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Vynovená Hviezdoslavova ulica už slúži vodičom i chodcom

Správa mestských komuni-
kácií (SMK) v Poprade začala 
cez víkend s výkonom zimnej 
údržby. Pracovníci sú od sobo-
ty 21. novembra v nepretržitej 
24 hodinovej pracovnej poho-
tovosti. 

„Bezprostredne po ukončení 
letnej údržby sme začali s výme-
nou nadstavieb na jednotlivých 
mechanizmoch za radlice, pluhy 
a posýpacie korýtka. V zásobách 
máme viac ako 400 ton kamen-
nej drvi v rôznych veľkostiach, 
rovnako tak máme pripravených 
aj 110 ton priemyselnej posypo-
vej soli, ktorú budeme priebežne 
dopĺňať,“ uviedol riaditeľ SMK 
Poprad Peter Fabian. 

SMK Poprad má pre potre-
by zimnej údržby k dispozícii 
4 veľké sypače s radlicami na 
pluhovanie ciest, 3 malé sypače, 
z toho 2 aj s radlicami na pluho-
vanie chodníkov, 7 traktorov na 
pluhovanie MK a chodníkov, 4 

nakladače, 1 frézu - nadstavbu 
na traktor a 2 ručné frézy. 

Novinkou v systéme zimnej 
údržby je GPS monitoring vo-
zidiel a strojov, ktorý umožňuje 
získať online presný prehľad o 
výskyte techniky, ako aj o vy-
konanej údržbe. Využitím toh-
to systému by mala byť zimná 
údržba efektívnejšia a adres-
nejšia. 

Súčasťou operačného plánu 
zimnej údržby 2015/16 sú aj 
externí dodávatelia, ktorí sú v 
prípade potreby pripravení vy-
pomôcť so svojimi mechaniz-
mami pri odstraňovaní mimo-
riadnych situácií. 

V prípade priaznivého počasia 
bude SMK pokračovať v čiste-
ní dažďových vpustov a ďalších 
drobných operatívnych opra-
vách mestských komunikácií.  

SMK v zimnom období udr-
žiava viac ako 62 km ciest a 32 
km chodníkov.  (mag)

Rušná Hviezdoslavova uli-
ca už slúži plnej premávke. 
Plánovaná rekonštrukcia za-
hŕňala komunikáciu od kri-
žovatky s Alžbetinou ulicou 
po križovatku s Ul. 1. mája 
v dĺžke takmer 385 metrov, 
ďalej chodníky po obidvoch 
stranách komunikácie, dva 
zálivy autobusových zastávok 
a odvodnenie. Chodníky a 
odstavné pruhy zastávok boli 
zhotovené z betónovej zám-
kovej dlažby, komunikácia z 
asfaltobetónu. 

„Som rád, že sa Hviezdosla-
vova ulica dokončila. Nebolo to 
jednoduché a rekonštrukcia ne-
šla stále podľa našich predstáv. 
Zisťovali sme nové skutočnosti, 
ktoré pôvodný termín ukonče-
nia rekonštrukcie predĺžili. Ale 
teraz je táto, jedna z najstarších 
ulíc Popradu, hotová. Teším sa, 
že máme ďalšiu časť mesta vy-
lepšenú z hľadiska ciest a chod-
níkov. Ďakujem občanom, že 

boli trpezliví. Je to 
pre nich taký pred-
mikulášsky darček,“ 
povedal primátor 
mesta Jozef Švager-
ko. Verí, že ulica 
bude dobre slúžiť 
a bude v prospech 
cestnej premávky v 
meste. Vodiči zís-
kali lepšiu vozovku, 
chodci širšie a tým 
bezpečnejšie a kom-
fortnejšie chodníky. 
Pribudol tiež nový 
úsek chodníka pred 
hotelom Gerlach. 
Vynovené sú aj au-
tobusové zastávky, dlažba je s 
vodiacimi pásmi pre nevidia-
cich, priechody budú svetelne 
označené a ďalšie.

Pôvodne avizovaný termín 
odovzdania celej stavby - 14. 
október 2015 sa nepodarilo 
dodržať kvôli neočakávaným 
komplikáciám a bol posunutý 

na 23. november. Kompliká-
cie spôsobilo nekvalitné pod-
ložie a podzemné rozvody 
rôznych subjektov uložené v 
nesúlade s platnými norma-
mi. Kvôli vyriešeniu týchto 
problémov muselo mesto 
urobiť rokovacie konanie v 
zmysle platných právnych 

predpisov. Pôvodné náklady 
vo výške 318 tisíc eur museli 
byť z týchto dôvodov navýše-
né o viac ako 60 tisíc eur.

Počas preberania zrealizo-
vanej rekonštrukcie Hviezdo-
slavovej ulice mesto zistilo 12 
nedostatkov, ktoré uložilo zho-
toviteľovi odstrániť.     (mar, mag)

Dotáciu vo výške 7,5 tisíc 
eur schválili minulý týždeň 
popradskí poslanci Letisku 
Poprad-Tatry na podporu le-
teckej linky Poprad - Varšava - 
Riga. Tieto finančné prostried-
ky budú použité na úhradu 
nákladov súvisiacich s marke-
tingovými aktivitami. 

Bude medzi nimi newsletter 
zaslaný 1 miliónu predplatiteľov 

v pobaltských a škandinávskych 
krajinách a v Rusku, reklamná 
kampaň v Lotyšsku, Litve, Es-
tónsku, Poľsku a Fínsku, články, 
reklamné oznamy, bannery a 
pod. Marketingová prezentácia 
bude prioritne zameraná na tu-
ristov z cieľových destinácií ako 
Riga a Varšava, ale aj Moskva, 
Tallin, Vilnius, Štokholm a Hel-
sinki. (Pokračovanie na str. 2)
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Stručne

Psí pisoár bude v okolí Južného parku

•	OD 1. decembra si môžu 
občania kúpiť v  Mestskej infor-
mačnej kancelárii vstupenky na 
operetu Hrnčiarsky bál za  sym-
bolickú cenu 1 €. Opereta sa 
uskutoční 3. januára 2016 o  18. 
hod. v Aréne Poprad.

•	SLÁVNOSTNÉ odovzdáva-
nie Janského plakiet za viacná-
sobné darovanie krvi sa uskutoč-
ní v Poprade dnes 25. novembra 
o 15. hod. vo veľkej zasadačke 
mestského úradu. Bronzové pla-
kety získalo 213, strieborné 89, 
zlaté 27 darcov krvi z Poprad-
ského a Kežmarského okresu. 
Diamantovú plaketu dostanú 
dvaja, jeden z Popradu a Medai-
lu MUDr. Kňazovického takisto 
dvaja darcovia krvi a opäť jeden 
z Popradu.•	V  PIATOK 27. novembra 
bude v Tatranskej galérii v Popra-
de sprístupnená výstava  11-roč-
ného Tadeáša Wagnera trpiace-
ho svalovou dystrofiou. Výstava 
má názov Krídla pre Tadeáška 
a  zachytáva chlapcove výtvarné 
prvotiny.•	MEDZINÁRODNÁ charita-
tívna organizácia Kiwanis, ktorá 
má jednu zo 4 organizácií na 
Slovensku aj v Poprade, si pri-
pomenula 100. výročie vzniku. 
V polovici novembra sa pri tej-
to príležitosti konal slávnostný 
program v Tatranskej galérii v 
Poprade. Novým prezidentom 
popradskej organizácie Kiwanis 
je Jozef Marhefka a jedným z 
dvoch novoprijatých členov sa 
stal i primátor Popradu.•	NA BESEDU so študentmi 
Obchodnej akadémie v Poprade 
zavíta v pondelok 30. novembra 
minister zahraničných vecí a eu-
rópskych záležitostí SR Miroslav 
Lajčák.•	UŽ šiesty rok mali členovia 
denných centier v Poprade príle-
žitosť ísť na predstavenie do Di-
vadla Jonáša Záborského v Pre-
šove. Tentoraz si približne 250 
popradských seniorov užilo 12. 
novembra muzikál Jana z Arcu. •	MATERSKÉ centrum Bam-
bino organizuje v  sobotu 28. 
novembra od 11. do 18. hod. 
Zónu bez peňazí. Uskutoční sa 
v Základnej škole na Jarnej ulici 
v Poprade.•	MINULOTÝŽDŇOVÝM 
výhercom súťaže Ty nakupuj, my 
to preplatíme, ktorú organizuje 
Tatry shopping centre v  Popra-
de, sa stal Štefan Pecha zo Spiš-
ských Tomášoviec.  (ppp)

Psy v Poprade budú mať svoj vlastný verejný 
pisoár. Popradská samospráva pripravuje trojme-
sačnú testovaniu prevádzku. O umiestnení pisoára 
rozhodla verejnosť prostredníctvom ankety na 
webovom sídle mesta. V čase od 10. do 15. no-
vembra vyjadrilo svoj názor 106 osôb. 35 dalo 
hlas starému Juhu, 27 sídlisku Juh III, po 16 cen-

tru a sídlisku Západ, 6 Veľkej, 5 Spišskej Sobote a 
1 Matejovciam. 

Na základe toho bude testovací pisoár inštalo-
vaný vo víťaznej lokalite. Presnejšie miesto vybral 
jeden z hlasujúcich. Pôjde o okolie tzv. Južného 
parku. K samotnej inštalácii dôjde v priebehu 
tohto týždňa.    (mag)

Mesto Poprad a poľské 
mesto Lublin prejavili spoloč-
ný úmysel uzavrieť dohodu o 
spolupráci, ktorú popradskí 
poslanci schválili minulý týž-
deň a má byť podpísaná za-
čiatkom decembra v Poľsku.

Dohoda obsahuje hlavné 
smery spolupráce - výmenu 
skúseností z oblasti riadenia a 
mestských politík, ale aj pod-
poru výmeny školskej mládeže, 

umeleckých a športových mlá-
dežníckych skupín, vzájomné 
spoznávanie a budovanie dôve-
ry a priateľstva medzi miestny-
mi komunitami, podporu spo-
lupráce umelcov a kultúrnych 
inštitúcií oboch miest. Pokiaľ to 
bude možné budú podporovať 
výmenu i v oblasti vzdelávania, 
vrátane podpory účasti vzdelá-
vacích inštitúcií na európskych 
programoch a projektoch. Obi-

dve mestá budú vyzývať k nad-
viazaniu bilaterálnych kontak-
tov aj miestne subjekty. 

Poľské mesto Lublin je pod-
statne väčšie než Poprad. Má 
350 tisíc obyvateľov, z ktorých 
približne 71 tisíc tvoria študen-
ti. „Sme oproti Lublinu menší, 
ale treba mať za partnera aj väč-
šie mesto, od ktorého sa môžeme 
učiť,“ upresnil primátor Popra-
du Jozef Švagerko.  (mar)

Poprad a Lublin chcú spolupracovať

Priaznivci matematiky a fyziky 
sa stretli v  piatok 20. novem-
bra v  priestoroch Gymnázia 
na Kukučínovej ulici v  Popra-
de, kde sa konala súťaž v  rie-
šení úloh pre žiakov druhého 
stupňa ZŠ pod názvom Ná-
boj Junior. Súťaž v  rovnakom 
čase prebiehala vo viacerých 
mestách na Slovensku, ale aj 
v  Čechách. Na Slovensku sú-
ťaž zabezpečovalo OZ Troj-
sten. Trvala 120 minút, počas 
ktorých sa snažili štvorčlenné 
tímy vyriešiť čo najviac úloh. 
Spomedzi dvadsiatky tímov 
z  popradskej časti súťaže sa 
najviac darilo A-družstvu Gymnázia Kukučínova Poprad, ktoré v celkovom národnom hodnotení skončilo 
so ziskom 24 bodov na 25. mieste a v medzinárodnom rebríčku na 72. mieste.      FOTO - Marek Vaščura

Riaditeľka letiska Poprad-
-Tatry Ivana Herkeľová konšta-
tovala, že spoločnosť airBaltic, 
ktorá letecké linky do Varšavy a 
Rigy prevádzkuje, vlani prepra-
vila takmer 1 500 cestujúcich, 
čo možno považovať za úspešnú 
sezónu. Preto sa v plánovanej 
zimnej sezóne 2015/16 rozhodla 
pridať ešte jednu linku, a to do 
Varšavy. Predpokladá sa, že le-
tecká linka Riga-Poprad-Riga 
prepraví 2 880 pasažierov a linka 
Varšava-Poprad-Varšava 1 680. 
Riaditeľka priblížila: „Z hľadiska 
ekonomického prínosu pre štát za 
minulý rok predstavoval príliv tu-
ristov do regiónu čiastku 429 tisíc 
eur, pribudnutím ďalšej linky sa 
tento ekonomický prínos dostane 
na sumu 727 tisíc eur.“ Väčšina 
z týchto peňazí ostane v regióne. 

Popradské letisko pôvodne žia-

dalo od mesta Poprad dotáciu vo 
výške 10 tisíc eur, ale po tom, čo 
dopravca zrušil pôvodne avizo-
vané štvrtkové lety, poslanci roz-
hodli o adekvátnom znížení sumy 
na 7,5 tisíc. Počas minulej zimnej 
sezóny podporila popradská sa-
mospráva linku medzi Popradom 
a Rigou čiastkou 5 tisíc eur. 

Sezónna linka z Popradu do 
Rigy bude lietať od 13. decem-
bra do 7. marca vždy v utorok a 
v sobotu v takých časoch, ktoré 
umožnia jednoduchý a rýchly 
prestup pre cestujúcich z desti-
nácií ako Moskva, Tallin, Vilnius, 
Štokholm, Helsinki a Riga. Kým v 
utorok bude mať linka medzipri-
státie vo Varšave, v sobotu je za-
tiaľ naplánované priame spojenie 
Riga-Poprad-Riga. Ako dodala 
riaditeľka letiska, s dopravcom 
bude rokovať o tom, aby mal me-
dzipristátie v hlavnom meste Poľ-

ska aj sobotňajší let. 
Žiadosť letiska o dotáciu rozvi-

nula väčšiu poslaneckú diskusiu. 
Poslanci sa medziiným zaujímali 
i o parkovanie pri letisku a výšku 
dotácií iných subjektov. MsZ na 
základe návrhu poslanca Milana 
Barana zakotvilo do uznesenia, 
že dostane vyhodnotenie všet-
kých marketingových aktivít, na 
ktoré poskytlo dotáciu. Primátor 
Popradu Jozef Švagerko podotkol: 
„Prispeli aj také vzdialené  regióny 
ako Krajská organizácia cestovné-
ho ruchu Žilina či Prešov, pretože 
chcú takúto linku. Mesto Poprad 
je akcionárom letiska a myslím si, 
že je dosť finančne zdatné na to, 
aby sme dokázali takúto dotáciu 
poskytnúť. Návštevníci priletia 
do Popradu a potom je už na ši-
kovnosti našej a podnikateľov, 
aby prišli do mesta a regiónu a 
zotrvali v ňom.“  (mar)

Letecká linka do Varšavy a Rigy získala podporu mesta
(Dokončenie zo str. 1)
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Krátke správyMestská polícia v Poprade bude mať nového náčelníka

Poprad chce obnoviť verejné osvetlenie z eurofondov

Stany do Adventného mestečka

•	Z DôVODU ukončenia 
stavebných prác na rekonštruk-
cii  Hviezdoslavovej ul. došlo s 
účinnosťou od pondelka 23. no-
vembra k zmenám v cestovných 
poriadkoch a k opätovnému za-
radeniu autobusových zastávok 
„PP, Hviezdoslavova ADUS“ a 
„PP, Obvodný úrad MOZAIKA“ 
do trasovania spojov na linkách 
č. 2, 3, 4, 5, 6 a 8. Cestovné po-
riadky platné od 23. novembra 
sú dostupné na www.poprad.sk.•	ZÁKLADNÁ škola s  mater-
skou školou na Jarnej ul. v  Po-
prade oslávi v utorok 1. decem-
bra v popradskom dome kultúry 
okrúhle 30. výročie vzniku. •	CESTNÁ svetelná signalizá-
cia na križovatke pri benzínovej 
pumpe v smere na Spišskú Sobo-
tu na diaľničnom privádzači Po-
prad - Kežmarok je opäť v  pre-
vádzke. Dôvodom jej vyradenia 
z činnosti bola porucha v radiči 
cestnej svetelnej signalizácie, 
ktorá bola zistená počas pravi-
delnej ročnej revízie. •	PRERUŠENÁ distribúcia 
elektriny z dôvodu plánovaných 
prác na zariadení vysokého na-
pätia bude v  piatok 27. novem-
bra od 7. do 15.30 hod. v celej 
miestnej časti Kvetnica vrátane 
záhradkárskej osady a  v  utorok 
1. decembra od 7.20 do 16.30 
hod. v  Poprade na Námestí sv. 
Egídia č.d. 17, 19, od 7. do 19. 
hod. v  Poprade na Partizánskej 
ul. ČOM 156703, č.d. 92, 3783, 
Hraničnej ul. 249 a Teplickej ul. 
č.d. 69.•	NA pracovisko Národnej 
transfúznej služby v  popradskej 
nemocnici prišli minulý týždeň 
darovať vzácnu tekutinu aj za-
mestnanci obchodných domov 
Kaufland z  Popradu, Spišskej 
Novej Vsi a  Starej Ľubovne. 
Siedmi z  nich darovali krv po 
prvý raz. Ide o  pravidelnú akti-
vitu zamestnancov Kauflandu 
v rámci dlhodobej spolupráce so 
Slovenským Červeným krížom.•	V  PIATOK 27. novembra 
o 17. hod. vystúpi v  sále Domu 
kultúry vo Svite taliansky klavi-
rista Marco Clavora´Braulin. •	SPIŠSKÉ osvetové stredisko 
organizuje prehliadku spevác-
kych zborov s  názvom Spišské 
zborové dni, ktoré sa uskutočnia 
v Koncertnej sále Reduty v Spiš-
skej Novej Vsi dnes 25. novem-
bra od 17. hod. Súťažiť budú spe-
vácke zbory zo Spišskej Novej 
Vsi a Levoče.  (ppš)

Mesto Poprad sa uchádza o prostriedky z eu-
rofondov na podporu obnovy verejného osvet-
lenia (VO) miest a obcí. Výzvu na predkladanie 
žiadostí o nenávratný finančný príspevok vy-
hlásilo Ministerstvo hospodárstva SR a mesto 
podalo žiadosť o poskytnutie nenávratného fi-
nančného príspevku s názvom Zlepšenie tech-
nického stavu VO v meste Poprad.  

Viceprimátor Igor Wzoš vysvetlil: „Výzva vyšla 
veľmi neskoro, ale bola by veľká škoda, aby sme ju 
nevyužili, pretože je poslednou, ktorá sa zameriava 
na verejné osvetlenie. V meste Poprad je vyše 5 tisíc 
svetelných bodov a celkový stav verejného osvetle-
nia nie je dobrý. V rámci projektu rekonštrukcie a 
modernizácie verejného osvetlenia v meste Poprad, 
s ktorým sa budeme uchádzať o príspevok z výzvy 
MH SR na rekonštrukciu verejného osvetlenia, ide 
o 771 nových svietidiel na starom a novom Juhu. 
Budú šetriť energiu na úrovni 61 percent a popri 
tom sa vymenia aj rozvodné skrine a kabeláže v 

stĺpoch. Odhadujeme, že úspora by priniesla ročne 
30-40 tisíc eur.“ 

Niekoľkí poslanci vyjadrili obavy, najmä 
kvôli krátkosti času, keďže samotná realizácia 
projektu, ak bude schválený, by bola maximál-
ne do 31. decembra 2015. Podľa I. Wzoša sa 
však zvažuje možnosť, že samotná inštalácia 
bude predĺžená do júna budúceho roku. Z dô-
vodu splnenia podmienok výzvy  a zároveň aj 
zmluvných podmienok si mesto zvolilo spôsob 
financovania tohto projektu formou refundácie. 
V tejto súvislosti však bolo nutné, aby poslan-
ci schválili zmenu rozpočtu mesta na rok 2015. 
Ide o čiastku 450 tisíc eur. „Dobrá správa je, že 
poslanci tieto rozpočtové zdroje schválili, a to je 
prvý predpoklad, aby sme mohli uzavrieť zmlu-
vu o nenávratnom finančnom príspevku.“ Do 
projektu mesto vstupuje s 5 percentnou čiast-
kou z celkovej hodnoty, zvyšok by mal byť pre-
platený z eurofondov.   (mar)

Jednou z noviniek tohto-
ročných Popradských  Vianoc 
2015 bude Adventné mestečko, 
v ktorom budú umiestnené aj 
tri nové profesionálne party 
stany. Ich nákup schválili po-
slanci Mestského zastupiteľstva 
v Poprade na mimoriadnom 
zasadaní minulý týždeň spolu 
za takmer 8,5 tisíc eur. 

„Mesto Poprad sa rozhodlo 
spestriť ponuku pre občanov a 
návštevníkov podujatí Poprad-
ských Vianoc a od 4. decembra 
2015 do 6. januára 2016 od 10. 
do 20. hod. bude pri zvonici na 
Námestí sv. Egídia otvorený taký 
malý vianočný jarmok. Ľudia 
tu nájdu občerstvenie a možnosť 
stráviť čas s rodinou a priateľ-
mi,“ konštatoval 1. viceprimátor 

Popradu Igor Wzoš. Adventné 
mestečko bude pozostávať z dre-
vených stánkov, ale aj zo stanov, v 
ktorých môžu účastníci jarmoku 
konzumovať zakúpené dobroty a 
budú ochránení od prípadnej ne-
priazne počasie. Marek Budzák z 
odboru servisných činností MsÚ 
doplnil: „Stany budú využité nie-
len v rámci vianočného jarmoku, 
ale neskôr aj pri rôznych kultúr-
nych, športových a spoločenských 
akciách. Sú to profesionálne par-
ty stany s bočnicami, teda môžu 
byť otvorené aj uzavreté a dajú 
sa vykurovať. Ich využitie je viac-
funkčné. Vzhľadom na naše pove-
ternostné podmienky sme kládli 
dôraz, aby boli bezpečné, preto sú 
so šikmou strechou, aby sa na nich 
nedržal sneh.“  (mar)

Redakcia novín Poprad vy-
dala pri príležitosti 70. výro-
čia zlúčenia Popradu, Spišskej 
Soboty a Veľkej do spoločné-
ho mesta mimoriadne číslo 
novín Poprad. Obsahuje pre-
dovšetkým historické fakty o 
tejto významnej udalosti, kto-
rá sa stala dôležitým krokom v 
rozvoji mesta Poprad. Mimo-
riadne vydanie novín Poprad 
bude v týchto dňoch distribuo-
vané do všetkých domových 
schránok, rovnako ako bulle-
tin Popradské Vianoce 2015, 
v ktorom nájdete podrobný 
prehľad programov v meste 
od konca novembra až do 6. 
januára 2016.  (red)

Mimoriadne vydanie
a Popradské Vianoce

Za nového náčelníka Mestskej polície v Popra-
de Mestské zastupiteľstvo v Poprade na mimo-
riadnom zasadaní MsZ minulú stredu menovalo 
podplukovníka Štefana Šipulu 
(na foto). Tohto postu sa ujme 
hneď po tom, čo ukončí svoj slu-
žobný pomer v Policajnom zbo-
re SR, v ktorom doposiaľ zastá-
va  funkciu riaditeľa Okresného 
dopravného inšpektorátu na OR 
PZ v Poprade. 

Do výberového konania sa pri-
hlásilo šesť uchádzačov a  prvé 
miesto obsadil práve Š. Šipula. 
Presvedčil svojou odbornosťou 
a skúsenosťami, veď má 26 ro-
kov praxe ako aktívny policajt, riaditeľ obvodného 
oddelenia, riaditeľ odboru poriadkovej polície a v 
súčasnosti druhý rok riaditeľ ODI. Budúci náčelník 
MP uviedol: „Medzi moje hlavné priority patrí, aby 

bola na prvom mieste rozhodnosť, slušnosť a spra-
vodlivosť pri konaní policajtov s občanmi. Chcem 
nastoliť, aby sa občania mohli kedykoľvek obrátiť na 

mestskú políciu a bola im nápo-
mocná pri riešení ich problémov. 
Jednou z mojich priorít je i úzka 
spolupráca s policajným zborom 
a verím, že doterajšie získané skú-
senosti v tejto práci zúročím ako 
náčelník MP.“ Je presvedčený, že 
spoločnou spoluprácou mestských 
a štátnych policajtov sa dá docie-
liť dobrá bezpečnostná situácia v 
Poprade i regióne. Osobitne bude 
sledovať problematiku požívania 
a podávania alkoholických ná-

pojov mladistvým či maloletým, takisto požívania 
iných omamných látok a prijímať adekvátne opat-
renia, najmä v podobe častejších preventívno-
-bezpečnostných akcií.   (mar)
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MESTO POPRAD
NA  PRENÁJOM  NEHNUTEĽNOSTÍ

vyhlasuje  obchodnú  verejnú  súťaž

nebytového priestoru v budove na Ulici Joliota Curie 736/39
v Poprade o celkovej výmere 17,19 m2, k. ú. Poprad,

zapísaného na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore,
na liste vlastníctva č. 3806. Nebytový priestor je vo výlučnom

vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.
Minimálne ročné nájomné: 598,- €
Okrem nájomného bude budúci nájomca nebytového priestoru platiť  
prenajímateľovi  aj služby spojené s užívaním nebytových priestorov.
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 26. novembra 2015 do 
12. hod.  
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy 
a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené 
podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. Súťažné podklady sú uvedené na 
internetovej stránke: www.poprad.sk Bližšie informácie: beata.sekera-
kova@msu.poprad.sk, tel. 052/7167293, 052/7167297  PP-132

Vo štvrtok 19. novembra bolo 
pre protest učiteľov približne 
170 slovenských škôl zatvore-
ných alebo s upraveným vyučo-
vaním. Učitelia žiadajú zmeny 
v školstve a aj zvýšenie platov.

Vo veľkom sa štrajkovalo najmä 
na západnej polovici Slovenska, 
ale aj v Košickom a Prešovskom 
kraji. Keďže protest začala Ini-
ciatíva bratislavských učiteľov, 
najviac štrajkujúcich bolo práve 
v  okolí hlavného mesta. Učitelia 
šli v  rámci protestu darovať krv 
alebo k  lekárovi na prehliadku. 
Slovenská komora učiteľov žiada 
od vlády, okrem iného zvýšenie 
platov o  140 eur od budúceho 
roka a o ďalších 90 eur od januára 
2017 a tiež o 400 mil. eur viac na 
vyrovnanie rozdielov vo vybave-
nosti škôl.

V  Poprade sa do štrajku ne-
zapojila ani jedna základná, či 
stredná škola.  (ppv)

Asociácia informačných 
centier Slovenska (AICES) v 
spolupráci s mestom Poprad a 
Mestskou informačnou kan-
celáriou v Poprade usporiadali 
včera 24. novembra v Poprade 
kolokvium na tému Informač-
né centrá - cesta ku kvalite v 21. 
storočí. Na kolokviu odzneli re-
feráty o súčasnom stave sektocu 
TIC na Slovensku, slovenskom 
systéme kvality služieb cestov-
ného ruchu so zameraním na 
informačné centrá, perspektí-
vach spolupráce informačných 
centier v rámci V4, kvalit-
ných webových stránkach pre 
TIC a ďalšie.  (ppp)

Kolokvium AICES

Popradskí učitelia
neštrajkovali

www.strana-smer.sk    www.facebook.com/smersd  www.smertv.sk

PRÍĎTE NA STRETNUTIE 
S ROBERTOM FICOM 
A S JEHO KOLEGAMI

MODERUJE: 
MARTIN NIKODÝM

HUDOBNÍ HOSTIA:
OTTO WEITER,

MARCELA LAIFEROVÁ,
KATARÍNA HASPROVÁ,

BERCO BALOGH,
ZLATÉ HUSLE 

A ČAROVNÉ OSTROHY,
C. K. BIG BAND

POPRAD
Aréna Poprad, Uherova 4680/2, Poprad

NEDEĽA 29. 11. 2015 O 15.00 HOD.

TEŠÍME SA NA STRETNUTIE S VAMI!

ROBÍME
PRE ĽUDÍ

VSTUP VOĽNÝ

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

PP
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Verše dôchodcov medzi knihami Správy z Tatier

Klub Popradčanov má novú predsedníčku

Piatok 27. november o 19. hod. / divadelná sála DK v Poprade
PETER A LUCIA / R. ROLLAND

Nesmrteľný príbeh lásky z vojnového Paríža roku 1918 v podaní študentov 
Strednej zdravotníckej školy v Poprade. Réžia: Tatiana Husárová.

Vstupné: 2 €/predpredaj MIK 052/43 611 92

Nedeľa 29. november o 10. hod. / divadelná sála DK
ZIMNÁ ROZPRÁVKA / Hotel Mária Banská Bystrica

Vstupné: 1,50 €

Nedeľa 29. november o 18. hod. / Námestie sv. Egídia v Poprade
I. ADVENTNÝ KONCERT

Koncert spojený s rozsvietením 1. adventného svetla.

Prešovský krajský vyšetrova-
teľ obvinil z  prečinu podpory 
a propagácie skupín smerujú-
cich k potlačeniu základných 
práv a slobôd 39-ročného 
muža z Popradu.

Obvinený Popradčan v piatok 
20. novembra večer v  jednom 
z  popradských pohostinstiev 
pod vplyvom alkoholu vykriko-
val nacistické heslá „Sieg heil!“ 
a „Heil Hitler!“. Tieto hesla 
boli oficiálnymi nacistickými 
pozdravmi, pričom pri ich vy-
krikovaní vztyčoval svoju pra-
vú ruku na pozdrav tak, ako to 
robili nacisti.

Policajti  muža ešte v  ten 
večer zadržali, umiestnili do 
cely policajného zaistenia a 
vyšetrovateľ spracoval aj pod-
net na jeho väzobné stíhanie, 
pričom v nedeľu bol už Okres-
ným súdom v  Poprade vza-
tý do väzby.  (krp)

Muž hajloval 
v krčme

Okresná organizácia Jednoty 
dôchodcov Slovenska zorgani-
zovala v  Podtatranskej knižnici 
piaty ročník recitačnej pre-
hliadky. Prehliadka v  prednese 
poézie, prózy a  vlastnej tvorby 
je podujatie, ktoré zamestnáva 
myseľ seniorov istý čas dopredu. 
Je to predovšetkým výzva naučiť 
sa a odrecitovať pripravený text. 

Jedna zo 14 prednášajúcich Bo-
žena Tomková z Kežmarku (na 
foto vľavo) sa pri recitovaní rada 
hrá so slovíčkami. Povedala: „Celý 
život som učila slovenčinu a preto 
viem, že hrať sa s textom je základ 
pri každom prednese.“

Podľa organizátorky Márie Ci-
bulášovej, seniori chcú recitovať 
básne, ale keď sa blíži „termín“ 
a  začínajú  mať pocit, že to ne-
zvládnu, dovolia im aj ťahák. Do-
dala: „Keď prednášajúci zabudne, 
čím sa chcel prejaviť, prenáša váhu 

z  nohy na nohu, potí sa a  hľadá 
svoju básničku v diaľke za oknom, 
sme tolerantní. Nechceme im odo-
berať chuť, takže môžu pri svojom 
prednese čítať. Aj preto to nie je sú-
ťaž, ale prehliadka a vecnú odme-
nu dostane každý.“               

Recitátorka Anna Gordiaková 
pri vyberaní básne často len listu-
je v knihách a nevie sa rozhodnúť, 
ktorá by bola najlepšia pre túto 
príležitosť. Neraz sa jej žiadna 
nezdá vhodná. Väčšinou si teda 
v pokoji, keď je jej manžel na ho-
keji, sadne k stolu a napíše nejakú 
vlastnú. V  knižnici sa teda pre-
zentovala svojím dielom, básňou 
o jeseni.

Podľa odborníkov, cieleným 
tréningom a systematickým, dlho-
dobým používaním mozgu vhod-
ným spôsobom, dokáže človek 
oddialiť prejavy starnutia mozgu 
o roky i desiatky rokov. Dôležité je 

pamätať si všetky detaily zo života, 
nenosiť so sebou lístok so zozna-
mom na nákup alebo s telefón-
nym číslom na blízkych. Mozog 
má schopnosť naplniť sa novými 
informáciami či zručnosťami i v 
pokročilom veku - no musí byť 
zachovaná schopnosť (či skôr mo-
tivácia) k učeniu a vytrvalosť.

„Seniori z knižnice“ vedia, že ak 
chcú, aby ich mozog dlho fungoval, 
je potrebné ho zamestnávať naprí-
klad aj recitáciou.  (kpa)

Mimoriadne zasadnutie Rady Klubu Popradča-
nov sa konalo 11. novembra 2015. Rada KP prijala 
oznámenie o odstúpení z funkcie predsedu - šta-
tutára Klubu Popradčanov Jána Skoka zo zdravot-
ných dôvodov. 

Na zasadnutí Rada KP zvolila novú predsedníč-
ku, ktorou sa stala bývalá tajomníčka klubu Júlia 
Watter Domaratzká. Rada tiež zvolila novú pod-
predsedníčku - tajomníčku Klubu Popradčanov 
Ľubicu Pohorelcovú.

Rada KP si na svojom zasadnutí uctila pamiatku 
zosnulých zaslúžilých členov Klubu Popradčanov: 
Alexandra Gundelfingena, Noru Reichovú a  Júliusa 
Maličkého. Rada klubu sa zasadí o to, aby bolo do ďal-
šieho vydania Biografického slovníka mesta Poprad 
zaradené meno Júliusa Maličkého, ako významného 
občana mesta Poprad, ktorý bol okrem iného jed-
ným zo zakladateľov Klubu Popradčanov,  dlhé roky 
pôsobil ako kronikár klubu a  mesta Poprad a tiež 
ako čestný predseda KP.   (kpo)

•	MINULÉHO týždňa vo 
štvrtok 19. novembra uplynulo 
11 rokov od veternej kalamity 
v Tatrách. Les sa následkom nej 
zmenil na nepoznanie. Lesníci 
v rokoch 2005 až 2015 obnovili 
takmer 5 570 hektárov postih-
nutého územia, z toho 3 070 
hektárov umelou obnovou a 
2 500 hektárov prirodzeným 
zmladením. Vysadených bolo 
viac ako 5,2 milióna sadeníc.   •	TATRANSKÝ ľadový dóm 
na Hrebienku bude pre verej-
nosť otvorený od piatka 27. no-
vembra 2015. •	NAJVZÁCNEJŠIA huba 
sveta s názvom skrytohubka žl-
toobrúbená sa vyskytuje už aj na 
území Tatranského národného 
parku.  V súčasnosti sú nálezy 
skrytohubky žltoobrúbenej veľ-
mi ojedinelé a koncentrované na 
severe Európy v Nórsku, Švéd-
sku a Walese. Na Slovensku sú 
dve lokality v Nízkych Tatrách, v 
ktorých sa vyskytuje, a nedávno 
bola prvýkrát nájdená aj v Zá-
padných Tatrách.•	V NOVOM Smokovci v ho-
teli Atrium sa od piatka 27. no-
vembra do nedele 29. novembra 
uskutoční Tatranský ľudový 
víkend. Návštevníci budú môcť 
ochutnať zabíjačkové špeciality 
alebo nakúpiť tradičné vianoč-
né darčeky. Pripravený bude aj 
pestrý kultúrny program.  (ppš)

Populárny slovenský hudobník 
Vašo Patejdl zavítal do Vyso-
kých Tatier. Na sobotňajšom 
koncerte v  päťhviezdičkovom 
hoteli na Štrbskom Plese zaspie-
val jeho hity ako Nepriznaná, 
Ak nie si moja, Voda čo ma 
drží nad vodou, ale aj pieseň 
Po schodoch a  ďalšie špeciálne 
upravené pre klavír, akustickú 
gitaru a sláčiky, pretože hudob-
níka doprevádzal 10-členný slá-
čikový orchester. Na akustickú 
gitaru si zahral známy Juraj Bu-
rian, ktorý vystúpi aj v Poprade 
7. decembra 2015.  (ppš)
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eTwinning tree

Príbehy absolventov, štú-
dium na vysokých školách, ná-
zory zamestnávateľov a rady 
ako uspieť pri hľadaní práce. 
To boli témy prvej študentskej 
konferencie, ktorú pre žiakov 
3. a 4. ročníka v priestoroch 
kongresovej sály Aquacity 
pripravila Súkromná stredná 
odborná škola sídliaca 
na Ul. 29. augusta 4812 
v Poprade.

Konferencia bola vy-
vrcholením projektu 
Európskej únie s názvom 
Inovácia vzdelávacieho 
procesu v Súkromnej 
strednej odbornej ško-
le v Poprade na základe 
požiadaviek trhu práce. 
Bola prirodzenou sna-
hou školy o prepojenie 
školského vzdelávacieho 
programu oboch štu-
dijných odborov právo, 
ekonomika a podnikanie 
a informačné a digitálne 
technológie s uplatne-
ním absolventov školy 
na vysokých školách a trhu 
práce.

„Snažili sme sa pozvať hostí, 
ktorí dokážu študentom priniesť 
pohľad nielen z vysokoškolského 
prostredia, ale aj z prostredia re-
álnej praxe. Zazneli tak názory 
nielen našich úspešných absol-
ventov, ale aj potencionálnych 
zamestnávateľov,“ objasnila vý-
ber hostí riaditeľka školy Beáta 
Mitická. Sféru potencionálnych 
zamestnávateľov zastupova-
li predstavitelia spoločnosti 
AT&T Global Network Servi-
ces Slovakia Zuzana Fedoro-
vá, Zuzana Zvolenská a  Matúš 
Ondrejča,  Igor Gallo zo spo-

ločnosti ARPROG a.s., Peter 
Palúch z Fakulty riadenia a in-
formatiky Žilinskej univerzity, 
advokáti Juraj Lukáč a Matúš 
Fabián  . Z radov absolventov 
prijali pozvanie Zuzana Su-
chanovská, Veronika Lizáková, 
Katarína Čontošová, Šimon 
Kačmár a Ľubor Jurena. 

Najcennejšie rady sa týkali 
vytrvania vo svojom odhod-
laní, ale aj venovaniu sa pre 
študenta naoko nudným pred-
metom. Matúš Fabián, advo-
kát: „Predmety, ku ktorým patrí 
napríklad dejepis, logika alebo 
praktikom právnych podaní, sú 
pre študentov práva mimoriad-
ne dôležité. Predstavujú akúsi 
záruku, že žiak dokáže spraco-
vať veľké množstvo učiva plného 
faktov. Sú však dôležité aj preto, 
lebo študent je nútený premýšľať 
v súvislostiach a logicky prepájať 
jednotlivé fakty.“

Prechod na vysokú školu 
môže byť pre niektorých štu-

dentov odstrašujúci, hlavne 
čo sa týka zvládania veľkého 
množstva nového učiva. Ab-
solventi školy študujúci na vy-
sokej škole tieto obavy zmier-
nili: „Prechod na vysokú školu 
nebol až taký ťažký. Viacerým 
predmetom som sa nemusel 
príliš venovať, pretože sme ich 

podrobne prebrali už na stred-
nej škole. Mohol som sa o tieto 
vedomosti oprieť  a viac času 
venovať iným predmetom alebo 
aktivitám,“ dodáva absolvent 
Šimon Kačmár.

Nedá sa jednoznačne pove-
dať, ktorá pomaturitná cesta 
životom je jednoduchšia. Zuza-
na Suchanovská a Ľubor Jure-
na patria k absolventom, ktorí 
nemali problém nájsť si prácu 
ihneď po skončení štúdia. Aj 
oni oceňujú vedomosti, ktoré 
získali na strednej škole. „Tak 
ako na vysokej škole, aj my sme 
museli využiť vedomosti, ktoré 
sme sa naučili počas doterajšie-

ho štúdia. Pre nás to bolo nároč-
nejšie v tom, že sme to museli aj 
reálne uplatniť v praxi, čo nebý-
va vždy jednoduché,“ zhodnoti-
la Zuzana Suchanovská.

V ďalšej časti konferencie Ju-
raj Smolka z Cambridge Study 
žiakom predstavil možnosti 
štúdia v zahraničí, na univer-

zitách vo Veľkej Británii, 
Holandsku a Dánsku. 
Absolventka SSOSTY 
Katarína Čontošová 
predstavila možnosti a 
výhody štúdia na Men-
delovej univerzite v Brne.

Súčasťou progra-
mu konferencie bol aj 
workshop na tému Ako 
nepokaziť prvý pracovný 
pohovor. Trojica špecia-
listov z HR oddelenia 
spoločnosti AT&T pri-
pravila pre študentov je-
dinečné rady nielen pri 
písaní životopisu, ale po-
skytla žiakom cenné od-
porúčania  pri príprave 
na pohovor alebo hľadaní 

zamestnania.
Súkromná stredná odborná 

škola patrí medzi dynamicky 
rastúce stredné odborné školy 
a ponúka dva študijné odbory 
- Právo a podnikanie a Infor-
mačné a digitálne technoló-
gie. V unikátnych odboroch 
ponúka kvalitné vzdelávanie, 
ktoré je nielen kvalitnou prí-
pravou pre štúdium na vyso-
kej škole, ale aj dostatočnou 
prípravou pre prax. V roku 
2015 bola riaditeľka školy Beá-
ta Mitická ocenená medailou 
sv. Gorazda za mimoriadne 
úspechy v pedagogickej a ria-
diacej práci.  PP-146

Prvá študentská konferencia SSOSTY priblížila život po maturite

Komunita európskych škôl a európskych učiteľov  eTwinning 
oslavuje tento rok svoje desiate výročie. ZŠ s MŠ Jarná Poprad 
sa na tejto spolupráci aktívne podieľa už od roku 2006. K oslave 
10-teho výročia sme sa rozhodli zapojiť niekoľkými projektmi. 
V medzinárodnom projekte  eTwinning tree  je zapojených vyše 
60 škôl z 27 krajín, ktorého nosnou myšlienkou bola kampaň za 
vysadenie dohromady 100 stromov v rôznych kútoch Európy.

V rámci tohto projektu žiaci z 5.A triedy navštívili najstarší strom v 
meste Poprad, naučili sa spievať ľudovú pieseň „Horela lipka horela“, 
vytvorili ilustrácie rôznych druhov stromov a vysadením dvoch ihlič-
nanov v okolí školy si pripomenuli Medzinárodný deň stromov.

S prácou na projektových úlohách im pomáhajú ich starší spolužiaci 
z 9.A triedy, ktorí tieto aktivity digitálne zaznamenávajú a spracúvajú. 
Výstupom tohto projektu bude medzinárodná putovná kniha, ktorá 
bude obsahovať najkrajšie príbehy o strome, ktoré napíšu všetci účast-
níci projektu. Všetky príbehy na ilustrácie budú publikované aj v elek-
tronickej podobe.

Aktuálne sa žiaci pripravujú na natáčanie videí, ktoré budú pou-

žité ako výukové videá pre tzv. peer teaching. Po-
mocou týchto videí sa navzájom naučíme upiecť 
vianočné pečivo, vyrobiť vianočné ozdoby a po-
zdravy, tancovať ľudový tanec a osvojiť si cviky, 
pre správne držanie tela.

Gabriela Bajtošová

Napísali ste nám
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SpoločenSká kronika

poVeDali SláVni

naVŽDY Sme Sa roZlÚčili

naVŽDY Sa roZlÚčime

Nemyslenie zabíja - tých druhých.     LEC

Vo štvrtok 26. novembra 2015
o 15. hod. vo Veľkej s

V stredu 18. novembra 2015
vo Veľkej s

V stredu 18. novembra 2015
vo Veľkej s

V stredu 18. novembra 2015
v Spišskej Sobote s

Vo štvrtok 19. novembra 2015
vo Veľkej s

Vo štvrtok 19. novembra 2015
vo Veľkej s

Vo štvrtok 19. novembra 2015
v Spišskej Sobote so

V sobotu 21. novembra 2015
v Matejovciach s

V pondelok 23. novembra 2015
vo Veľkej s

V pondelok 23. novembra 2015
vo Veľkej s

V utorok 24. novembra 2015
vo Veľkej s

Martou Špankovou,
66-ročnou

Máriou Mattovou,
85-ročnou

Annou Andrejdesovou,
63-ročnou

Annou Paulovou,
67-ročnou

Michaelou Mlynárovou,
24-ročnou

Žanetou Priznovou,
42-ročnou

Jozefom Jerdonekom,
81-ročným

Karolom Fečundom,
77-ročným

Janou Kubekovou,
30-ročnou

Róbertom Hurtukom,
78-ročným

Oľgou Alexovou,
66-ročnou

BlaHoŽeláme k meninám
Dnes 25. novembra má meniny Katarína, zajtra 26. novembra Kornel, 
v piatok 27. novembra Milan, v sobotu 28. novembra Henrieta, v ne-
deľu 29. novembra Vratko, v pondelok 30. novembra Ondrej, Andrej 
a v utorok 1. decembra Edmund.

HoroSkop oD StreDY Do StreDY
Dajte na radu 
iných, lebo 

bude pre vás prínosom. Prežijete 
týždeň plný radosti.

Veľmi pekný 
týždeň, v kto-

rom dostanete najmenej jednu a 
možno aj viac dobrých správ.

Z každej stra-
ny sa na vás 

budú lepiť peniaze. Dokonca máte 
aj veľkú šancu na výhru.

Môžete sa vy-
brať na pred-

vianočné nákupy, pretože všade 
výhodne nakúpite a ešte k tomu 
darčeky, ktoré urobia radosť.

Tento týždeň 
nepraje váž-

nym rozhodnutiam. Ak môžete, 
mali by ste ich odložiť až na de-
cember.

Až do konca 
roka budete 

mať vo všetkých pracovných zále-
žitostiach šťastnú ruku.

Vážte si svoje 
zdravie a za-

myslite sa nad svojím životným štýlom. 
Doprajte si viac oddychu a pohybu.

Ťažko prijí-
mate názory 

iných, ale teraz by ste mali urobiť 
výnimku. Chcú vám len dobre.

Niekto vám 
vyzná lásku 

a rád by s vami nadviazal vážny 
vzťah. Momentálne si však od vzťa-
hov chcete oddýchnuť.

Starosti so 
staršími oso-

bami vám budú odčerpávať veľa 
energie. V rodine nastanú roztržky.

Pre svoj život 
potrebujete 

slobodu. Nemáte radi obmedzo-
vanie a rozkazy, čo však budete 
musieť v tomto týždni zniesť.

Podceňuje-
te varovné 

príznaky, ktoré vám ukazujú, že 
ohrozujete svoje zdravie. 

poHotoVoSť V lekárňacH
Dnes 25. novembra - Dr. Max - 
Obchodné centrum Max, vo štvr-
tok 26. novembra - Cyprián, v pia-
tok 27. novembra - Limba, 
v sobotu 28. novembra - Sun-
pharma - Kaufland, v  nedeľu 
29. novembra - Zlatý had, 
v pondelok 30. novembra - Adus a 
v utorok 1. decembra - Adus.
Dr. Max - Obchodné centrum 
Max: Dlhé hony 1, Cyprián: L. 

Svobodu 2689, č. t. 773 22 40, Lim-
ba: Podtatranská 5, č. t. 772 26 57, 
Sunpharma: Moyzesova 3, č. t. 788 

03 36, Zlatý had: Novomeské-
ho 19, č. t. 773 10 26, Adus: 
Mnoheľova 2, č. t. 428 31 34.
Lekárne s  pohotovostnou 

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

manŽelStVo uZaVreli
7. novembra 2015 - Lucia Džubanová a Martin Miškovský, 14. no-
vembra 2015 - Ing. Zuzana Zemanová a  Ing. Ján Duda, Ing. Jana 
Fábryová a Ján Mindok.

Jeden zo 70 protipovodňových vozíkov vybavených okrem iného 
čerpadlom, plávajúcim čerpadlom a ďalšími prostriedkami určený-
mi na protipovodňové zásahy odovzdal štátny tajomník Minister-
stva vnútra SR Marián Saloň aj dobrovoľným hasičským zborom v 
Poprade. Stalo sa tak minulý piatok pod Spišským hradom a za mesto 
Poprad vozík prevzal viceprimátor Pavol Gašper. Uviedol: „Zatiaľ 
nie je definitívne rozhodnuté, ktorému z dobrovoľných hasičských 
zborov bude tento vozík pridelený. Okrem pravdepodobnosti výskytu 
povodne je nutné zvážiť aj ďalšie technické detaily, aby sme v prípade 
nutnosti zásahu dokázali z tejto techniky vyťažiť maximum. Želám si 
však, aby sme vozík nikdy nemuseli použiť.“   (ppp)

Protipovodňový vozík

V  strede minulého týžd-
ňa úradoval aj v  Poprade 
silný vietor, ktorý váľal 
stromy. V stredu sa na síd-
lisku Západ jeden z  nich 
prelomil doslova na po-
lovicu. Pracovníci Správy 
mestských komunikácii 
reagovali rýchlo a  pozo-
statky dreviny na druhý 
deň ráno zlikvidovali.

BlaHoŽeláme JuBilantom
V Dennom centre Limba vo 4. štvrťroku 2015 oslavujú životné jubile-
um títo členovia: 85 rokov - Anna Perunková a Adam Bryja, 80 rokov 
- František Zacher, 75 rokov - Elena Buvalová a Mária Kromková, 70 
rokov - Zuzana Garajová, 65 rokov - Libuša Jakubóciová a Milan Žilka, 
ostatní jubilanti - Emília Chovanová, Ladislav Kerestény, Zdena Kova-
čičová, Mária Litvínová, Margaréta Mačurová, Alžbeta Sisková, Mária 
Panáčková, Božena Michlíková, Mária Zacherová, Jaroslava Kyseľová, 
Zita Černá a Anna Kopčíková.

Dobrý dinosaurus 2D - o 18. hod., Dobrý dinosaurus 3D - o 13.20 hod. 
(hrá sa len cez víkend) a o 15.40 hod., Hry o život: Drozdajka: 2. časť 3D - 
o 20.20 hod., Spectre - o 13. hod. (hrá sa len cez víkend), ALDABRA: Bol 
raz jeden ostrov 2D - o 16. hod., Hry o život: Drozdajka: 2. časť - o 17.50 
hod. (nehrá sa 1.12.), ARTMAX FILMY - Eva Nová - o 18.10 hod. (hrá 
sa len 1.12.), Viktor Frankenstein - o 20.30 hod., Predpremiéra - Malý 
princ 2D, 3D - o 13.30 hod. (hrá sa len cez víkend sobota 2D, nedeľa 3D), 
Black Mass: Špinavá dohoda - o 16.10 hod., Chaos na Vianoce - o 18.40 
hod., Tajomstvo ich očí - o 21. hod. Viac na www.cine-max.sk  (ppp)

Program kina cinemaX poprad
Od 26. novembra do 2. decembra
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KuLTúRNy KALENDáR NA DEcEMbER 2015

Podtatranská knižnica Poprad
Podtatranská ul. č. 1548/1
Celý december
ILP - Foto 9.
výstava fotoklubu I  Love Photo-
graphy n. o.
                      
Podtatranská ul. č. 1548/1, po-
bočka Juh 1, pobočka Juh 3                                                   
2. a 3. decembra 
S KNIHOU MA BAVÍ SVET 

Program:
2. decembra
9. hod. - Johanka - beseda so spi-
sovateľkou Toňou Revajovou,
10. hod. - Ako uloviť mamuta - 
beseda so spisovateľkou Katarí-
nou Škorupovou,
11. hod. - Autostopom s  tromi 
deťmi - beseda s autorkou Camil-
lou Labas,
13. hod. - vyhodnotenie výtvarnej 
súťaže S knihou ma baví svet, ver-
nisáž výtvarných prác.
3. decembra 
9. hod. - beseda s Danicou Paulič-
kovou, spisovateľkou, ilustrátor-
kou, vydavateľkou,
9. hod. - beseda s ilustrátorom Ju-
rajom Martiškom, tvorivé dielne,
10.30 hod. - Adam v škole sedel, 
abecedu vedel, čítať sa nenaučil 

- seminár pre učiteľov a vychová-
vateľov s Tiborom Hujdičom alias 
pánom Mrkvičkom.

Pobočka Juh 1
4. decembra o 10. hod.
Celé Slovensko číta deťom AJ 
NA MIKULÁŠA 
Vianočné čaro - mikulášske číta-
nie detí a dospelých. 

Podtatranská ul. č. 1548/1
4. decembra o 10. hod.
Celé Slovensko číta deťom AJ 
NA MIKULÁŠA 
Anna a Fabián Gordiakovci o naj-
krajšej knihe z detstva a o vianoč-
ných zvykoch kedysi a dnes.

Podtatranská ul. č. 1548/1
10. decembra o 17. hod.
Radostná novina. 
Pásmo vianočných zvykov, vinšov, 
kolied v podaní speváckej skupiny 
Slovenka. O zvykoch v minulosti 
a súčasnosti v obci Batizovce po-
rozpráva Oľga Pastrnáková.

Podtatranská ul. č. 1548/1
11. decembra o 18. hod.
Literárny večer členov Podtat-
ranského literárneho klubu.

Z  dôvodu rekonštrukcie expozí-
cii bude Podtatranské múzeum 
v  Poprade v  decembri zatvore-
né. Otvorená bude len expozícia  
v Spišskej Sobote.

Podtatranské múzeum v  Popra-
de - pobočka Spišská Sobota, So-
botské námestie 1773/33:

Od 15. decembra
VIANOCE ROKOV SEDEM-
DESIATYCH
Od 15. decembra privítajú náv-
števníkov vianočne vyzdobené ex-
pozície v štýle 70-tych rokov.
pre školy budú pripravené pred-
nášky a tvorivé dielne.
Expozície: Cechy a remeslá, Meš-
tianske bývanie, Vznešenosť a po-
kora, Osobnosti Spišskej Soboty

Otvorené: utorok - piatok od 10. 
do 15. hod. a nedeľa od 11. do 15. 
hod., pondelok a sobota zatvorené. 

*** 
Gánovce - nálezisko neandertál-
skeho človeka
Výstava približuje nálezy rôznych 
odtlačkov listov a  zvyškov kostí 
zvierat, ktoré sa našli pri ťažbe 
travertínu v  miestnom lome na 
lokalite Hrádok od konca 19. 
storočia do druhej polovice 20. 
storočia.
záujemcovia si ju môžu pozrieť 
v  čase úradných hodín na OÚ v 
Gánovciach. 

ZMENA PROGRAMU
VYHRADENÁ!

Podtatranské
múzeum

- týždenník občanov mesta. Vy-
dáva Redakcia Poprad - noviny 
občanov. Šéfredaktorka: PhDr. 
Marta Marová. Sídlo vydavateľa a 
adresa redakcie: Noviny POPRAD, 
Podtatranská ul. 149/7, Poprad. Te-
lefóny: šéfredaktorka a ekonómka 
052/772 10 62, redakcia 788 64 
72, fax a záznamník 788 64 71, 
inzercia 772 10 62. E-mail: novi-
ny-poprad@pp.sknet.sk, sefre-
daktor@stonline.sk. Nevyžiadané 
príspevky nevraciame. Uzávierka 
vo štvrtok. Noviny vychádzajú 
každú stredu. Rozširuje Slov. poš-
ta, Mediapress, objednávky na 
predplatné prijíma každá pošta a 
doručovateľ. IČO vydavateľa: 00 
619 515. Tlač: Popradská tlači-
areň, vydavateľstvo, s.r.o., Pop-
radskej brigády 749/13, Poprad. 
ISSN 1339-2417. Evidenčné číslo 
3142/09. Člen siete Media Box.

popraD

Od 7. decembra
VIANOCE KEDYSI
Výstava podoby dávnych Via-
noc.

VIANOCE POD TATRAMI
najkrajšie zvyky, hry, piesne 
a vinše podtatranského regiónu.
12. decembra - Hozelec, 17. 
december - Hlavné námestie 
Kežmarok, 19. december - 
Námestie Majstra Pavla Le-
voča a  20. december - Dom 
kultúry Poprad.

VÝSTAVY
Do 6. decembra
Ľubomír Purdeš - NEOGÉN
výstava súčasného slovenského sochára, ktorý 
sa venuje komornému a  monumentálnemu 
sochárstvu, zaujme svojou originálnosťou, ne-
všednosťou a všejedinosťou.

Od 11. decembra
Marko Vrzgula POLČAS | PRINTEMPS | 
PRIME TIME
Kurátor výstavy: Jozef Dodo Baus.
Výstava predstaví dvadsaťpäť rokov sústre-
deného vizuálneho výskumu v priestore ne-
zobrazujúcej maľby, v  podaní popredného 
slovenského maliara Marka Vrzgulu. Expozí-
ciu tvoria práce autorových nosných cyklov 
(Prieniky, Mosty, Pohyby, Špirály, Pulzary), 
v  ktorých, v  kontexte prelomu storočí, pre-
hodnocuje paradigmy avantgárd a  esenciu 
modernity prezentuje v mnohorakosti maľby 
postmediálnej doby. 
11. decembra o 18. hod. - vernisáž výstavy, hu-

dobný hosť: Michal Červienka - akordeónový 
virtuóz .

Do 13. decembra
Marek Kvetan - Slepá škvrna / Blind Spot
Výstava slovenského multimediálneho umel-
ca mladej generácie predstaví návštevníkom 
fenomén „nemiest“ v  zmysle urbanistickom 
a zároveň mentálnom a sociálnom. 

Od 15. decembra
Tomáš Agát Blonský - CD-Tom
Výber z  tvorby Tomáša Agáta Blonského, vý-
stava Domu fotografie v rámci projektu -1=20 
v realizácii s finančnou podporou MK SR, Tat-
ranskou galériou v Poprade a GUS v Spišskej 
Novej Vsi.
15. decembra o 17. hod. - vernisáž výstavy.

Art club Tatranskej galérie
Od 17. decembra
Anjeličkovo
- výstava Anjel Vianoc 2015

17. decembra o 14. hod. - slávnostná vernisáž 
výstavy spojená s odovzdaním cien výhercom.

KINOKLUB FILM EUROPE POPRAD
3. decembra o 19. hod. - Renoir, Francúzsko 
2012, MN 15 r., 111 min.
17. decembra o 19. hod. - Dokonalý zmysel 
(Perfect Sense), Veľká Británia, Švédsko, Dán-
sko, Írsko 2011, MN 15 r., 92 min.

6. december od 14. do 16. hod. - Mikulášske 
tvorivé dielne na tému Čas Vianoc.
13. december od 15. do 17. hod. - Montesso-
ri tvorivé dielne s divadelným predstavením 
pre deti.

TVORIVÉ DIELNE
tematické výtvarné workshopy k  aktuál-
nym výstavám, určené žiakom základných 
a stredných škôl, po dohode s  galerijným 
pedagógom.

Viac na www.tatragaleria.sk

PODTATRANSKÉ
OSVETOVÉ 
STREDISKO

Tatranská galéria,  Hviezdoslavova 12, 058 01 Poprad

Podtatranská knižnica v Poprade a OZ Polonus otvoria poľský 
knižný fond Poľskej knižnice. Otvorenie sa uskutoční v pondelok 
30. novembra o 15. hod. v Podtatranskej knižnici na sídlisku Zá-
pad. Poľská knižnica bude slúžiť všetkým, ktorí majú radi kultúru 
a literatúru našich severných susedov, chcú si zlepšiť svoje jazykové 
schopnosti, rozšíriť vedomosti o Poľsku pre lepšie spolunažívanie a 
priateľstvo s touto susednou krajinou.
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Mesto Poprad
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad

vypisuje výberové konanie na obsadenie
pracovnej pozície vedúci odboru urbanizmu

a priestorového plánovania

Miesto práce: Mestský úrad Poprad
Predpokladaný nástup: po ukončení výberového konania
Charakteristika pracovného miesta: koordinácia, riadenie a kontrola 
činností na úseku investičnej výstavby, dopravy a územného plánova-
nia v meste Poprad

Kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky:
 vysokoškolské vzdelanie II. stupňa odbor stavebníctvo  prax v ria-

diacej pozícii min. 3 roky  prax v oblasti prípravy a riadenia inves-
tičnej výstavby (investičné zámery, inžinierska činnosť súvisiaca so 
zabezpečovaním projektov, s vydaním územného rozhodnutia, staveb-
ného povolenia, kolaudačného rozhodnutia, príprava podkladov pre 
výber zhotoviteľa, koordinácia projektov s rozpočtami a investičnými 
zámermi, kontrola rozpočtu stavby)  skúsenosti s tvorbou a realizá-
ciou projektov výhodou  znalosť všeobecne platných právnych pred-
pisov v oblasti verejnej a štátnej správy  bezúhonnosť, zodpovednosť, 
samostatnosť, rozhodnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť, organizačné 
schopnosti, vysoké pracovné nasadenie  prax vo verejnom obstarávaní 
výhodou  práca s počítačom - pokročilý  vodičský preukaz sk. B

Zoznam požadovaných dokladov k prihláške na výberové konanie:
 písomná prihláška do výberového konania,  profesijný štruktúrova-

ný životopis s uvedením telefonického kontaktu,  doklad o najvyššom 
ukončenom vzdelaní (diplom) - overená kópia,  výpis z registra tres-
tov (nie starší ako 3 mesiace) alebo čestné prehlásenie o bezúhonnos-
ti,  písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre 
účely výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane 
osobných údajov.

Termín doručenia prihlášky s požadovanými dokladmi: 10. 12. 
2015 do 15.30 hod.
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej obálke 
s označením: Neotvárať „Výberové konanie - vedúci odboru urba-
nizmu a priestorového plánovania“ (poštou alebo osobne do poda-
teľne) na adresu:
Mestský úrad Poprad
odd. 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 nespĺňajú požadované 
podmienky.      PP-147

Na zasadnutí poslancov voleb-
ného obvodu č. 2 - sídliská Juh a 
Kvetnica 12. novembra v kance-
lárii MsÚ na Dostojevského ul. 
25 v Poprade prerokovali podne-
ty občanov a na zasadnutie pri-
šli i zástupcovia bloku Antimón 
z Pavlovovej ulice. V minulých 
dňoch sa plánovali zúčastniť na 
zasadaní rady tohto bytového 
domu predseda VO č. 2 a vice-
primátor Pavol Gašper.

Poslanec Peter Gápa hovoril 
o parkovaní áut na Juhu III. Ide 
hlavne o parkovanie firemných 
dodávok, ktorých je tam dosť a 
sťažujú parkovanie ostatným oby-
vateľom sídliska. Poslanec Miro-
slav Glevaňák dodal, že je aj veľa 
firemných áut zaparkovaných na 

verejných parkoviskách pri by-
tovkách. Komplikujú parkovanie 
obyvateľov, najmä po návrate z 
práce a cez víkendy. Viceprimátor 
P. Gašper podčiarkol, že bude po-
trebné tento stav riešiť všeobecne 
záväzným nariadením k parkova-
niu firemných dodávok, ako to má 
napríklad mesto Zvolen, alebo ob-
medziť parkovanie firemných áut 
nejakým iným spôsobom. Tiež in-
formoval o stave pripravovaných 
opráv v základných a materských 
školách. P. Brenišin opätovne po-
ukázal, že na mieste  niekdajšieho 
pieskoviska na Ul. Podjavorinskej 
treba odstrániť betónové kusy a 
miesto zasypať. Mohli by sa tam 
vytvoriť minimálne tri parko-
vacie miesta.  (ppb)

Diskutovali i o parkovaní firemných áut

inZercia

rôZne

preDaJ

kÚpa

• Predám drevený obklad - 3 €,
zrubový profil, hranoly, aj dláž-
kovicu na podlahy. Inf.: č. t. 
0908 234 866.  2/15-P• Predám 3-izb. byt s  bal-
kónom v  Poprade. Inf.: č. t. 
0918 606 438.  77/15-P • Predám 3-izb. mezonetový 
byt s  krbom a  so zariadením 
s  výhľadom na Vysoké Tatry. 
K  bytu patrí parkovacie miesto. 
Cena 80  000 €. Inf.: viera.a@
centrum.sk  78/15-P• Predám 40 l keramický sud 
na nakladanie kyslej kapusty 
so širším otvorom. Inf.: č. t. 
0904 569 578.  79/15-P

• Predám nové liahne na va-
jíčka za 70 euro, klietky pre 
prepelice, šklbačky peria, om-
račováky na malú hydinu. Viac 
na www.123nakup.eu, č. t. 
0907 181 800.  80/15-P

• Kúpim 1 alebo 2-izbový 
byt v Poprade. Inf.č.t.:0948 
007 776.   20/15-K

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

• Práca operátora v  auto-
mobilovom priemysle v  Žili-
ne s  výhodným ubytovaním, 
plat 800 - 900 €/mes. brutto. 
Bližšie informácie na tel. čísle 
0949 429 949 alebo na www.
beejobsk.sk  104/15-R

• Odkupujeme nehnuteľnosti. 
Inf.: č. t. 0905 924 303.   106/15-R• Dám do prenájmu za-
riadenú garsónku v  Popra-
de, po rekonštrukcii. Inf.: č. t. 
052/774 69 72.  107/15-R• Dám do prenájmu 1-izbo-
vý byt v  Poprade - širšie cen-
trum, oproti nemocnici. Inf.č.t.: 
0948 007 776.  108/15-R• Ponúkam prácu opatro-
vateľky k  seniorovi v Popra-
de, 4 hod. denne. Inf.: č. t. 
0907 259 490.  109/15-R• Učiteľ - muzikant Ján Plaček 
z  Popradu stále aktívne hrá-
va (husle, klarinet, spev atď.) 
vo dvojici s  harmonikárom 
(svadby, narodeniny, firemné 
akcie). Inf.: č. t. 052/776 76 33, 
0902 519 954.  110/15-R

Študenti Gymnázia na Kuku-
čínovej ul. v Poprade si pripo-
menuli 200. výročie narodenia 
Ľudovíta Štúra - významnej 
osobnosti slovenského náro-
da v 19. storočí, 
kodifikátora spi-
sovnej slovenčiny, novinára, 
zakladateľa Slovenských národ-
ných novín, filozofa, politika, 
poslanca v Uhorskom sneme 
za mesto Zvolen, vodcu sloven-
ských dobrovoľníkov v roku 
1848, obľúbeného profesora.

Žiaci I. C triedy sa zúčastnili 
na spomienkovej slávnosti Deň 
Ľudovíta Štúra, ktorá sa konala 

22. októbra v Levoči. Prehĺbili 
si vedomosti o tejto osobnosti 
a tiež sa zúčastnili na bohatom 
kultúrnom programe venova-
nom pamiatke Ľ. Štúra. Gymna-

zisti cestovali do 
Levoče jubilejným 

autobusom, ktorý bol poskytnu-
tý mestom Poprad a je na ňom 
podobizeň tohto nášho národ-
ného dejateľa. Na Dni Ľudovíta 
Štúra v Levoči sa zúčastnil aj 
viceprimátor Igor Wzoš, ktorý 
sa podstatnou mierou zaslúžil o 
to, že po meste Poprad premáva 
štúrovský autobus.

Valéria Pajonková

Napísali ste nám

„Kým duch v národe, národ žije...“
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Judo Klub Poprad

Mesto rieši problém „kocky“ na zimnom štadióne

V sobotu 21. novembra sa džudisti JUDO KLUBu POPRAD zúčast-
nili medzinárodnej Veľkej ceny v Martine. V silnej konkurencii takmer 
300 pretekárov z Poľska, Čiech a Slovenska sa v súboji o bronz nepre-
bojovali na medailovú pozíciu Miško  Litvín, Vladko Sedláček a  ani 
Tibor Šimko. Najmladší z pretekárov Miloško Čičmanec sa v kat. su-
per mini umiestnil na 3. mieste a najskúsenejšia Nika Štefánikova si 
víťazstvami na ippon vybojovala zlato v kat. st. žiačky do 63 kg.  (sis)

Slovenské basketbalové reprezentantky odštartovali kvalifikáciu o po-
stup na Majstrovstvá Európy 2017 v sobotu 21. novembra domácim 
zápasom v Aréne Poprad proti Portugalsku. Pred skvelou diváckou 
kulisou sa im podarilo zvíťaziť 56:43. Tréner Slovenska Maroš Ková-
čik vyslovil spokojnosť s výkonom svojich zverenkýň, aj s atmosférou 
v Poprade. Reprezentačný dres si obliekli aj tri Popradčanky pôsobia-
ce v Ružomberku Dominika Baburová, Katarína Tetemondová a Eva 
Kmeťová. „Pred takouto kulisou sa hrá super. Tento domáci zápas je pre 
mňa zážitok na celý život,“ povedala D. Baburová. Slovenky pokraču-
jú v kvalifikačných bojoch už dnes zápasom na Islande. Tretím súpe-
rom našich bude Maďarsko.        FOTO - Marek Vaščura

Popradskí poslanci na novem-
brovom mimoriadnom zastupi-
teľstve riešili aj nekonečný rébus 
- čo so systémom videorozhodcu 
a  zobrazovacej LED tabule na 
Zimnom štadióne mesta Poprad.

Primátor mesta Poprad Jozef 
Švagerko predložil návrh riešenia, 
podľa ktorého sa po uzatvorení 
zmluvy o  dielo medzi radnicou 
a  firmou Colosseo EAS, a. s. vy-
skytli skutočnosti, ktoré umožňujú 
iné riešenia obstarania predmet-
ného systému, vrátane možnosti 
obstarania už nainštalovaného 
systému. Obe zmluvné strany sa 

dohodli na ukončení zmluvného 
vzťahu dohodou a mesto opätov-
ne zadefinuje výberové parametre 

a uskutoční nové obstaranie uve-
deného systému v zmysle Zákona 
o verejnom obstarávaní.

Diskutovalo viacero poslancov 
a  ozvala sa aj hlavná kontrolór-
ka mesta Poprad Zita Kozlerová, 
ktorá mala voči návrhu výhrady. 
Poukázala na úskalia, ktoré takéto 
riešenie obsahuje. „Toto bola len 
informatívna správa, ktorú poslan-
ci vzali na vedomie. Nechceme sa 
púšťať do bezhlavých riešení. Stále 
platí, že v  rámci schválenej sumy 
90 tisíc eur môžeme rozmýšľať nad 
novým zariadením, ibaže už len 
demontáž starého zariadenia je 
veľmi nákladná a nie je jasné, po-
kiaľ siaha koho majetok,“ uviedol 
J. Švagerko.  (mav)

Popradskí futbalisti sa v  po-
slednom jesennom kole základ-
nej časti DOXXbet ligy v  Spiš-
skej Novej Vsi tešili z víťazstva, 
o  ktoré sa jediným gólom zá-
pasu postaral Marko Lukáč. 
FK Poprad prezimuje na piatej 
priečke. Jarná časť štartuje až 
začiatkom marca 2016.

Výsledok: 18. kolo v sobotu 21. 
novembra FK Spišská Nová ves 
- FK Poprad 0:1 (0:0), gól Popra-
du: 52. Marko Lukáč.  (ppv)

FK POPRAD

  Z V R P   S  B
1. VSS Košice 18 12 3 3 32:11 3 9
2. Prešov 18 9 6 3 34:16 3 3
3. L. Mikuláš 18 9 5 4 27:16 3 2
4. Zvolen 18 9 3 6 24:19 3 0
5. Poprad 18 9 2 7 30:21 29
6. Bardejov 18 8 4 6 28:22 2 8
7. Lokomotíva KE 18 7 3 8 22:24 2 4
8. Haniska 18 7 3 8 17:23 2 4
9. D. Kubín 18 7 1 10 21:29 2 2
10. Sp. N. Ves 18 5 3 10 18:31  18
11. Teplička n. V. 18 3 4 11 16:35  13
12. R. Sobota 18 3 3 12 14:36  12

Tabuľka DOXXbet ligy Východ

• V SOBOTU 28. novembra pri-
vítajú dievčatá z BAM Poprad silné 
Piešťanské Čajky v  Aréne Poprad 
o 17.30 hod.• O  PRVÉ body v  sezóne sa 
pripravili popradské hokejistky 
minulý týždeň v  utorok v  rámci 
9. kola 1. ligy v Prešove, keď so Ša-
rišankou prehrali 2:4. Rovnakým 
výsledkom následne v  sobotu 
v 10. kole zvíťazili doma nad Spiš-
skou Novou Vsou. V  11. kole sa 
popradské líšky predstavia na ľade 
Zvolena v sobotu 28. novembra.• FUTSALISTI tímu FC K_
Corp Poprad nastúpia v  ďalšom 
kole 3B Extraligy v Aréne Poprad 
proti družstvu Grizzly Slovakia 
Košice v  sobotu 28. novembra 
o 20. hod.

• V TERMÍNE od štvrtka 26. do 
soboty 28. novembra sa v Poprade 
uskutoční sústredenie A tímu Slo-
venska vo futsale.• V PIATOK 20. a v sobotu 21. 
novembra sa v herni Citybowling 
v Poprade uskutočnil deviaty roč-
ník Veterán cup-u v bowlingu za 
účasti 40 hráčov. Víťazom sa stal 
Jaroslav Kaduk výkonom 724. 
Najlepšou ženou sa z celkového 
šiesteho miesta stala Gabriela 
Králiková.• MINULÝ týždeň v  stre-
du prehrali basketbalisti Svitu 
v  rámci extraligy v  metropole 
Východu s  miestnym KB Koši-
ce 65:89. Dnes sa predstavia na 
palubovke Spišskej Novej Vsi 
a  v  sobotu 28. novembra priví-
tajú v Iskra Aréne o 18. hod. tím 
BC Prievidza.  (ppv)

Hokejisti HK Poprad odohrali 
v minulom týždni tri zápasy na 
domácom ľade. V utorok rozdr-
vili vlkov zo Žiliny, vydolovali 
dva body v piatok proti baranom 
z  Banskej Bystrice a  v  nedeľu 
podľahli corgoňom z Nitry.

Výsledky: 22. kolo v  utorok 
17. novembra HK Poprad - 
MsHK Žilina 8:3 (3:0, 2:3, 3:0), 
góly Popradu: 7. Lauris Bajaruns 
(A. Kroták), 17. Lukáš Hvila (A. 
Kroták), 18. Branislav Rapáč (R. 
Heizer, J. Kasík), 30. Branislav 
Rapáč (A. Štrauch, O. Rusnák), 
37. Lukáš Hvila (L. Bajaruns, A. 
Kroták), 47. Ondrej Rusnák (A. 
Štrauch, P. Števuliak), 54. Lukáš 
Paukovček (Ľ. Bartečko, R. Ra-
páč), 59. Ján Ťavoda (R. Heizer, 
B. Rapáč). 23. kolo v  piatok 20. 
novembra HK Poprad - HC ´05 
iClinic Banská Bystrica 2:1sn 
(0:0, 1:1, 0:0 - 0:0, 1:0), góly Po-
pradu: 38. Lukáš Paukovček (Ľ. 
Dinda, M. Paločko), rozhodu-
júci nájazd: Lauris Bajaruns. 24. 

kolo v nedeľu 22. novembra HK 
Poprad - HK Nitra 2:4 (1:0, 1:3, 
0:1), góly Popradu: 14. Ľuboš 
Bartečko (L. Paukovček, L. Hvi-
la), 32. Lukáš Hvila (R. Suchý, Ľ. 
Bartečko).

Program: 25. kolo v  piatok 27. 
novembra o  17.30 hod. HK Pop-
rad - HC Košice, 26. kolo v  ne-
deľu 29. novembra o 17. hod. HK 
Poprad - ŠHK 37 Piešťany.  (ppv)

HK POPRAD

Krátko zo športu

  Z V Vp Pp P S B

1. Zvolen 26 14 2 4 6 94:64 50

2. Nitra 26 15 2 0 9 86:63 49

3. Trenčín 26 12 4 3 7 63:59 47

4. Košice 25 10 4 4 7 60:42 42

5. B. Bystrica 25 10 3 4 8 65:52 40

6. Poprad 26 9 3 4 10 81:73 37

7. Martin 25 10 3 1 11 59:60 37

8. Piešťany 25 10 3 1 11 65:70 37

9. Žilina 26 9 2 3 12 56:69 34

10. Skalica 26 9 0 3 14 53:85 30

 SR 20 16 1 1 0 14 19:64  5

Tabuľka Tipsport ligy
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