  30. marca 1915 
bol ranený pri obci Zborov 
blízko Bardejova. V tom čase 
najbližšia nemocnica, ktorá 
slúžila pre ranených vojakov 
bola v Spišskej Sobote pri Po-
prade. Raneného dôstojníka 
prevážajú do nemocnice a 
vzdialenosť viac ako 150 km 
prekonali za necelé dva dni. 
I  napriek vtedajšej lekárskej 

starostlivosti Vlasta Pokorný 
zomrel 1. apríla 1915. O jeho 
hrob je dobre postarané.“

Mier, konečne vytúžený 
mier a  koniec tej hroznej 
prvej svetovej vojny, ktorá 
zmarila milióny životov ľudí 
a  zničila všetko, čo sa len 
dalo. Uplynulo 100 rokov 
a  my si skúsme predstaviť, 
čo všetko tí ľudia prežili a tú 
radosť, ktorá zavládla so slo-
vami: „Je koniec vojny.“ 

Aj pre toto uvedomenie si, 
zorganizovala Mestská or-
ganizácia Jednoty dôchod-
cov na Slovensku Poprad, 

Dobrovoľný hasičský zbor 
Poprad - Spišská Sobota 
a Základná organizácia SČK 
Spišská Sobota túto pietnu 
spomienku s  poukazáním 
na to, aby sme žili tak, aby 
to strašné slovo vojna patri-
lo minulosti a neobjavovalo 
sa v  prítomnosti. Zároveň 
ale kladieme otázku, je naše 
ľudstvo natoľko vyspelé, 
aby sa táto myšlienka stala 
reálnou? Práve preto spo-
mínajme a  pripomínajme 
si tieto hrôzy a  tie nesku-
točne veľké straty na živo-
toch.    Fabián Gordiak

Nemocnica Červeného kríža v Spišskej Sobote, ktorá cez prvú svetovú vojnu slúžila, spolu                     
s provizórnymi barakmi, ako vojenská nemocnica, kde sa liečilo až 100 ranených vojakov a 
hrob Vlastu Pokorného na Sobotskom cintoríne.

Viceprimátor Mesta Poprad  Anton Andráš položil kyticu na 
hrob Vlastu Pokorného.
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Jeseň majú za sebou druholigisti i juniori
V sobotu odohra-
li posledný súťaž-
ný zápas v  tomto 
k a l e n d á r n o m 

roku futbalisti FK Poprad 
v  II. lige, ale aj juniori v  4. 
lige Sever. Rozlúčka s  jese-
ňou bola v oboch prípadoch 
víťazná.

Popradskí druholigisti sa 
v sobotu 10. novembra rozlú-
čili s jeseňou vydretým domá-
cim víťazstvom nad Banskou 
Bystricou. O  obrate z  0:1 na 
2:1 rozhodol dvoma gólmi Sta-
nislav Šesták. „Vrátil som sa do 
tréningového procesu pred zá-
pasom s Dubnicou, ale opäť ma 
noha zradila. Robil som maxi-
mum preto, aby som sa dostal 
v piatok na tréning a v prípade 
potreby mohol nastúpiť aspoň 
na pár minút. Nakoniec z toho 
bolo 35 minút a  som vďačný, 
že to takto dobre dopadlo,“ 
uviedol po zápase dvojgólový 
strelec S. Šesták. „Najviac ma 
teší obrat po inkasovanom góle. 
Zmenili sme základné herné 
rozostavenie a na ihrisko prišiel 
Šesták. Ukázala sa jeho veľká 

kvalita, ale pochváliť musím 
celé mužstvo. Záver jesene pre 
nás dopadol dobre aj keď ne-
môžeme byť úplne spokojní,“ 
konštatoval tréner FK Poprad 
Marek Petruš.

Posledný zápas jesene majú 
za sebou aj juniori z FK Po-
prad B v 4. lige Sever. Netra-
dične na umelej tráve Národ-
ného tréningového centra 
v Tatranskej Lomnici porazili 
Svit 5:0. V  tabuľke obsadi-
li pred zimnou prestávkou 
druhé miesto a  za vedúcim 
Spišským Podhradím za-
ostávajú o  dva body. „Hrali 
sme na umelej tráve, ktorá 

viac vyhovovala našim hrá-
čom. Prejavila sa naša kvalita 
a  výsledok je zaslúžený. Naše 
postavenie v  tabuľke mohlo 
byť aj lepšie, keďže prvých šesť 
zápasov jesene nebolo podľa 
našich predstáv. Potiahli sme 
však víťaznú sériu a  to nám 

pomohlo,“ hodnotil tréner FK 
Poprad B Stanislav Koch.

Výsledok II. ligy: 17. kolo 
II. ligy v  sobotu 10. novem-
bra FK Poprad - MFK Dukla 
Banská Bystrica 2:1 (0:0), 
góly Popradu: 74. a  84. Sta-
nislav Šesták.  (mav)

Z kuchyne FK Poprad
St. dorast U19: v  sobotu 10. novembra Poprad - Ružom-
berok 0:3. Ml. dorast U17: v  nedeľu 11. novembra Ru-
žomberok - Poprad 3:0. Ml. dorast U16: v nedeľu 11. no-
vembra Ružomberok - Poprad 2:0. St. žiaci U15: v sobotu 
10. novembra Trebišov - Poprad 0:2. St. žiaci U14: v  so-
botu 10. novembra Trebišov - Poprad 1:8. Ml. žiaci U13: 
v  nedeľu 11. novembra Poprad - Trebišov 8:0. Ml. žia-
ci U12: v  nedeľu 11. novembra Poprad - Trebišov 26:11.

   Z V R P S  B

1. Pohronie 17 10 6 1 25:13 36

2. L. Mikuláš 17 10 3 4 34:21 33

3. Skalica 17 10 3 4 29:16 33

4. Komárno 17 9 3 5 28:17 30

5. FK Poprad 17 9 3 5 37:27 30

6. Petržalka 17 7 5 5 23:22 26

7. Žilina B 17 7 2 8 32:37 23

8. Dubnica 17 6 4 7 33:26 22

9. Šamorín 17 6 4 7 30:27 22

10. Inter BA 17 7 1 9 26:32 22

11. B. Bystrica 17 5 5 7 20:20 20

12. Prešov 17 5 4 8 21:19 19

13. Lipany 17 5 2 10 13:36 17

14. Bardejov 17 3 7 7 23:32 16

15. Lokomotíva KE 17 3 6 8 17:28 15

16. Trebišov 17 3 4 10 13:31 13

Tabuľka II. ligy

Basketbalistky zdolali Slovan

Z kuchyne BAM Poprad
St. žiačky: v sobotu 10. novembra ŠBK Sp. N. Ves - Poprad 38:71.
Ml. mini žiačky: v nedeľu 11. novembra Bardejov - Poprad 32:25.

 Z  V  P B
1. Ružomberok 8 8 0 16
2. YA Košice 7 6 1 13
3. Piešťany 7 5 2 12
4. Šamorín 8 4 4 12
5. Nitra 7 3 4 10
6. BAM Poprad 7 2 5  9
7. Slovan BA 7 1 6  8
8. B. Bystrica 7 0 7  7

Tabuľka Extraligy žien

P o p r a d -
ské bas-
k e t b a -
l i s t k y 

odohrali v  sobotu 
zápas 7. kola naj-
vyššej basketbalovej 
súťaže žien a  doma 
dokázali zdolať tím 
BK Slovan Bratisla-
va 77:58.

„Na začiatku to 
bolo vyrovnané. Po-
tom sa však už za-
čalo prejavovať aj to, 
čo robíme na tréningoch. Dievčatá 
sa lepšie vidia a lepšie riešia situácie. 
Začíname hrať rýchlo a  agresívne 
a preto som bola spokojná. Teší ma, 
že si mohli zahrať všetky dievčatá 
a  takmer všetky aj bodovali,“ hod-
notila trénerka BAM Poprad Tatia-
na Gallová, ktorá postupne zapája 
do herného systému aj novú posilu 
pod košom, mládežnícku slovinskú 
reprezentantku Teju Goršič (na foto 
s loptou).

Basketbalistky BAM Poprad budú 
hrať najbližšie až 24. novembra opäť 
doma proti Banskej Bystrici.

Výsledok: 7. kolo v  sobotu 10. 

V sobotu 10. novembra sa v Hra-
bušiciach na ranči KQH uskutočnili 
medzinárodné preteky Obedience - 
športová poslušnosť, pod taktovkou 
Športového a kynologického klubu 
Canislog v  Poprade. Tento rok bol 
výnimočný, a to v tom, že sa súťažilo 
aj o slovenského víťaza Grand Prix 
2018 v Obedience.

Prihlásených bolo 35 súťažiacich 
v  kategóriách šteniatok až po naj-
vyššiu a  najnáročnejšiu kategóriu 
OB3, v  ktorej sa najviac darilo Jan-
ke Mazákovej s  krížencom Nokiou. 
Na druhom mieste skončila Patrycja 
Sztukarewska s  Dreamom z Poľska 
a o pol bodu za ňou skončil domáci 
reprezentant a organizátor súťaže Jo-
zef Olearčin s  nemeckým ovčiakom 
Kubom. „Pretekať v majstrovskej ka-
tegórii OB3 je náročné. Cvičenia pes 
musí vykonávať s  veľkou radosťou 
a  samozrejme presnos-
ťou. Jedným z  najťaž-
ších je vysielanie do 
štvorca. Príprava na 
túto najvyššiu skúšku 
a  samotné pretekanie 
na vrcholových prete-
koch trvá aj štyri roky,“ 
prezradil J. Olearčin.

V  kategórii OB2 sa 
najviac darilo Dagmar 
Hajdeckerovej s  ko-
keršpanielom Joy, na 

druhom mieste sa umiestnila Eweli-
na Wojtacha s  belgickým ovčiakom 
malinois Hexe  z Poľska s rovnakým 
počtom bodov a  tretie miesto obsa-
dila Michaela Pandulová s krížencom 
Britom.

Kategória OB1 bola najviac obsa-
denou. Na prvom mieste skončila 
Patrycja Michalik s  belgickým ov-
čiakom malinois Afera z  Poľska, na 
druhom mieste Karolina Rogowska 
s belgickým ovčiakom malinois Evan 
a  tretie miesto obsadila domáca pre-
tekárka Marcela Kamodyová s border 
kóliou Ajofe. Práve táto dvojica získala 
špeciálnu cenu za tri vybrané cviky.

Kategória začiatočníkov bola boha-
to obsadená domácimi reprezentant-
mi. Janke Sopkovej sa podarilo obsadiť 
s malým pudlom Jessy druhé miesto. 
Zvíťazila Zuzana Hatríková s  Labra-
dorskym retrievrom Cherry.    (jol)

Preteky v športovej poslušnosti Obedience

novembra BAM Poprad - BK Slo-
van Bratislava 77:58 (37:28), naj-
viac bodov BAMP: Michaela Gri-
gerová - 15.   (mav)
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• POPRADSKé hokejistky odo-
hrajú ďalší zápas ženskej hokejovej 
extraligy na domácom ľade, a  to 
v sobotu 17. novembra o 18.45 hod. 
proti Ice Dream Košice.

• BASKETBAlISTI BK Iskra Svit 
minulý týždeň v stredu zvíťazili nad 
Prievidzou 79:62 v  rámci 8. kola 
SBL. V sobotu 10. novembra uspeli 
aj v Lučenci, kde triumfovali výsled-
kom 92:88. V sobotu 17. novembra 
privítajú zverenci Michala Madzina 

o 18. hodine Spišskú Novú Ves.

• PO úspešnom kvalifikačnom 
turnaji o  postup na Majstrovstvá 
Európy v  Turecku si mladí fut-
baloví reprezentanti do 17 rokov 
rozložili svoj prípravný stan pred 
druhou fázou kvalifikácie pod 
Tatrami. Podtatranské sústrede-
nie zavŕšia prípravným zápasom 
v NTC Poprad už dnes, t. j. v stre-
du 14. novembra na pravé polud-
nie proti Maďarsku.  (ppv)

Krátko zo športu

PP-85

Minulý týždeň v  pia-
tok si pod Tatrami 
dali zraz futbalové 
reprezentácie Sloven-
ska a  Poľska dievčat 
do 15 rokov, ktoré si 
medzi sebou na ume-
lej tráve Národného 
tréningového centra 
v  Tatranskej Lomnici 
zahrali prvý z  dvoch 
prípravných zápa-
sov. Mladé Slovenky 
prehrali 0:3. V  nede-
ľu 11. novembra sa 
konala odveta v  poľských Barčiciach a  tam zverenkyne trénera Jozefa Jel-
šica podľahli poľským rovesníčkam 2:3.    FOTO - Marek Vaščura

Najväčšiu atrakciu zimnej sezóny 
vo Vysokých Tatrách, Tatranský ľa-
dový dóm, v  piatok 23. novembra 
oficiálne sprístupnia širokej verej-
nosti. O precízne detaily pri tvorbe 
ľadového chrámu v štýle Baziliky 
Sv. Petra v Ríme spolu s Berniniho 
kolonádou sa postará Adam Bakoš 
s tímom slovenských, českých, poľ-
ských, anglických a amerických so-
chárov. Na výstavbu sa použije 225 
ton ľadu.

Práce na Tatranskom ľadovom 

dome začali tento rok už 24. sep-
tembra. Do dnešného dňa vyviezlo 
desať kamiónov rekordných 1 800 
kusov ľadových blokov. Tatranský 
ľadový dóm bude  otvorený denne 
od 9. do 16.30 hod., počas hlavnej 
zimnej sezóny a vianočných sviat-
kov budú otváracie hodiny predĺže-
né. Vstup do unikátnej ľadovej bazi-
liky je bezplatný. Počas celej hlavnej 
zimnej sezóny budú pre návštevní-
kov každú nedeľu v dóme koncerty 
a hudobné vystúpenia.  (ppš)

Čoskoro otvoria Tatranský ľadový dóm

PP-123

Počas reprezentačnej 
prestávky opustili šat-
ňu hokejového HK Po-
prad dvaja hráči.

Do českej extraligy 
zamieril obranca Lu-

káš Kozák a  do rakúskej EBEL sa 
vypýtal slovinský reprezentačný 
brankár Luka Gračnar. Vedenie 
popradského klubu intenzívne 
hľadá k Tomášovi Vošvrdovi adek-
vátnu dvojičku a  takisto avizoval, 
že sa už dohodol s jedným fínskym 
obrancom, ktorého predstavil ve-

HK Poprad
rejnosti po uzávierke vydania no-
vín Poprad.

Po reprezentačnej prestávke sa 
hokejisti HK Poprad vracajú do sú-
ťažného kolotoča Tipsport Ligy. Už 
dnes, t. j. v stredu 14. novembra sa 
o 17. hodine predstavia doma v zá-
pase proti Liptovskému Mikulášu 
a rovnako tak v piatok 16. novem-
bra, keď budú hostiť Banskú Bystri-
cu. Po nedeľňajšom dueli v  Tren-
číne budú hrať doma do tretice 
v utorok 20. novembra o 17. hodine 
proti MAC Budapešť.  (ppv)
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Po skončení strednej zdravotníckej školy majú jej absolventi 
takmer 100%-nú istotu zamestnania sa v našej nemocnici.

Nemocnica Poprad, a.s., Banícka 803/28, 058 45 Poprad
Telefóny: 052/ 7125 239, 052/ 7125 589, fax: 052/ 7125 555

E-mail: eva.muskova@nemocnicapp.sk • silvia.paucikova@nemocnicapp.sk

Rodičia, chcete, aby Vaše dieťa malo v živote 
uplatnenie?

Nemocnica Poprad, a. s., je jedným z najväčších zamestnávateľov v regióne. Ide o 
nemocnicu s poliklinikou III. typu, ktorá sa v hodnotení INEKO pravidelne 
umiestňuje na popredných priečkach. Odborný personál nemocnice  je okrem 
iného oceňovaný za inovácie a zavádzanie moderných liečebných postupov.  
Pracovať v popradskej nemocnici znamená pracovať v stabilnej spoločnosti s 
perspektívou odborného rastu a zodpovedajúceho ohodnotenia. Sú to zásadné 
argumenty, ktoré by mali byt dôležité aj pre rodičov zvažujúcich vyber budúceho 
povolania pre svoje deti.

Kvalifikovaný zdravotnícky personál má v popradskej nemocnici dvere otvorené
 
Aké problémy máte v súčasnosti v oblasti personalistiky v Nemocnici Poprad, a. s.?  
 Dlhodobo máme najväčšie problémy v zabezpečení dostatku kvalifikovaného zdravotníckeho personálu, najmä  v kategórii sestra a 
pôrodná asistentka. V našej nemocnici je okolo 400 sestier, čo je najviac zastúpená kategória zamestnancov a v tejto kategórii je neustály 
pohyb. Tento problém sa netýka iba našej nemocnice, nedostatok kvalifikovaných sestier je na celom Slovensku, ale aj v zahraničí.

Prečo je nedostatok sestier na slovenskom trhu práce?
 V prvom rade dnes mladí ľudia majú menší záujem o povolanie sestry alebo pôrodnej asistentky, tak ako to bolo v minulosti. V minulosti 
pre vykonávanie povolania sestry alebo pôrodnej asistentky bola postačujúca stredná zdravotnícka škola, súčasná legislatíva a 
ošetrovateľská prax vyžaduje pre povolanie sestry minimálne bakalárske vzdelanie v odbore ošetrovateľstvo, resp. pôrodná asistencia. Dnes 
je absolvent strednej zdravotníckej školy praktickou sestrou a môže vykonávať len určité ošetrovateľské výkony nakoľko ošetrovateľská 
starostlivosť má niekoľko úrovni.
 Ďalším dôvodom nedostatku sestier na trhu práce je skutočnosť, že sestry odchádzajú pracovať do zahraničia, resp. si zvolia z rôznych 
dôvodov prácu mimo rezortu zdravotníctva. 

Aké opatrenia na vyriešenie, alebo aspoň zmiernenie tejto situácie ste vykonali?
 Pre zatraktívnenie povolania sestry je veľmi dôležitá otázka odmeňovania. Vedenie nemocnice si uvedomuje dôležitosť dostatočného 
zabezpečenia personálu v oblasti ošetrovateľstva, ktoré zahŕňa nielen ošetrovateľskú starostlivosť pri lôžku pacienta, ale aj prácu sestry na 
operačnej sále alebo na oddelení centrálnej sterilizácie. 
 Už dnes má Nemocnica Poprad, a. s., nastavené odmeňovanie týchto kategórii zamestnancov výrazne vyššie nad rámec zákonom určenej 
základnej zložky mzdy, u sestry alebo pôrodnej asistentky absolventky je nástupný plat o 180 € vyšší nad zákonom určenú základnú zložku 
mzdy. Taktiež vláda sa snaží riešiť situáciu s nedostatkom kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov, pričom v súčasnosti v médiách už 
odzneli vyjadrenia, že platy všetkých zdravotníckych pracovníkov budú s účinnosťou od 01.01.2019 podstatne vyššie. 
 Situáciu s nedostatkom sestier sa snažíme z dlhodobého hľadiska riešiť z časti tým, že podporujeme vybraných zamestnancov, ktorí 
študujú v externej forme v študijnom odbore ošetrovateľstvo na pozícii praktická sestra tým, že im preplácame študijné poplatky. 
 Nemocnica Poprad, a. s., bude približne o 1 rok od začatia výstavby potrebovať ďalší personál z kategórie sestra a zdravotnícky záchranár 
na zabezpečenie nepretržitej prevádzky Urgentu typu II. Aj túto kategóriu zamestnancov v rámci vnútorných princípov odmeňujeme 
rovnako ako sestry a pôrodné asistentky. 
 Ďalej sa snažíme získať pre prácu v Nemocnici Poprad, a. s., absolventov okolitých vysokých škôl v študijnom odbore ošetrovateľstvo, 
pôrodná asistencia a zdravotnícky záchranár, pričom každoročne absolvujeme stretnutia s budúcimi absolventmi na Prešovskej univerzite v 
Prešove a Katolíckej univerzite v Ružomberku. S týmito  univerzitami máme aj dohodu o vykonávaní odbornej praxe v našom zdravotníckom 
zariadení.
 Za veľkú výhodu našej nemocnice považujeme zabezpečenie ubytovania v Ubytovni Nemocnice Poprad, a. s., kde je možné ubytovanie 
už od 65 € za mesiac. V prípade samostatnej bunky, ktorú tvoria 2 izby a sociálne zariadenie je ubytovanie v cene 200 € za mesiac.                    
V budúcnosti uvažujeme aj s čiastočným hradením ubytovania pre zamestnancov v kategórii sestra, pôrodná asistentka a zdravotnícky 
záchranár.

Čo by ste si priali do budúcnosti?  
 Našim základným cieľom je spokojný pacient a zároveň, tak ako pre každého zamestnávateľa, spokojní zamestnanci. Aj z tohto dôvodu 
je dôležité, aby bola práca v zdravotníctve zo strany spoločnosti vnímaná so zaslúženou úctou a rešpektom. To bude tou najlepšou 
motiváciou aj pre žiakov a študentov, aby pri rozhodovaní o svojej budúcnosti uvažovali o práci v zdravotníctve. 
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