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V piatok príde Mikuláš do Popradu, v nedeľu do mestských častí

Vianočné prázdniny sú 
stanovené na obdobie od 23. 
decembra 2015 do 7. januára 
2016. Platí to pre školy okrem 
materských škôl. O  organizá-
cii výchovno-vzdelávacej čin-
nosti a  prevádzke materskej 
školy počas školských prázd-
nin rozhoduje riaditeľ školy 
v  spolupráci so  zriaďovate-
ľom, pričom rešpektuje opráv-
nené požiadavky zákonných 
zástupcov detí.

V čase od 23. decembra 2015 
do 8. januára 2016 bude v Popra-
de v  prevádzke iba Materská 
škola na Okružnej ulici. Zá-
stupkyne riaditeľov z  ostatných 
materských škôl v  zriaďovateľ-
skej pôsobnosti Mesta Poprad 
o  tejto skutočnosti informujú 
rodičov detí a do 11. decembra 
zistia ich záujem o  návštevu 
MŠ počas vianočných prázd-
nin. Zistený stav nahlásia MŠ 
obratom mailom alebo tele-
fonicky MŠ na Okružnej ulici 
v Poprade.  (mag)

Popradské Vianoce 2015 sa 
začali minulú nedeľu prvým ad-
ventným koncertom, ktorý zaznel 
z veže Kostola sv. Egídia. Dnes 
2. decembra čaká Popradčanov 
koncert Najkrajšie Vianoce so só-
listami orchestra Lúčnica a Jánom 
Babjakom v popradskom dome 
kultúry. Jedným z najočakávanej-
ších programov však bude v piatok 
4. decembra o 17. hod. na Námestí 
sv. Egídia Príchod Mikuláša. 

Tohto roku príde na nové 
miesto vo východnej časti námes-
tia. Tí, ktorým sa nepodarí dostať 
celkom blízko, budú môcť uvidieť 
Mikuláša so sprievodom na veľ-
koplošnej obrazovke. Spoločné 
vítanie Mikuláša je spojené s roz-
svietením vianočného stromče-
ka s farebným pyromuzikálnym 
ohňostrojom.  Tohtoročnú bohat-
šiu vianočnú výzdobu mu pomô-
žu rozsvietiť obľúbené postavič-
ky z troch známych rozprávok.

Pred Vianocami prichádza 
na pracovisko Národnej trans-
fúznej služby v Poprade stále 
viac ľudí. MUDr. Pavol Repov-
ský, vedúci lekár NTS sa tomu 
teší. Cíti, že v ľuďoch nezahy-
nula humánnosť. Jedným z jej 
najvyšších prejavov je práve 
darovanie krvi. Odhodlať sa k 
takémuto skutku pravidelne, 
znamená desiatky rokov chodiť 
na odbery. Bez nároku na od-
menu, vďačnosť alebo výhody.

Minulú stredu bolo pre všet-
kých viacnásobných bezpríspev-
kových darcov krvi aspoň malým 
poďakovaním oceňovanie bron-
zovými, striebornými, zlatými a 
diamantovými Janského plake-
tami a Medailou MUDr. Kňazo-
vického.  Po prvýkrát sa slávnosť 
uskutočnila na Mestskom úrade 
v Poprade. P. Repovský tiež pre-

zradil: „Už 
pred koncom 
n o v e m b r a 
sme prekro-

čili štatistiky počtu odberov z 
minulého roka - bolo viac darcov 
aj viac odberov. Ide skutočne o vy-
soké číslo - šplhá sa k 10 tisícom, 
čo sme ešte v histórii nemali.“ 
Darcovia sa vyjadrili, že je to i 
zásluha transfúzneho pracoviska 
v Poprade, kam prichádzajú radi 
a cítia sa vítaní. V tomto čase sa 
už začína Vianočná kvapka - pr-
vou bude Primátorská vianočná 
kvapka krvi vo vestibule Mest-
ského úradu v Poprade (viac 
na plagáte na str. 2.). Potrvá až 
do Troch kráľov, kedy sa skon-

čí v Kostole sv. Cyrila a Meto-
da. „Chcem sa všetkým darcom 
poďakovať. Veľmi si vážime, že 
chodia darovať krv, aj keď za to 
nič nedostanú. Hlavne im prajem 
veľa zdravia, aby mohli pomáhať 
chorým a mohli sme sa stále stre-
távať,“ dodal P. Repovský. Slová 
poďakovania pridal i predseda 
Územného spolku SČK v Popra-
de Ladislav Moravčík, riaditeľka 
sekretariátu ÚS SČK Denisa 
Kučkovská, Anna Prcínová z 
NTS a takisto primátor Popra-
du Jozef Švagerko. Urobil tak za 
viacerých primátorov a starostov 
z okresov Poprad a Kežmarok, 
pretože slávnosť mala prvýkrát 
až takýto regionálny rozmer. 

Bronzové plakety za 10-ná-
sobné darovanie krvi dostalo 
214 darcov, strieborné za 20-ná-
sobné darovanie 89 darcov a 
zlaté u žien za 30 a u mužov za 
40-násobné bezpríspevkové da-
rovanie krvi 27 darcov.

(Pokračovanie na str. 2)

(Pokračovanie na str. 3)
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Stručne
•	MESTO Poprad ako prísluš-
ný orgán územného plánovania 
v zmysle stavebného zákona ozna-
muje, že začalo proces zabezpeče-
nia zmeny a  doplnku ÚPN-SÚ 
mesta Poprad v  k.ú. Poprad, lo-
kalita Rastislavova ulica - Juh III. 
Viac na www.poprad.sk

•	NÁRODNÁ turistická centrá-
la Maďarska - Maďarský turizmus 
a  mesto Nyíregyháza usporiadali 
v utorok minulý týždeň v Poprade 
prezentáciu obľúbenej východo-
maďarskej destinácie slovenských 
turistov pod názvom Turistický 
potenciál mesta Nyíregyháza - zá-
žitky prekvapivo blízko. •	DNES a  zajtra 2. a 3. decem-
bra sa v  Podtatranskej knižnici 
v  Poprade uskutoční podujatie 
s názvom S knihou ma baví svet. 
S čitateľmi budú besedovať spiso-
vateľka Táňa Revajová, Katarína 
Škorupová, Camila Labas a ďalšie.•	ZAJTRA 3. decembra o  19. 
hod. sa v Kinoklube Film Europe 
Poprad, ktorý pôsobí pri Tatran-
skej galérii bude premietať fran-
cúzsky film s názvom Renoir. •	MIKULÁŠSKÉ tvorivé dielne 
na tému Čas Vianoc sa uskutoč-
nia v  nedeľu 6. decembra od 14. 
do 16. hod. v Tatranskej galérii. •	POPRADSKÁ umelecká 
agentúra Bell Canto pripravila 
ďalší zaujímavý koncert. V  uto-
rok 8. decembra o 19. hod. bude 
v  kongresovej sále Grand hotela 
Bellevue špeciálny vianočný gala-
koncert v retro štýle. Predstaví sa 
na ňom 19-členný orchester Bra-
tislava Hot Serenader so známym 
slovenským hercom Milanom La-
sicom. •	V  NEDEĽU 29. novembra 
sa v  Tatranskej Kotline a  Novej 
Lesnej uskutočnilo slávnostné 
odovzdanie hasičských vozidiel 
pre Dobrovoľné hasičské zbory 
v  Prešovskom kraji. Zástupcovia 
DHZ si kľúče od automobilov 
prevzali z  rúk podpredsedu vlá-
dy a  ministra vnútra SR Rober-
ta Kaliňáka.  (ppš)

Spotreba a emisie CO
2
: 4,7 – 4,9 l/100 km, 122 – 129 g/km. Trieda energetickej efektivity: A
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Koncert spojený s  roz-
svietením prvého ad-
ventného svetla v  po-
daní dychovej hudby 
Popradčanka sa usku-
točnil v  nedeľu 29. no-
vembra na Námestí 
sv. Egídia. Publikum si 
vypočulo známe via-
nočné piesne a  koledy. 
Druhý adventný kon-
cert bude už túto nedeľu 
6. decembra o  18. hod.

Dávajú dar nevyčísliteľnej hodnoty
Boli medzi nimi aj Poprad-

čania Milan Almásy, Jozef Be-
luský, Eva Čubanová, Henrieta 
Franková, Ján Gejdoš, Andrej 
Kovalský, Pavel Lapšanský, 
Miroslav Martinko, Jozef Ne-
čas, Radoslav Pitoňák a Peter 
Uhrín. Diamantovú Janského 
plaketu za 80-násobné darova-
nie krvi si prevzal Popradčan 
Ondrej Ceklár a za 60 odbe-
rov Dana Graňáková zo Svitu. 
Medailu MUDr. Kňazovického 
dostala Popradčanka Valéria 
Balúchová (foto na 1. strane) 
za 80 odberov a Milan Lesný z 
Ľubice za sto odberov.

„Prvýkrát som darovala krv 
pred 33 rokmi a vždy s pocitom, 
že zachránim život. Aj teraz, keď 
moja dcéra potrebovala krv, bola 
som darovať, ale inak väčšinou 
neviem, komu darujem krv, len 
nech mu pomôže. Je to ľudské,“ 

povedala V. Balúchová, ktorá 
už darovala približne 40 litrov 
svojej krvi. O. Ceklár (na foto) 
prvýkrát daroval krv počas zák-
ladnej vojenskej služby v Tren-
číne: „Bolo tam vtedy veľa úra-
zov a robili sa hromadné odbery. 
Potom som pokračoval s partiou 
kamarátov v Poprade s presved-
čením, že snáď niekomu moja 
krv pomôže.“ Za 40 rokov dar-
covstva krv venoval už 83-krát, 
naposledy aj dva dni pred sláv-
nosťou a iba niekoľko dní pred 
svojou šesťdesiatkou. Môže byť 
hrdý i na to, že v darcovstve 
pokračujú  obidvaja jeho syno-
via a nevesta.  (mar)

(Dokončenie zo str. 1)

Bezplatná mediačná poradňa 
bude Popradčanom opäť k dis-
pozícii vo štvrtok 3. decembra 
v priestoroch vestibulu MsÚ v 
Poprade. V čase od 14. do 16. 
hod. budú obyvateľom nášho 
mesta k dispozícii mediátori 
Mediačného centra Poprad, kto-
rí budú pripravení pomôcť im 
pri riešení ich sporov a konflik-
tov a zabezpečia im lepší prístup 
k spravodlivosti a efektívnejšiu 
vymožiteľnosť práva. Mediáciou 
je možné riešiť susedské spory, 
konflikty občanov so susedia-
cimi inštitúciami, reštaurácia-
mi, dopravcami či obecným 
úradom, rodinnoprávne spory, 
ako aj spory z pracovnopráv-
nych vzťahov.  (mag)

Kampaň 16 dní aktivizmu pro-
ti rodovo podmienenému násiliu 
páchanému na ženách sa začala 
25. novembra a potrvá do 10. de-
cembra. V Poprade sa uskutoční v 
stredu 2. decembra o 17. hod. v Tat-
ranskej galérii verejné zhromaž-
denie Vypískajme násilie.    (ppp)

Vypískajme násilie

Bezplatná
mediačná poradňa
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Krátke správyV piatok príde Mikuláš do Popradu, v nedeľu ...

Spojená škola otvorila dvere dokorán

•	K HROMADNÝM výpove-
diam sestier na Slovensku sa v 
minulých dňoch pridalo už aj 
130 zdravotných sestier a pô-
rodných asistentiek z Nemoc-
nice Poprad. Dôvodom sú pla-
tové, ale aj ďalšie požiadavky.

•	PRIAZNIVÉ podmien-
ky pre zasnežovanie umožnili 
spustiť technické zasnežovanie 
vo Vysokých aj Nízkych Tat-
rách. Lyžiarska sezóna by sa 
mala začať 5. decembra. 

•	ÚNIA žien Pod Skalkou 
zo Svitu aj tento rok zorga-
nizovala vianočnú výstavu, 
na ktorej sa prezentovalo 28 
vystavovateľov, ktorí ponúka-
li vianočné ozdoby, venčeky, 
oblátky, medovníčky, sviečky, 
adventné vence a  iné vianoč-
né produkty. 

•	V  NEDEĽU 6. decembra 
o  18. hod. bude vystupovať 
v  Kultúrnom dome v  Batizov-
ciach Peter Stašák. 

•	V MÚZEU tatranskej kine-
matografie a  fotografie v  Sta-
rom Smokovci bude v decembri 
inštalovaná výstava s  názvom 
Spomienka na 20.výročie úmr-
tia Juraja Weinczillera. Náv-
števníci si môžu zaspomínať 
na tohto tatranského horolezca 
a  kameramana prostredníc-
tvom jeho fotografií a  projek-
ciou jeho filmov.

•	DRUHÝ adventný koncert 
v  Tatranskom ľadovom dóme 
na Hrebienku venovaný deťom 
sa uskutoční v  nedeľu 6. de-
cembra o 16.30 a 17.30 hod. 

•	DRUHÝ úsek diaľnice D1 
Jánovce - Jablonov s dĺžkou 9,5 
kilometra bol otvorený v pon-
delok 30. novembra. Ide o po-
kračovanie prvého úseku diaľ-
nice, ktorý je v prevádzke od 
októbra. Súčasťou diaľničného 
obchvatu Levoče je dvojrúrový 
tunel Šibenik a veľké odpočí-
vadlo Levoča prístupné z obi-
dvoch smerov.

•	LYŽIARSKE stredisko Ski 
Bachledova otvorí svoje brány 
lyžiarom už v piatok 4. decem-
bra. Tradične sa sezóna začne 
uvádzacou lyžovačkou za špe-
ciálnu cenu 10 eur. V  nedeľu 
na deň sv. Mikuláša navštívi 
stredisko Mikuláš na lyžiach 
a prinesie sladké darčeky pre 
všetky deti.  (ppš)

Pri odchode z námestia bude na všetky deti čakať 
sladké prekvapenie a možnosť odfotografovať sa vo 
fotoateliéroch. 

Podujatie je realizované s finančnou podporou 
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja SR.

Ako mikulášsky darček dostanú občania i to, že 
Mestská hromadná doprava v Poprade bude 4. 
decembra od 15. do 24. hod. premávať zadarmo. 

Z dôvodu zabezpečenia preventívnych opatrení 
v nebezpečnej zóne, týkajúcich sa použitia pyro-
techniky počas Príchodu Mikuláša bude v piatok 
4. decembra od 17.20 do 18.15 hod. úplná uzá-
vierka cestnej premávky na miestnych komuni-
káciách Ul. levočská - úsek od križovatky s Ul. 
Štefánikovou po križovatku s Ul. Francisciho a 
časť Ul. Popradskej brigády, úsek približne 65 
metrov od križovatky s Ul. levočskou, vrátane 
parkoviska, kde bude odpalisko pyrotechniky.

Z dôvodu úplnej uzávierky bude v rovnakom 
čase uvedená do pohotovostného režimu cest-
ná svetelná signalizácia (Levočská - Štefánikova 
- J. Curie). Uzávierka ovplyvní aj vedenie liniek 
MHD Poprad, pričom spoj č. 39 na linke č. 1 s od-
chodom z autobusovej stanice o 17.30 hod. smer 
Juh III prechádzajúci cez zastávky dom kultúry, 
Slovenská sporiteľňa a Ul. levočská bude vedený 
k nemocnici cez Ul. Francisciho.

V piatok 4. decembra sa po prvýkrát otvorí 
pre Popradčanov a návštevníkov mesta novinka 
- Adventné mestečko. V drevených stánkoch pri 
zvonici bude k dispozícii predovšetkým vianočné 
občerstvenie. Adventné mestečko bude otvorené 
denne minimálne do 20. hod. až do 6. januára 2016. 

V nedeľu 6. decembra poteší deti i dospelých v 
mestských častiach Putujúci Mikuláš. O 13. hod. 
príde do Kvetnice, o 14. hod. do Veľkej, o 15. hod. 
do Sp. Soboty, o 16. hod. do Matejoviec a o 17. 
hod. do Stráží pod Tatrami.   (mar)

Spojená škola na Ulici D. Ta-
tarku otvorila minulý týždeň 
svoje brány vo všetkých sek-
ciách, od základnej školy, cez 
osemročné gymnázium, až po 
bilingválne gymnázium.

V  utorok nazreli potenciál-
ni študenti do života gymna-
zistov na Ulici D. Tatarku. Na 
každej otvorenej hodine boli 
pre žiakov pripravené aktivity, 

úlohy, prezentácie 
a  rôzne zaujímavos-
ti z prostredia školy. 
Nechýbali ukážky 
práce s tabletmi, ne-
mecké piesne a  hry, 
chemické pokusy, 
výroba jednoduchej 
dymovnice, horenie 
plynov na fyzike, 
hodiny nemčiny, angličtiny či 
ruštiny.

V  piatok očakávali záujem-
cov o  štúdium v  priestoroch 
Spojenej školy D. Tatarku na 
Ulici mládeže. Program bol po-
dobný, no aktivitami sa tu pre-
zentovali aj deti zo základnej 
školy, či bilingvalisti. „Nemáme 
núdzu o  záujemcov a ani tieto 
podujatia neorganizujeme za 
účelom náboru. Je to informa-
tívna záležitosť, chceme potenci-
álnym študentom ukázať, čo ich 
čaká, aby vedeli do čoho idú,“ 
povedal riaditeľ SŠ D. Tatarku 
Dušan Nebus. V  rámci všet-
kých sekcií školy spolu študuje 

v  tomto školskom roku 1  052 
žiakov. „Za minulý školský rok 
sa vieme pochváliť stopercent-
nou úspešnosťou prijatia na 
vysoké školy v  rámci štvorroč-
ného gymnázia a  takmer sto-
percentnou úspešnosťou v rámci 
bilingválnej sekcie. Bežný počet 
záujemcov o  našu školu vždy 
prevyšuje dvojnásobok mož-
nej kapacity,“ dodal D. Nebus, 
ktorý vyzdvihol výnimočnosť 
projektu bilingválneho vzde-
lávania v  spolupráci so Spol-
kovou republikou Nemecko a 
tiež integráciu postihnutých 
detí od prvého ročníka ZŠ až 
po maturitu.  (ppv)

Podpredseda vlády a  minister zahraničných vecí SR 
Miroslav Lajčák prijal pozvanie študentov 3.E triedy Ob-
chodnej akadémie v Poprade a v pondelok medzi nich 
zavítal. Spoločne diskutovali na rôzne aktuálne témy.

„Ďakujem za pozvanie. Toto je môj jediný deň 
z  posledných dvoch týždňov, kedy som na Slovensku. 
Pozvanie do Popradu však nemôžem nikdy odmietnuť,“ 
uviedol v  príhovore M. Lajčák, ktorý je rodákom z 
nášho mesta. „Pán minister k  nám prišiel na pozvanie 
študentov 3.E triedy pod vedením učiteľky Lýdie Budzá-
kovej, v rámci aktivít projektu Euroscola. Sme typ školy, 
ktorá sa zaoberá problematikou, ktorú práve on riadi. 
Prednáška obsahovala témy o  Európskej únii a zahra-
ničnej politike. Zaujímavou témou bol problém mig-
rantov, ale aj postavenie Slovenska v  celosvetovom me-
radle,“ dodala riaditeľka OA v Poprade Iveta Račeková.

(Dokončenie zo str. 1)
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Zvyšujú kvalitu svojich služieb
Kým v susednom Česku pôso-

bí približne 600 informačných 
centier, na Slovensku je ich iba 
53. O ich ceste ku kvalite v 21. 
storočí diskutovali na kolokviu 
Asociácie informačných centier 
Slovenska (AICES) v Poprade 
minulý utorok a stredu. 

Prezidentka AICES Ivona 
Fraňová zhrnula, že sa venovali 
súčasnému stavu sektoru turis-
tických informačných centier 
(TIC) na Slo-
vensku, sloven-
skému systému 
kvality služieb 
cestovného ru-
chu so zame-
raním na TIC, 
predstavili pro-
jekty Národná 
sústava povolaní a Národná sú-
stava kvalifikácií pre sektor TIC, 
tvorbu kvalitných webových 
stránok pre TIC a ďalšie. „Defi-
novali sme päť nových kvalifiká-
cií a povolaní pre TIC, čo doteraz 
neexistovalo  a budeme môcť na 
tom od budúceho roka stavať. Aj 
takýmto spôsobom chceme za-
staviť klesajúci trend v počte TIC 
na Slovensku. Veď naším cieľom 
je vysoký systém kvality služieb, 
ktoré poskytujú a podporujú nimi 
rozvoj cestovného ruchu,“ uvied-
la I. Fraňová. Poukázala na via-
ceré problémy TIC - ich finan-
covanie, ktoré zostáva prevažne 
na pleciach samospráv, slabo 
aktualizované webové stránky, z 
ktorých väčšina ani nie je vlast-
nou samostatnou webstránkou 
TIC, ale je „skrytá“ pod iným 
subjektom, nutnosť podpory, 
keďže ide o typ organizácií, kto-
ré nie sú ziskové a dokážu si na 
seba zarobiť maximálne z jednej 
tretiny atď. Prezidentka dodala, 
že za 21 rokov existencie AI-

CES bola prvá polovica rokov 
najlepšia, lebo mali dotácie, ale 
po vstupe do EÚ stratili zdroje 
financovania. AICES veľakrát 
robí akoby záchrannú stanicu, 
aby TIC nezanikali. Za dobrý 
príklad považuje mesto Poprad, 
ktoré vytvorilo Mestskú infor-
mačnú kanceláriu ako mestskú 
príspevkovú organizáciu a jej 
fungovanie dobre nastavilo. 

Mesto Poprad a MIK Poprad 
boli spoluorga-
nizátormi kolok-
via. Zástupcovia 
TIC, samosprá-
vy, regionálni 
predstavitel ia 
Slovenskej agen-
túry pre cestovný 
ruch i z oblast-

ných a krajských organizácií CR 
s uznaním kvitovali umiestnenie 
a priestory popradskej MIK. Tá 
zároveň patrí iba k 15 TIC na 
Slovensku, ktoré majú vlastnú 
webstránku. Prevádzkuje ju od 
marca tohto roku pod názvom 
www.visitpoprad.sk a prináša na 
nej informácie nielen z mesta, ale 
aj širokého regiónu. Riaditeľka 
MIK Lucia Pitoňáková povedala: 
„Kolokvium nám umožnilo zís-
kať nové poznatky. Najviac sme 
diskutovali k zavedeniu systému 
kvality služieb cestovného ruchu 
so zameraním na informačné 
centrá, ale aj k úlohám sprievod-
cov. Považujem tiež za potrebné 
organizovať školenia pracovníkov 
TIC okrem iného so zameraním 
na internetovú prezentáciu, opti-
malizáciu webstránok, využívanie 
služieb sociálnych sietí a pod.“ 

Účastníci kolokvia a násled-
ného valného zhromaždenia AI-
CES sa  previezli aj v retro auto-
buse Objav Poprad a prehliadka 
mesta ich nadchla.  (mar)

Poslankyňa Anna Schlosse-
rová vystúpila na októbrovom 
mestskom zastupiteľstva s viace-
rými interpeláciami. Obyvatelia 
Matejoviec, s ktorými sa stre-
távajú poslanci VO č. 1 každý 
prvý štvrtok v mesiaci, požiadali 
o výraznejšiu vianočnú výzdobu 
v tejto mestskej časti - svetelnú 
reťaz na živý ihličnan na Mate-
jovskom námestí a pri vstupe 
do Matejoviec. Ďalší občan po-
žiadal o riešenie akútneho sta-
vu týkajúceho sa priechodu cez 
hlavnú cestu k objektu bývalej 
slobodárne Tatramatu na rohu 

ulíc Hlavnej a Lidickej. Ďalšia 
občianka upozornila na pričas-
té výpadky elektrickej energie 
v časti ulíc Hlavná, Bezručova, 
Tehelňa, Puškinova, Nerudova, 
Nad tehelňou a Janka Kráľa a po-
žiadala, aby mesto zabezpečilo 
prostredníctvom firmy Siemens 
o dôslednú kontrolu, prípadne 
výmenu ističov a ochranu elek-
trických drôtov, ktoré skratujú 
pri každom silnejšom vetre. „V 
mene obyvateľov Matejoviec dô-
razne upozorňujem na neustále 
sa zhoršujúcu situáciu ohľadom 
rušenia verejného poriadku, niče-
nia majetku a obťažovania školo-
povinných detí prvého stupňa ZŠ 

v Matejovciach neprispôsobivými 
spoluobyvateľmi, ktorí oberajú 
deti cestou do školy o desiate, ni-
čia námestie a vykonávajú svoje 
telesné potreby na novovybudova-
nom chodníku na Staničnej ulici. 
Okrem špiny a skládky odpadu sa 
tam nachádza aj nekontrolovateľ-
ný počet psov,“ uviedla poslanky-
ňa a požiadala mesto o zriadenie 
rómskej hliadky z tam žijúcej ko-
munity. Poslankyňa tiež interpe-
lovala, prečo sa netýka bezplatný 
vstup do Aquacity a iné výhody 
aj popradských dôchodcov, ktorí 
nie sú organizovaní v denných 
centrách. Interpelovala aj za 
obyvateľov bytového domu na 

Ul. D. Tatarku č. 258, ktorí majú 
problém s parkovaním. Tento 
bytový dom sa nachádza v centre 
mesta a v bezprostrednom okolí 
nie sú vytvorené žiadne odstav-
né plochy pre tam žijúcich oby-
vateľov a ani pri zrealizovanej 
nadstavbe neboli postavené nové 
parkovacie miesta. Naviac, ani 
vo vnútrobloku ulíc Štefánikova, 
D. Tatarku a Námestie sv. Egí-
dia nie sú vytvorené plochy na 
parkovanie motorových vozidiel 
pre obyvateľov okolitých domov, 
pričom existujúce sú v nezme-
nenom počte a stave približne 
od roku 1950, kedy boli domy 
postavené.  (ppm)

Z interpelácií

Testovací betónový psí pisoár 
dalo nainštalovať mesto Poprad na 
základe výsledkov ankety občanov 
do lokality starého Juhu - na Šro-
bárovej ulici  (na foto). Minulý pia-
tok ho osadil výhradný distribútor 
psích záchodov na Slovensku spo-
ločnosť zo Spišskej Novej Vsi. 

Mesto Poprad je prvým sloven-
ským mestom, v ktorom je takýto psí 
pisoár. V Čechách, odkiaľ pochádza-
jú autori tohto produktu, je už v nie-
koľkých mestách a psie záchody sú 
i v Poľsku. Tým, že lákajú psov, aby 
vykonali svoju potrebu na danom mieste, prispievajú k ochrane fasád, 
detských ihrísk, dopravných značiek, kolies automobilov, rohov budov 

a pod. „Dvetisíc psov ročne vyprodu-
kuje okolo 202 tisíc litrov moču, takže 
psí pisoár má naozaj význam. Ideálny 
koncept je, že sa vytvorí zóna, v kto-
rej by bolo niekoľko pisoárov a boli by 
súčasťou mobiliáru,“ povedal Andrej 
Ivančo z firmy, ktorá pisoár nainšta-
lovala. Stojí takmer tristo eur.

V Poprade je približne 2650 re-
gistrovaných psov. Pisoár využijú 
iba psí „chlapci“, sučky močia inak. 
Počas trojmesačnej testovacej pre-
vádzky mesto zistí, ako sa táto no-
vinka ujme. Prví psičkári boli skôr 

skeptickí. Nevedia si totiž predstaviť, ako donútia svojho štvorno-
hého miláčika, aby vydržal až ku psiemu záchodu. Najvhodnejšia by 
preto bola zóna s viacerými psími pisoármi.   (mar)

Novinka pre psov už stojí

Minulý týždeň bol na Hrebienku otvo-
rený Tatranský ľadový dóm. Sedem 
sochárov ho budovalo dva týždne aj 
dvanásť hodín denne. Tohtoročný ľado-
vý dóm je oveľa väčší oproti minulým 
rokom a je postavený v  barokovom 
štýle. Novinkou sú zamrznuté kvety 
v ľade. Minulý rok navštívilo ľadový 
dóm 165-tisíc ľudí. Tatranci veria, že 
tento rok sa podarí prekonať toto čís-
lo a  dóm si príde pozrieť až 200-tisíc 
návštevníkov. Na slávnostnom otvo-
rení vystúpili deti z  Poľska, Ukrajiny, 
Českej republiky a  chlapci z  Lendaku 
s  vianočným pásmom. (na fotografii).
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Blind Spot sa hrá s ľudskou mysľou a rôznymi obdobiami

Labutia pieseň metalovej legendyÚnia žien má
sedemdesiat

V  sobotu 21. novembra prijal viceprimátor Popradu Igor Wzoš tých Po-
pradčanov, ktorí oslávili svoje životné jubileá v novembri. Jubilantom zabla-
hoželal a poďakoval za ich prácu v prospech rozvoja nášho mesta. Krásnych 
90 rokov v novembri oslávila Alžbeta Komorová, 85 rokov - Oľga Gubeko-
vá, Alžbeta Michalíková, Anna Perunková, Etela Sisková, Anna Špinerová, 
Adam Brija, Ondrej Holotňák a Pavol Martinko. 80 rokov - Anna Berková, 
Katarína Ferenčíková, Veronika Kupčiková, Mária Véghová, Ján Baďura, 
Jozef Krajč, Anton Kuchta a Michal Kundis. 75 rokov - Terézia Andrejová, 
Mária Baranová, Hildegarda Fedorová, Helena Kotschová, Terézia Orolino-
vá, Alžbeta Regecová, Fabian Gordiak, Ján Tkáč, 70 rokov - Katarína Čáky-
ová, Štefan Chachula, Pavel Chudík, Eva Mazurková, Katarína Palenčárová, 
Emília Sosková, Magdaléna Vallušová, Magdaléna Venglarčíková, Július 
Köböl, Július Kubaský, Jozef Nečas, Stanislav Šrenkel, Alojz Vagaš, Ján Val-
luš, Peter Zlocha. Prijatia sa zúčastnila aj 70-ročná Eva Ďurkovičová, ktorá 
oslávila svoje narodeniny v októbri.         FOTO - Silvia Šifrová

Cesty členov popradskej me-
talovej kapely Nympha sa po 15 
rokoch rozišli. Kapela má za se-
bou približne tridsať koncertov, 
no predzvesťou jej rozpadu bola 
pauza od hrania v rokoch 2007 
až 2014. Líder kapely Marek Pa-
daras sa vlani pokúsil spoločne 
s  gitaristom o  jej vzkriesenie, 
ale počas nahrávania posledné-
ho albumu členovia postupne 
začali ubúdať a  kapela oficiál-

ne zanikla. Úplne nový album 
s príznačným názvom Time for 
Memories (Čas na spomienky) 
je tak pre popradskú kapelu 
Nympha labuťou piesňou.

Marek Padaras (basgitara, 
spev), Kristián Psotka (gitary) 
a Ján Vartovník (bicie) tvorili od 
roku 2000 pôvodnú zostavu po-
pradskej kapely Nympha, ktorá 
svoj prvý album nahrala v  roku 
2005. Neskôr sa k  nim prida-

la Tereza Kočišová (klávesy) 
a  v  roku 2014 aj Karolína Mar-
tonová (spev). Filip Tkáč (stage 
piano, klávesy, violončelo) sa 
stal členom kapely na poslednú 
chvíľu, keď zaskočil pri nahráva-
ní posledného albumu za Terezu 
Kočišovú, ktorá stihla nahrať šty-
ri skladby nového a zároveň po-
sledného albumu.

Rozlúčkový album Time for 
Memories obsahuje deväť skla-
dieb. „Pred finálnym dokončením 
nás opustil aj gitarista Kristián 
Psotka. Tento album som začal 
komponovať už osem rokov do-
zadu. Je viac menej rockový, rov-
nako ako aj celoročné účinkovanie 
kapely, pretože spoločne s bubení-
kom už dlhšie metal nepočúvame. 
Žánrovo sme sa už jednoducho 
s  ostatnými nezhodli. Gitarista 
s klávesáčkou by chceli hrať tvrdý 
metal. Nič to však nemení na fak-
te, že sme chceli poslucháčom odo-
vzdať kvalitný album,“ vysvetľo-
val M. Padaras.  (ppv)

V  piatok 20. novembra si 
v Dome kultúry vo Svite pripo-
menuli 70. výročie založenia 
Únie žien Slovenska. Tejto sláv-
nosti sa zúčastnila aj krajská 
predsedníčka ÚŽS v  Prešove 
Anna Capová, primátor Svitu 
Miroslav Škvarek, starostovia 
priľahlých obcí a  občania mes-
ta Svit. Predsedníčka okresnej 
organizácie so sídlom vo Svite 
Ľubica Kederová zhodnotila 70 
ročnú históriu tejto dobrovoľnej 
neziskovej organizácie a  poďa-
kovala všetkým za pomoc, ktorú 
jej počas minulého obdobia po-
skytli a prejavili.

Osobitne boli ocenené dlhoroč-
né členky Mária Bartková, Marta 
Čendulová, Mária Černajová, 
Zuzana Ilčíková, Mária Reľovská 
- bývalá predsedníčka OO ÚŽS 
v  Poprade, Mária Stanová, Má-
ria Rekeneiová, Helena Škyrtová 
a  Eleonóra Zacharová.     (vžo)

Marek Kvetan - Slepá škvr-
na (Blind spot), je názov 
svojráznej výstavy inštalova-
nej v  Tatranskej galérii. Na 
výstavách, na ktorých sa M. 
Kvetan podieľal, boli už aj 
boxerské rukavice vykladané 
farebnými kamienkami, kto-
ré podľa neho vyjadrujú boj 
o bohatstvo,  alebo 
konfety z dolárových 
bankoviek. Exponáty 
sa vyrovnávajú aj s 
obdobím socializmu 
a  jeho vkusom, ako 
napríklad  minima-
listická paneláková 
architektúra z  ulože-
ných tanierov.

Podľa Vladimíra 
Beskida (na foto  vpra-

vo), kurátora výstavy, dielo M. 
Kvetana poskladali do rôznych 
línií. Na jednej strane sa jeho 
tvorba viaže k  obývačkovej, 
niekedy trochu pokleslej kultú-
re, v nej pracuje aj s komixom 
a animáciou. V druhej línii vy-
berá fotky nešťastných situácií 
- zobrazenie elektrického kres-

la, automobilových 
havárií, zastrelenie 
človeka. Treťou líniou 
sú svetelné práce, ako 
napríklad stočený, 
hrajúci, svetielkujúci 
koberec v  rohu (na 
foto), alebo archa, 
ktorá je paralelou 
k  biblickej, starozá-
konnej téme. „Jeho 
archa môže vyzerať aj 

ako nefunkčná, stará, svetelná 
reklama, prípadne ako náš roz-
víjajúci sa kapitalistický systém, 
ktorý je navonok vysvietený, ale 
vo vnútri je ešte niečo porucho-
vé. Autor zachytáva všetky rovi-
ny od veľmi intímnych, domá-
cich, obývačkových až po veľké, 
sociálno-politické témy. M. Kve-
tan to všetko skvelým spôsobom 
mixuje,“ povedal V. Beskid. 

Autor M.Kvetan (na foto vľa-
vo) sa priznal, že keď ako malý 
chlapec videl u starých rodičov 
perzský koberec, bol to pre 
neho magický predmet. Teraz 
z  neho urobil hrajúci koberec, 
ktorý môže v  našich predsta-
vách aj vzlietnuť. „Nerád dávam 
svojim dielam filozofické, nad-
nesené názvy. Keď v  rohu stojí 

koberec, tak dielo nazvem ko-
berec. Dielo musí hovoriť samo 
za seba a  fungovať v  spojitosti 
s  tým, kto na neho pozerá. Ne-
malo by byť nad divákom, aby 
bolo ťažké mu porozumieť. A vy-
tvárať vzorec, ako ho má divák 
vidieť, tiež nie je správne“, dodal 
M.Kvetan. Výstava potrvá do 
13. decembra 2015.  (kpa)



Strana 6 2. 12. 2015

Ministerstvo dopravy, výstavby a  regio-
nálneho rozvoja SR vyhlásilo v apríli výzvu 
na podanie žiadostí o  poskytnutie dotácie 
na projekt, ktorý je zameraný na podporu 
regionálneho rozvoja pre subjekty územnej 
spolupráce na rok 2015. Združenie Eurore-
gión Tatry bolo úspešné a získalo v  rámci 
spomínanej výzvy podporu pre projekt pod 
názvom Výstavba cyklistických komuniká-
cií v Euroregióne Tatry.

V partnerstve so Zväzkom Euroregión „Tat-
ry“, Európskym zoskupením územnej spolu-
práce Tatry, Prešovským samospráv-
nym krajom, mestami Kežmarok, 
Poprad, Liptovský Mikuláš a  obcou 
Dlhá nad Oravou začalo Združenie 
Euroregión Tatry s realizáciou projektu 
v mesiaci november. Kompletný strate-
gický cezhraničný projekt Euroregió-
nu „Tatry“ pod názvom Historicko-

-kultúrno-prírodná Cesta okolo Tatier zahŕňa 
realizáciu viac ako 250 km cyklistických, be-
žeckých, turistických a náučných trás s cieľom 
vytvoriť neprerušenú, bezpečnú a priaznivú re-
gionálnu sieť cyklotrás.  Keďže medzi návštev-
níkmi nášho euroregiónu evidentne dochádza 
k vzostupu cykloturistiky, bolo rozhodnuté, že 
v rámci podporeného projektu Združenia Eu-
roregión Tatry pod názvom Výstavba cyklis-
tických komunikácií v Euroregióne Tatry budú 
vypracované: 1. Jednostupňová projektová 
dokumentácia (DSP, DRS) okolo historického 

centra mesta Kežmarok, 2. Dokumentácia na 
územné rozhodnutie (DÚR) Poprad - Mate-
jovce, 3. Jednostupňová projektová dokumen-
tácia (DSP, DRS) Liptovský Mikuláš - Okoličné 
a 4. Dvojstupňová dokumentácia v Dlhej nad 
Oravou - projektovej dokumentácie na územ-
né rozhodnutie a projektovej dokumentácie na 
stavebné povolenie a realizáciu stavby za úče-
lom postupného vybudovania týchto úsekov 
cyklochodníka. Cieľom je postupne poprepájať 
jednotlivé úseky cyklochodníka na slovenskej 
a poľskej strane Euroregiónu „Tatry“. 

Celková výška rozpočtu projektu 
činí: 47.173,70 € (z  toho: spolufi-
nancovanie z  rozpočtovej kapitoly 
MDVaRR SR vo výške: 40.000,00 € 
a vlastné zdroje: 7.173,70 €).

Radoslava Krafčíková
poverená riadením kancelárie

Združenia Euroregión Tatry

Rozšírili si vedomosti o EÚ

Opäť úspešný projekt na rozvoj cykloturistiky Združenia Euroregión Tatry

Enviróza a myNapísali ste nám
Študenti Gymnázia na Kuku-

čínovej ulici v Poprade sa zapo-
jili do programu EUROSCO-
LA 2016. Program je určený 
študentom stredných škôl vo 
veku 16 - 18 rokov.  Motiváciou 
je cena pre víťaza - dvojdňové 
podujatie EUROSCOLA, kto-
ré sa uskutoční 20. a  21. mája 
2016 v Štrasburgu.

Projektovú prácu rozbehli 
žiaci III.B a III.C triedy, ktorí sa 
zúčastnili na besede o Európskej 
únii pri príležitosti Európskeho 
informačného dňa. Europoslanci 
Vladimír Maňka a Ivan Štefanec 
so žiakmi diskutovali o  horú-
cich témach európskej politiky 
- migranti, postavenie Slovákov 
v EÚ, ekonomické dohody medzi 

USA a  EÚ. Zaujímavým podu-
jatím bola aj prednáška a beseda 
s  europoslankyňou Monikou 
Flašíkovou Beňovou, prostred-
níctvom programu SKYPE na 
tému - Postoj Európskej únie 
k  riešeniu prívalu utečencov 
z krízových oblastí, beseda s Pet-
rom Pajonkom z  Ekonomickej 
univerzity Bratislava. Európsky 
parlament mojimi očami - zaují-
mavé zážitky a osobné skúsenosti 
prezentovala svojim spolužia-
kom študentka gymnázia Lucia 
Lučivjanská. Lucia sa v rámci sú-
ťaže Rozhoduj o Európe prebojo-
vala na modelové zasadanie Rady 
EÚ a  Európskeho parlamentu 
v Trenčianskych Tepliciach.

Valéria Pajonková

Študenti prvého ročníka bilingválnej sekcie Spojenej školy na Ulici 
Dominika Tatarku v Poprade môžu konečne povedať, že sú tými pra-
vými bilingvalistami. Majú totiž za sebou imatrikuláciu alebo cecho-
vačku. Do študentského stavu ich prijímali tretiaci, ktorí sa rozhodli, 
že večer sa bude niesť v duchu DEUTSCH HORROR STORY. Tomu 
bola podriadená výzdoba, kostýmy i  pomaľované tváre. Právoplat-
nými členmi „biliniek“ sa stali nielen študenti, ale aj noví členovia 
pedagogického zboru.         FOTO - archív BS

Vo veľkej telocvični ZŠ s MŠ 
na Komenského ulici sa v po-
lovici novembra konala sláv-
nosť pasovania na prvákov. Na 
slávnosti sa zúčastnili riaditeľ-
ka Jarmila Cervová, zástupky-
ňa pre II. stupeň ZŠ s MŠ Eva 
Bednárová a  podporiť býva-
lých zverencov prišli aj pani 
učiteľky z materskej školy, kto-
ré prváčikom priniesli sladké 
prekvapenie.

Celú slávnosť moderova-
la zástupkyňa pre I. stupeň 
ZŠ s  MŠ Mária Vojtaššáková 
a  pomáhali jej dvorný šašo, 

kráľovná a kráľ v podaní star-
ších žiakov. Prváci 1. A  a  1.B 
zarecitovali spoločne básničku 
a  zaspievali si veselú pesnič-
ku. Tým dokázali, že sú prá-
voplatní členovia základnej 
školy. Po krátkom programe 
a  prváckom sľube nasledovala 
ceremónia pasovania, pri kto-
rej boli prvákom odovzdané 
dekréty a odznaky s logom ZŠ 
s  MŠ Komenského. Dekréty 
odovzdali triedne učiteľky Beá-
ta Kalinová a Mária Bolcárová 
a  odznaky pani vychovávateľ-
ky Daniela Baltazárovičová 
a Jana Babonyová.

Beáta Kalinová

Pasovanie na prváka

Základná škola s materskou 
školou na Komenského ulici 
v  Poprade už niekoľko rokov 
spolupracuje so Slovenskou 
agentúrou životného pros-
tredia so sídlom v  Banskej 
Bystrici a zapája sa do takmer 
všetkých jej programov a sú-
ťaží, ktoré sú určené pre žia-
kov základných škôl a týkajú 
sa environmentálnej výchovy.

Každý rok sa nám doposiaľ 
podarilo obsadiť popredné 
miesta v  rámci Ekostopy - 
programu Na túru s naturou a 
súťaže Envirotázniky. V  škol-
skom roku 2014/15 sa novin-
kou v  školských programoch 
SAŽP stala Enviróza. Po úspeš-
nom absolvovaní 1. ročníka (2. 
miesto zo 71 ZŠ a SŠ) sme sa 
rozhodli zúčastniť aj 2. ročníka 
súťaže.

Enviróza je školský program 
a zároveň outdoorová hra, kto-

rá bola vyvinutá za účelom zís-
kavania a šírenia informácií o 
environmentálnych záťažiach 
na Slovensku. Žiaci a študen-
ti nadobúdajú informácie o 
existujúcich environmentál-
nych záťažiach, o stave svojho 
životného prostredia, a to na 
základe vlastných pozorovaní 
v prírode.

V  2. ročníku súťaže sme 
opäť patrili medzi najúspeš-
nejšie hráčske skupiny a obsa-
dili sme vynikajúce 2. miesto. 
Na základe vyhodnocovania 
oboch ročníkov spolu, sme 
sa stali v  uvedenej kategórii 
celoslovenskými víťazmi. Od-
menu predstavovala exkurzia, 
v  rámci ktorej sme koncom 
októbra absolvovali návšte-
vu bane Mária v Novoveskej 
Hute a akreditovaných Ekolo-
gických laboratórií v Spišskej 
Novej Vsi.  (ene)

Tento projekt bol podporený z rozpočtovej kapitoly 
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
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SpoločenSká kronika

poVeDali SláVni

naVŽDY Sme Sa roZlÚčili

naVŽDY Sa roZlÚčime

Nový, lepší život! To nech je naším heslom!     M. AURELIUS

V stredu 2. decembra 2015
o 14. hod. vo Veľkej s

Vo štvrtok 3. decembra 2015
o 11. hod. vo Veľkej s

Vo štvrtok 26. novembra 2015
v Novej Lesnej s

V piatok 27. novembra 2015
vo Veľkej s

V sobotu 28. novembra 2015
vo Veľkej s

V utorok 1. decembra 2015
v Strážach so

Annou Balážovou,
91-ročnou

Annou Timkovou,
74-ročnou

Jánom Ivorom,
81-ročným

Štefanom Švagerkom,
90-ročným

Gabrielou Osvaldovou,
75-ročnou

Tomášom Jadvišom,
81-ročným

BlaHoŽeláme k meninám
Dnes 2. decembra má meniny Bibiána, zajtra 3. decembra Oldrich, 
v piatok 4. novembra Barbora, Barbara, v sobotu 5. decembra Oto, 
v  nedeľu 6. decembra Mikuláš, v  pondelok 7. decembra Ambróz a 
v utorok 8. decembra Marína.

HoroSkop oD StreDY Do StreDY
Celý týždeň 
bude veľmi 

príjemný. Stretnete sa s novými 
ľuďmi a spoznáte nové miesta, kde 
načerpáte silu.

Poteší vás 
značná fi-

nančná odmena. Budete si môcť 
dovoliť štedrejšie sviatky.

D o s t a n e t e 
z a u j í m a v ú 

ponuku, ktorou si môžete finančne 
prilepšiť. Len vám zaberie veľa času.

Zažijete veľa 
radosti v rodi-

ne. Vynorí sa tiež nejaká novinka, 
ktorá vám prinesie šťastie.

Budete mať 
veľa práce a 

preto budete namrzení. Nevylie-
vajte si však zlosť na blízkych.

Svojou dobro-
srdečnosťou 

si získate náklonnosť neznámeho 
človeka. Pomôže vám, keď to bu-
dete potrebovať.

Vo vás sa 
zbierajú mi-

nulé i súčasné krivdy a je veľmi 
pravdepodobné, že poriadne vy-
buchnete.

Nadriadení 
ocenia vaše 

schopnosti. Môžete sa tešiť na via-
nočnú odmenu.

Dni vám 
budú ubiehať 

v zábave a dobrej spoločnosti ne-
uveriteľné rýchlo.

Budete veľa 
cestovať a za-

žijete veľa zaujímavých vecí. Mali 
by ste však už myslieť aj na čas len 
pre seba.

N e o m y l n e 
zistíte, kto to 

s vami myslí dobre a kto vám poza 
váš chrbát škodí.

Veľmi pekné 
obdobie, kto-

ré osobitne praje rodinným vzťa-
hom, potrvá dlho.

poHotoVoSť V lekárňacH
Dnes 2. decembra - Altea, vo štvr-
tok 3. decembra - Adus, v piatok 
4. decembra - Medovka, v sobotu 
5. decembra - Sunpharma - 
Tesco, v  nedeľu 6. decembra 
- Primula, v  pondelok 7. de-
cembra - Sunpharma - Tesco 
a v utorok 8. decembra - Adus.
Altea: Nám. sv. Egídia 25, č. t. 772 
42 22, Adus: Mnoheľova 2, č. t. 

428 31 34, Medovka: Tatranské 
nám. 4914/8, č. t. 285 12 25, Sun-
pharma - Tesco: Teplická cesta 3, 

Primula: Dostojevského 12, 
č. t. 773 13 95.
Lekárne s  pohotovostnou 
službou sú otvorené od 

pondelka do piatka od 18. do 
22. hod., počas sobôt, nedieľ 
a sviatkov od 8. do 22. hod.

manŽelStVo uZaVreli
21. novembra 2015 - Štefánia Pojedincová a Radoslav Petras, Mi-
chaela Haluščáková a Miloš Olej, Monika Mikolajčíková a Ján Ben-
dík, 23. novembra 2015 - Mária Čulková a Dušan Čulka.

Streda 2. december o 18. hod.
divadelná sála DK v Poprade
NAJKRAJŠIE VIANOCE
SO SÓLISTAMI ORCHESTRA
ĽUDOVÝCH NÁSTROJOV
SLOVENSKÉHO ROZHLASU
A J. BABJAKOM    Vstupné: 6 €

Nedeľa 6. december o 10 hod.
divadelná sála DK
Z ROZPRÁVKY
DO ROZPRÁVKY
Veľký festival maskotov a roz-
právkových postavičiek. Tárajko 
a Popletajka spolu s kamarátmi 
z rozprávok precestujú celý svet.
Vstupné: v predpredaji 5 €, v deň 
predstavenia 6 €

Nedeľa 6. december o 18. hod.
Námestie sv. Egídia
II. ADVENTNÝ KONCERT / 
DH POPRADČANKA

Pondelok 7. december o 19. hod.
divadelná sála DK

FS ŠARIŚANCI
JURAJ BURIAN
& ANDREA ZIMÁNYIOVÁ
GAPA & MEČIAR BLUES
CONNECTION

FOLKLÓR VESZUS JAZZ
Vystúpenie spája rusínsky folklór 
a rómsky folklór s prvkami jazzu. 
Vstupné: v predpredaji 6 €, v deň 
vystúpenia 8 €

Streda 9. december o 19. hod.
divadelná sála DK
VER(EJ)NÝ MILENEC
/ NEIL SIMON
Divadelná komédia s K. Haydu, 
M. Partlovou, S. Daubnerovou a I. 
Adamcom.
Vstupné: 14 €

Program mesta Poprad

Spomienka
S hlbokým zármutkom oznamujeme priateľom a známym, 

že nás 21. novembra 2015 vo veku 85 rokov 
opustila naša mama, omama, svokra a teta

JOZEFA MAREŠOVÁ
Venujte jej tichú spomienku.  

Dcéry Vierka a Danka s rodinami

V nedeľu 6. decembra 2015 si s láskou
a smútkom v srdci pripomenieme

20. výročie úmrtia našej manželky a mamky
EMÍLIE DUSÍKOVEJ rod. Kováčovej

Kto ste ju poznali,
venujte jej spolu s nami tichú spomienku.

Manžel, synovia, brat, švagriné
a krstné deti s rodinami

Spomíname

V týchto dňoch sa dožil krásneho životného jubilea 70 rokov
známy karikaturista Andrej Mišánek z Popradu.

Majstrovi srdečne blahoželáme a prajeme najmä veľa zdravia
a tvorivej invencie.

Členovia Matice Slovenskej a všetci jeho priaznivci

BlaHoŽeláme

w w w. n o v i n y - p o p r a d . s k
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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

V  novinách Poprad číslo 45 bola uverejnená súťaž o  dve knihy 
z vydavateľstva IKAR. Knihu s názvom Tretí hlas o svojráznej dvo-
jici vyšetrovateľov Tomovi Stiltonovi a Olivii Rönningovej vyhrala 
Božena Zlochová, Šrobárova ul., Poprad. Druhú knihu od Lau-
ren Kateovej s názvom Slza o  sedemnásťročnej Eureke, ktorá má 
za sebou krutú životnú skúsenosť získala Katarína Brejčáková, L. 
Svobodu, Poprad. Knihy si môžu prevziať v redakcii (Podtatranská 
149/7, Poprad) v pracovné dni do 15. hod.   (ppš)

Knihy z vydavateľstva IKAR vyhrali

MESTO POPRAD

zverejňuje  zámer  prenajať  nehnuteľnosť

v zmysle § 9a ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

v katastrálnom území Poprad - pozemok parc. č. KN-C 1986/1
o výmere 323 m2 za účelom jeho užívania na záhradkárske účely. 
Výška nájmu za pozemok je minimálne 0,12 €/m2/rok, za pozem-
ky na záhradkárske účely.
(Minimálna výška nájmu je určená v súlade so Zásadami prenájmu 
pozemkov vo vlastníctve Mesta Poprad, schválenými Uznesením 
MsZ č. 117/2012 zo dňa 6. 6. 2012 a v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.)
Bližšie informácie o nehnuteľnosti ako aj situačný nákres v katastrál-
nej mape sú uverejnené na stránke www.poprad.sk, alebo ich poskyt-
ne MsÚ Poprad, oddelenie správy majetku, 3. poschodie, číslo dverí 
313, tel. č. 052/716 72 81, e-mail: ivana.jurisova@msupoprad.sk.
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 16. 12. 2015 o 
12. hod.       PP-152

MESTO POPRAD

zverejňuje  zámer  prenajať  nehnuteľnosť

v zmysle § 9a ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

v katastrálnom území Poprad, pozemok časť parc. č.
KN-C 2993/622 o výmere 7 m2 za účelom jeho užívania

pod predajným stánkom.
Výška nájmu za pozemok je minimálne 25,- €/m2/rok, za pozemky 
na účel umiestnenia predajného stánku.
(Minimálna výška nájmu je určená v súlade so Zásadami prenájmu 
pozemkov vo vlastníctve Mesta Poprad, schválenými Uznesením 
MsZ č. 117/2012 zo dňa 06. 06. 2012 a v zmysle zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.)
Bližšie informácie o nehnuteľnosti ako aj situačný nákres v katastrál-
nej mape sú uverejnené na stránke www.poprad.sk, alebo ich poskyt-
ne MsÚ Poprad, oddelenie správy majetku, 3. poschodie, číslo dverí 
313, tel. č. 052/716 72 81, e-mail: ivana.jurisova@msupoprad.sk.
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 16. 12. 2015 o 
12. hod.       PP-151

inZercia
preDaj

• 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 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

• Predám ¾ slovenský dám-
sky kožuch tmavo hnedej 
farby, celý zateplený hrejivou 
kožušinkou, nutnosť vidieť, 
veľkosť 44-48, veľmi zacho-
valý, dohoda istá. Inf.: č. t. 
0915 906 574.  81/15-P• Predám veľmi zachova-
lý (ako nový) dlhý kožuch 
zo striebornej líšky, rovný 
strih, veľkosť 42 - 48, pôvod-
ná cena 1  300 €, teraz 300 €, 
príp. dohodou. Ku kožuchu 
dám zdarma prislúchajúcu 
kožušinovú čiapku. Inf.: č. t. 

0915 906 574.  82/15-P• Predám svinku na zabíjač-
ku. Inf.: č. t. 052/45 614 88 - 
volať večer.  83/15-P

• Odkupujeme nehnuteľnosti. 
Inf.: č. t. 0905 924 303.  106/15-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

• Darujem mačičku. Inf.č. t.: 
0908 152 288.  113/15-R

• Hľadáme do mladého ko-
lektívu v  administratíve v  Po-
prade kolegyňu vo veku do 25 
rokov, min. 3 mesiace evido-
vanú na Úrade práce. Inf.: č. t.  
0908 307 414.  114/15-R

• Kúpim jelenie a  danielie 
parohy, cena dohodou podľa 
kvality a  množstva. Inf.: č. t. 
0908 973 545.  21/15-K

rôZne

kÚpa
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MESTO POPRAD

zverejňuje  zámer  prenajať  nehnuteľnosti

v zmysle § 9a ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

v katastrálnom území Matejovce, pozemok časť parc. č.
KN-E 859/1 a pozemok časť parc. č. KN-E 859/2 spolu o výmere

15 m2 za účelom ich  užívania ako záhrady za rodinným domom. 
Výška nájmu za pozemok je minimálne 0,33 €/m2/rok, za pozem-
ky situované pri rodinných domoch na účely zriadenia pridomo-
vej záhradky.
(Minimálna výška nájmu je určená v súlade so Zásadami prenájmu 
pozemkov vo vlastníctve Mesta Poprad, schválenými Uznesením MsZ 
č. 117/2012 zo dňa 6. 6. 2012 a v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o ma-
jetku obcí v znení neskorších predpisov.)
Bližšie informácie o nehnuteľnosti ako aj situačný nákres v katastrál-
nej mape sú uverejnené na stránke www.poprad.sk, alebo ich poskytne 
MsÚ Poprad, oddelenie správy majetku, 3. poschodie, číslo dverí 313, 
tel. č. 052/716 72 81, e-mail: ivana.jurisova@msupoprad.sk.
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 16. 12. 2015 
o 12. hod.      PP-152

Basketbalisti BK Iskra Svit podali dobrý výkon v sobotňajšom 
zápase extraligy proti favoritovi z Prievidze, ale na víťazstvo to 
nestačilo. O ich prehre 83:92 rozhodla predovšetkým druhá štvr-
tina, ktorá skončila výsledkom 15:30.

„Napriek prehre musím chlapcom poďakovať za predvedený výkon. 
S veľmi kvalitným súperom sme bojovali o víťazstvo až do konca. Škoda 
chýb najmä v defenzíve,“ hodnotil duel tréner Svitu Rudolf Jugo.

Sviťania sa dnes predstavia v Leviciach a netradične v pondelok 7. 
decembra v Bratislave proti Interu.    (ppv)

Futsalisti FC K_Corp Poprad podľahli v  sobotu večer tímu Griz-
zly Slovakia Košice 4:5 po polčase 1:2. Gólom sa uviedol nový hráč 
Popradu Peter Melek. Prestávku vyplnili modelovým zápasom malé 
futbalové nádeje z FK Poprad. V tabuľke patrí Popradčanom po troch 
kolách štvrté miesto so ziskom troch bodov. V sobotu 5. decembra sa 
predstavia v Bardejove proti miestnemu tímu MFK Partizán.

„Chýbali nám nosní hráči, ale na to sa nechcem vyhovárať. Snažili 
sme sa otočiť výsledok, no bojovnosťou sa nám v hre bez brankára po-
darilo stav len skorigovať. Košice prišli ľahko k vedeniu a svojou skú-
senosťou si to dokázali ustrážiť,“ povedal po zápase s Košicami tréner 
FC K_Corp Poprad Tomáš Sabo.    (ppv)

Iskra Svit

Popradčania prehrali

Minulý týždeň sa v  Aréne 
Poprad konalo finále okresné-
ho kola vo futsale žiakov stred-
ných škôl. Do prvej štvorky sa 
už tretíkrát po sebe dostali rov-
naké štyri školy, ale o  ich po-
stupe vždy rozhodujú detaily.

Súťaž je každoročne veľmi vy-
rovnaná. „Futsalovými súťažami 
ukazujeme, aká by mohla byť bu-
dúcnosť školských športových sú-
ťaží najmä na stredných školách. 
SOŠ Technická Poprad sa minulý 
rok prebojovala až do celosloven-
ského finále,“ povedal Jozef Pav-

lík z oddelenia školstva, mládeže 
a športu MsÚ v Poprade.

O víťazovi rozhodol hneď prvý 
zápas, keď práve SOŠ Technická 
Poprad inkasovala vyrovnávajúci 
gól na 3:3 sekundu pred koncom 
od chlapcov z  Obchodnej aka-
démie Poprad. Tento moment 
v konečnom účtovaní iba o skóre 
posunul do krajského kola ob-
chodnú akadémiu, ktorá sa pred-
staví v marci v Prešove. Na treťom 
mieste skončila SPŠ Poprad a štvr-
té miesto obsadilo Gymnázium 
Kukučínova Poprad.  (ppv)

Stredoškolský futsal

NTC sa uložilo na zimný spánok
Národné tréningové cen-

trum Poprad má za sebou 
futbalovú jeseň 2015. V  zim-
nom období plánuje odstaviť 
hraciu plochu, rovnako ako 
v  minulom roku. vyhrieva-
nie trávnika ostane spustené, 
pretože zabezpečuje lepšiu re-
generáciu poškodených častí 
počas mrazov.

Jeseň bola v  NTC náročná, 
keďže sa tu okrem domácich 
zápasov FK Poprad odohrali aj 
mnohé ďalšie atraktívne zápasy. 
V  roku 2015 navštívili Poprad 
výbery do 21, 17 a  15 rokov, 
hralo sa tu finále Slovnaft Cupu, 
mládežnícky zápas hráčov 
Manchestru United, niektoré 
fortunaligové zápasy odohral 
aj MFK Ružomberok a bonbó-
nikom bol futbalový zápas le-
giend Premier League. „NTC sa 
stáva strediskom mládežníckych 

a školských súťaží. V Poprade sa 
odohrajú minimálne tri finálové 
turnaje školských súťaží a súťaží 
detských domovov. Rokujeme aj 
s mestom Poprad o organizovaní 
okresného kola najmladšej ka-
tegórie detí, aby si tiež užili tie-
to podmienky,“ uviedol riaditeľ 
NTC Poprad Peter Melek.

V  Poprade by sa malo usku-
točniť aj niekoľko kontrolných 
zrazov a zápasov mládežníckych 
tímov Slovenska. „Pripravujeme 
aj zápasy, sústredenia a turnaje 
domácich a zahraničných top tí-
mov,“ doplnil P. Melek. Priznal, 
že na vyššiu vyťaženosť zatiaľ 
nie je NTC pripravené. „Jeden 
trávnik je málo. Na pôde SFZ 
spoločne s  partnermi húževna-
to pracujeme na rozvoji NTC, 
aby mohol do Popradu zavítať 
napríklad aj A  tím Slovenska,“ 
uzavrel P. Melek.  (ppv)

Knižnica ide s dobou
Minulý týždeň vo štvrtok 

zavítali pracovníci Slovenskej 
knižnice pre nevidiacich v Le-
voči do priestorov Podtatran-
skej knižnice v Poprade, s kto-
rou dlhodobo spolupracujú. 
V rámci prednášky predstavili 
inovatívny spôsob vypožičiava-
nia audiokníh pre nevidiacich, 
slabozrakých a inak zdravotne 
postihnutých čitateľov.

„S touto knižnicou spolupra-
cujeme od 90-tych rokov. Forma 
sprístupňovania kníh pre nevi-
diacich sa mení. Najskôr to boli 
audiokazety, neskôr mp3 nosiče. 
V súčasnosti už existuje možnosť 
sťahovať knihy digitálne online 

cez internet a práve o  tom bola 
prednáška pracovníka SKN 
v  Levoči Norberta Végha,“ pri-
blížila Monika Naštická z Pod-
tatranskej knižnice v  Poprade. 
„Slovenská knižnica pre nevi-
diacich M. Hrebendu v  Levoči 
má veľký záujem o  to, aby sa 
čitatelia naučili obsluhovať fond 
online knihy. Fungovalo to na 
našej web stránke aj doteraz, ale 
knihy boli v zložitejšom formáte. 
Čitateľ musí pri registrácii spĺňať 
podmienky členstva. Čitateľov 
už máme zhruba 600, digitál-
nych kníh je v ponuke asi 4 600,“ 
dodala metodička SKN v Levo-
či Anna Tabaková.  (ppv)
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Bam poprad

Basketbalistky BAM Poprad 
privítali v sobotu doma Piešťan-
ské Čajky, s ktorými prehrali vy-
sokým rozdielom 37:85.

„Súper nám dal dobrú lekciu z 
basketbalu. Som sklamaný, že ani 
kvalitné hráčky neukázali nič na-
vyše. Práve s týmto družstvom sme 
sa chceli otestovať, či môžeme hrať 
lepší basketbal. Žiaľ, nevidel som v 
našej hre ani jednu pozitívnu vec,“ 
povedal po zápase tréner BAM 
Poprad Igor Skočovski.

Výsledok: v sobotu 28. novem-
bra BAM Poprad - Piešťanské 
Čajky 37:85 (8:22, 5:20, 15:23, 
9:20), najviac bodov BAMP: Ka-
tarína Petríková - 10. Program: 
v sobotu 5. decembra BK Slovan 
Bratislava - BAM Poprad.  (ppv)

 V/P %
1. GA Košice 13/0 100
2. Piešťany 11/1 91,67
3. Ružomberok 9/4 69,23
4. Šamorín 5/8 38,46
5. B. Bystrica 5/8 38,46
6. Poprad 4/9 30,77
7. Slovan 4/9 30,77
8. Cassovia KE 0/12 0

Tabuľka extraligy Základná časť

Popradskí hokejisti nema-
jú srdce z  ľadu. Dokázali to 
minulý týždeň v  utorok, keď 
vymenili hokejky za valčeky 
a formičky.

V  miestnej kaviarničke na-
piekli vianočné sušienky, kto-
ré počas piatkového súboja 
Popradu s  Košicami predá-
vali v  špeciálnom stánku ich 
partnerky, spoločne s  ďalšími 
suvenírmi. Výťažok vo výške 
takmer 400 eur putoval do rúk 
zdravotne hendikepovanej sú-
rodeneckej dvojice Anne a  Jo-
zefovi. Obaja sú veľkými fanú-
šikmi HK Poprad.

V kuchyni sa vyobracali Arne 
Kroták, Jaroslav Kasík, Radoslav 

Suchý, Ľuboš Bartečko, Ľubo-
mír Dinda, Patrik Števuliak 
a Andreas Štrauch. „Chlapci boli 
šikovní, sústredili sa a  veľa pri 
tom nerozprávali,“ povedal ako 
pravý kapitán Arne Kroták. „V 
kuchyni bolo teplo a krásne to tu 
rozvoniavalo. Na podobné akcie 
som bol zvyknutý aj v Amerike,“ 
pokračoval svetobežník Ľuboš 
Bartečko. „Veľa ľuďom treba po-
môcť a  takto sa nám to hádam 
podarilo. S chalanmi bola navyše 
v kuchyni zábava,“ dodal Andre-
as Štrauch.  (mav)

• HOKEJISTKY ŽHK Poprad 
v  rámci 11. kola 1. ligy rozdrvi-
li vo Zvolene svoje súperky 16:1 
a  rekordným rozdielom tejto se-
zóny si upevnili prvú priečku v ta-
buľke. Najbližší zápas odohrajú 
popradské líšky až 13. decembra 
v Martine.• V  SOBOTU 5. decembra sa 
v  telocvični ZŠ Dostojevského 
uskutoční tradičná súťaž v športo-
vej gymnastike pod názvom Via-
nočná guľa 2015. Od 10. hodiny 

budú medzi sebou súperiť gym-
nastky v  kategóriách najmladšie 
žiačky, mladšie žiačky a  staršie 
žiačky.• DECEMBER bude v  Aréne 
Poprad bohatý na športové podu-
jatia. Okrem nabitého futsalového 
programu, sa návštevníci môžu 
tešiť 12. decembra na basketbalovú 
exhibíciu Eurovia All Star Game 
2015/2016, či extraligový zápas 

v basketbale žien 22. decembra me-
dzi Popradom a Banskou Bystricou.• PREDMINULÝ víkend sa 
v Košiciach zúčastnili 2. kola Slo-
venského pohára v karate aj prete-
kári Central karate klubu Poprad. 
Podarilo sa im vybojovať tri bron-
zové medaily zásluhou Andreja 
Skokana v kategórii kumite kade-
ti nad 70 kg a Nadje Moncoľovej, 
ktorá skončila tretia v  kategórii 
kata juniorky i v kategórii kumite 
juniorky do 53 kg.  (ppv)

Krátko zo športu

Cez víkend odohrali poprad-
skí hokejisti na domácom ľade 
dva extraligové zápasy. V  pia-
tok podľahli Košiciam, v nedeľu 
porazili Piešťany. Ani v jednom 
prípade kamzíci neoslnili. Už vo 
východniarskom derby sa mohli 
diváci zabávať aspoň na novin-
kách, ktoré pre nich pripravili 
organizátori. Nechýbal pyro-
technický nástup hráčov na ľad, 

divácke súťaže, špeciálny stánok 
so suvenírmi, ale aj možnosť 
slávnostne vhadzovať úvodné 
buly, ktoré si vychutnali dve 
malé, možno budúce hviezdy 
popradského hokeja.

Výsledky: 25. kolo v  piatok 
27. novembra HK Poprad - HC 
Košice 1:4 (0:1, 1:1, 0:2), gól Po-

pradu: 31. Richard 
Rapáč (R. Suchý, 
L. Hvila). 26. kolo 
v  nedeľu 29. no-
vembra HK Poprad 
- ŠHK 37 Piešťany 
4:1 (1:0, 1:1, 2:0), 
góly Popradu: 3. 
Ondrej Briják (A. 
Kroták), 35. Lukáš 
Hvila (Ľ. Bartečko), 
50. Radomír Heizer 

(A. Kroták, B. Rapáč), 60. Bra-
nislav Rapáč (R. Rapáč).

Program: 27. kolo v  piatok 4. 
decembra o 17.30 hod. MHC Mar-
tin - HK Poprad, 28. kolo v ne-
deľu 6. decembra o 17. hod. HKM 
Zvolen - HK Poprad.       (ppv)

  Z V Vp Pp P S B

1. Nitra 28 17 2 0 9 94:66 55

2. Zvolen 28 15 2 4 7 100:69 53

3. Košice 28 12 5 4 7 75:45 50

4. B. Bystrica 28 13 3 4 8 83:57 49

5. Trenčín 28 12 4 4 8 67:66 48

6 Poprad 28 10 3 4 11 86:78 40

7. Piešťany 27 11 3 1 12 70:74 40

8. Martin 27 10 3 1 13 61:68 37

9. Žilina 28 10 2 3 13 61:77 37

10. Skalica 28 9 0 3 16 54:94 30

 SR 20 18 1 1 0 16 22:79  5

Tabuľka Tipsport ligy

HK Poprad
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Súťaž o vstupenky na Kandráčovcov
Redakcia novín Poprad 

v  spolupráci s  organizáto-
rom koncertu firmou Autotyp 
pripravila pre čitateľov súťaž 
o  vstupenky na koncert Kan-
dráčovcov, ktorý bude v  Po-
prade vo štvrtok 17. decembra 
2015. Podmienkou zaradenia 
do žrebovania je vystrihnúť 
kupón, ktorý je súčasťou tejto 
súťaže a  zaslať ho do redakcie 
(Podtatranská 149/7, Poprad) 
do pondelka 7. decembra 2015. 
Mená dvoch vyžrebovaných 

čitateľov, ktorí získajú po dve 
vstupenky budú uverejnené 
v  novinách Poprad v  stredu 9. 
decembra 2015.  (ppš)

kupón

PP-150

PP-148

PP
-1

54
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