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Najdôležitejšími témami bola doprava, 
školstvo, sociálna oblasť...

Hlavnými témami pracovné-
ho výjazdu predsedu Prešovské-
ho samosprávneho kraja Mila-
na Majerského minulú stredu 
v Poprade boli doprava, škol-
stvo, sociálna oblasť, ale aj roz-
voj regiónu. Svoj program začal 
stretnutím s primátorom Po-
pradu Antonom Dankom, náv-
števou novej strednej športovej 
školy a spoločným stretnutím a 
diskusiou so zástupcami obcí, 
organizácií, subjektmi cestov-
ného ruchu a podnikateľského 
sektora v Poprade, na ktorom 
sa zúčastnili aj poslanci PSK za 
okres Poprad. 

Najviac otázok sa týkalo cestnej 
infraštruktúry. Vlani investoval 
kraj do opráv havarijných úsekov 
ciest 1,2 milióna eur. Tento rok 

plánuje preinvestovať na cesty, 
opravy budov a nákup strojov 
pre Správu a údržbu ciest 1,4 mil. 
eur. Za tieto financie zrekonštru-
uje napr. úsek Hozelec – prieťah, 
Podspády – štátna hranica Poľ-
sko – Slovensko (Jurgów), takisto 
sa urobia stavebno-bezpečnost-
né opatrenia v Lučivnej. Ďalších 
9 mil. eur bude použitých v rámci 
programu IROP na modernizáciu 
cesty Poprad – Starý Smokovec. 

Do popradských škôl pôjde 
tento rok 8,6 mil. eur. Najviac pe-
ňazí dostane Stredná zdravotníc-
ka škola v Poprade na výstavbu 
telocvične so spojovacou chod-
bou a parkoviskom – 1,1 mil. eur. 
Ďalších 403 tisíc eur získa  na ma-
teriálno-technické zabezpečenie 
pre odborný výcvik a teoretické 

vyučovanie či vnútorné drobné 
stavebné úpravy. Samospráva sa 
na tejto investícii podieľa piati-
mi percentami. Ďalšie finančné 

prostriedky pôjdu aj pre ostatné 
stredné školy a školské zariadenia 
v Popradskom okrese. 

FOTO – Marta Marová

(Pokračovanie na str. 2)

Štôlňa svätá Helena dýcha minulosťouV skateparku sa 
chystajú na akciu roka

Banícky cech horného 
Spiša usporiadal minulý 
piatok v Kvetnici slávnosť 
požehnania portálu 
štôlne sv. Heleny. Ako 
uviedol predseda cechu 
Slavomír Kyseľa, tento 
banský objekt, ktorý je 
najstaršou technickou 

(Pokračovanie na str. 3)

pamiatkou svojho druhu 
v meste Poprad, budú 
postupne pripravovať na 
vzdelávacie účely – na 
duálne vzdelávanie žiakov. 
V Kvetnici ide už o druhú 
pripravenú štôlňu. Prvou 
je štôlňa Strieborná z roku 
1562.

„Na Kvetnici máme ešte 
ďalšie tri štôlne – banské 
pole pod Zámčiskom, banské 
pole nad obaľovačkou a 
starú štôlňu pri budove 
bývalého riaditeľstva tamojšej 
nemocnice, ale sú v takom 
stave, že nemá cenu púšťať sa 
do ich obnovy.“ 

Popradský skatepark 
bude už v  sobotu 28. 
septembra hostiť najlepších 
skateboardistov zo Slovenska 
počas finálových pretekov 
Slovenského pohára, ktorých 
súčasťou sú aj Majstrovstvá 
Slovenska. Bude sa bojovať 
o  posledné body do 
k v a l i f i k á c i e 
o  postup na 
olympijské hry 
a  popradskí 
or g a n i z átor i 
chcú byť 
s p o l o č n e 
s  mestom 
na túto 
udalosť dobre 
pripravení.

V  druhej 
polovici mi-
nulého týždňa 
sa o  skrášlenie 

priestorov skateparku posta-
rali dvaja uznávaní výtvarníci 
spod Tatier – František Rada-
čovský a Ivan Knut, pôsobiaci 
v  Bratislave, resp. Prahe. Ich 
spoločný návrh preniesli cez 
štetce a spreje na kryciu stenu 
skateparku. 

(Pokračovanie na str. 10)
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Predseda PSK M. Majerský 
konštatoval: „Okres Poprad je jed-
ným z najväčších v kraji, má vyše 
stotisíc obyvateľov. Požiadavky, 
ktoré sme si na stretnutí vypoču-
li, boli podnetné a väčšinou išlo o 
cesty, cyklochodníky a školstvo. Čo 
sa týka investícií do ciest, prioritou 
bude najmä cesta do St. Smokov-
ca, ktorá bude realizovaná ešte v 
tomto a budúcom roku.“ Podotkol, 
že okrem výstavby telocvične pre 
SZŠ si pozornosť zaslúži riešenie 
dopravného problému pri gym-
náziu na Kukučínovej ulici, kde 
predseda PSK považuje za nutné 
vybudovať okružnú križovatku, 
ktorá odstráni nebezpečné úseky. 
Má to byť združená investícia s 
mestom Poprad. 

U starostov obcí vyvolala zá-

(Dokončenie zo str. 1)

Najdôležitejšími témami bola doprava, školstvo, sociálna oblasť...

FOTO – Marta Marová

ujem i Kostrová sieť 
cyklistických komu-
nikácií PSK a mož-
nosť získať peniaze 
na výstavbu cyk-
lotrás z rôznych vý-
ziev či eurofondov. 
Cyklokoordinátorka 
PSK Viera Štupáková 
povedala: „Typickým 
príkladom úspešného 
žiadateľa je Lučivná, 
kde sa bude budovať 
cyklochodník Lo-
pušná – Lučivná, ktorý zefektív-
ni cyklodopravu v celom okrese.“ 
Doplnila, že svoju cyklistickú sieť 
zdarne buduje aj mesto Poprad a 
drží mu palce, aby sa mu podarilo 
vybudovať úsek smerom na Mate-
jovce, Veľkú Lomnicu a Kežma-
rok. 

Súčasťou výjazdového pracov-
ného rokovania bol aj Kontaktný 
bod, v rámci ktorého poskytovali 
odborníci z Úradu PSK informá-
cie o operačných programoch a 
eurofondových výzvach, Výzve 
pre región, projektoch Interreg či 
spomínanej Kostrovej sieti cyklis-
tických komunikácií PSK.   (mar)

Stručne
 RADA Klubu Veličanov or-

ganizuje spomienkové stretnutie 
obetiam 2. svetovej vojny, ktoré sa 
uskutoční pri pamätníku na Velic-
kom námestí v piatok 27. septembra 
o 12. hod. 

 OTVORENIE inovačného 
centra (f)ITcubator v Poprade sa 
uskutoční vo štvrtok 26. septembra 
v popradskej Redute. Po slávnost-
nom otvorení a predstavení partne-
rov a zakladateľov (f)ITcubatora sa 
uskutoční workshop k energetickej 
efektívnosti v samospráve a Open 
Data.

 OD piatka 27. septembra bude 
v Tatranskej galérii v Poprade otvo-
rená výstava Ladislava Mednyánsz-
kého. Pôjde o kolekciu unikátnych 
zreštaurovaných kresieb zo zbierok 
Galérie P.M. Bohúňa v Liptovskom 
Mikuláši a Tatranskej galérie v Po-
prade.

 VYHODNOTENIE 5. ročníka 
súťaže školských časopisov základ-
ných škôl Prešovského a Košického 
samosprávneho kraja Podtatranský 
školák sa uskutoční v pondelok 30. 
septembra v Podtatranskej knižnici 
v Poprade. Do súťaže sa tohto roku 
zapojilo 22 časopisov.

 PÁSMO duchovnej poézie „Je 
také miesto“ usporiada Podtatran-
ská knižnica, Klub Milana Rúfusa 
a Miestny odbor Matice slovenskej 
v Poprade. Uskutoční sa vo štvrtok 
26. septembra o 16. hod. v priesto-
roch Podtatranského múzea v Spiš-
skej Sobote. Zaznejú verše Ľudmily 
Hrehorčákovej, Jozefíny Ilavskej a 
Rastislava Daleckého.

 ZAJTRA 26. septembra o  17. 
hod. sa v Tatranskej galérii v Popra-
de uskutoční koncert slovenského 
súboru Ensemble Ricercata, ktoré-
ho repertoár je zameraný na menej 
známe diela hudby 19. a 20. storo-
čia, ale aj súčasnú hudbu kompono-
vanú pre rôzne skupiny nástrojov.

 NA PAMIATKU záchranárov, 
ktorí tragicky zahynuli pri páde 
vrtuľníka Vrtuľníkovej záchrannej 
zdravotnej služby z Popradu 17. júla 
2015 a 7. septembra 2016 v Sloven-
skom raji, sa v piatok 27. septembra 
od 6. do 17. hod. v okolí obce Ždiar 
uskutoční Memoriál Mareka Rigdu 
a posádky OM-ATB Pohár Patrí-
cie Krajňákovej. Svoje schopnosti 
preverí 23 posádok RZP, a to napr. 
pri zraneniach po páde stropu v 
základnej škole, policajnej streľbe 
a pod. 

 NA webovej stránke mesta 
Poprad www.poprad.sk je uverej-
nený presný zoznam odberných 
miest, v  ktorých bude v  týchto 
dňoch prerušená distribúcia elek-
triny z  dôvodu plánovaných prác 
na zariadení nízkeho napätia. Prá-
ce súvisia s opravou a pravidelnou 
údržbou distribučnej sústavy. (ppš)

Popradskí škôlkari si opäť obuli korčule
Po roku pripravilo mesto 

Poprad opäť populárny prípravný 
výcvik v korčuľovaní pre materské 
školy v súlade s koncepciou rozvo-
ja športu v meste. Hlavným cieľom 
korčuliarskeho výcviku je podpora 
aktívneho pohybu a športovania už 
u predškolákov.

S organizovanou výučbou kor-
čuľovania u najmenších začala po-
pradská samospráva už v roku 2013. 
„Záujem je z roka na rok vyšší. Nevie-
me dokonca uspokojiť všetkých záu-
jemcov a  preto máme len predškolá-
kov. Tréning prebieha jednak na zim-
nom štadióne, kde máme k dispozícii 
jednu hodinu týždenne a  v zime na 
ľadovej ploche pri Aréne Poprad, kde 
sú však možnosti obmedzené kvôli po-
veternostným podmienkam. Aj preto 
sa veľmi tešíme na vybudovanie novej 
tréningovej haly, pretože tam doká-
žeme umiestniť viac skupín,“ uviedla 
vedúca odboru školstva, mládeže 
a športu MsÚ Poprad Edita Pilárová.

V  tomto roku je zapojených do 

výučby korču-
ľovania 330 detí 
z  desiatich ma-
terských škôl. 
Tradične sa ako 
prvá dostala 
na ľad MŠ na 
Podtatranskej 
ulici. „Naša 
materská škola 
prejavuje vždy 
najväčší záujem 
o  túto aktivitu, 
nakoľko sa pro-
filujeme na šport. Nevenujeme sa len 
korčuľovaniu, ale aj plávaniu, lyžova-
niu a chodievame do prírody. O kor-
čuľovanie je neskutočný záujem a na 
prvý tréning sme priviedli takmer 50 
detí. Chceme, aby deti šport milova-
li a aby sa hýbali. Mávame aj spätné 
väzby a vieme, že približne 60 percent 
detí sa neskôr venuje športu,“ pove-
dala zástupkyňa riaditeľky pre MŠ na 
Podtatranskej ul. Oľga Korbová.

Deti trénujú opäť pod trénerskou 

taktovkou bratov Svitanovcov, ale 
pre veľký záujem plánuje mesto rady 
trénerov rozšíriť. „Začínam pri týchto 
deťoch tretiu sezónu a  vzhľadom na 
to, že posledné dva roky to prebieha-
lo vo vynikajúcej forme, očakávam 
podobný trend aj teraz. Je to pre deti 
dobrá fyzická príprava, pretože sa 
málo venujú športu. Je potrebné, aby 
si ich malé telíčka privykli na pohyb 
a určitú záťaž,“ zdôraznil Pavel Svita-
na.          (mav)

FOTO – Marek Vaščura

Minulý týždeň sa v poprad-
ských domácnostiach začalo 
kúriť, začala sa teda nová vyku-
rovacia sezóna. Opýtali sme sa 
konateľa Popradskej energetickej 
spoločnosti v Poprade Pavla Ku-
bička, ako sú na ňu pripravení a 
čo nové môžu Popradčania oča-
kávať?

„Popradská energetická spoloč-
nosť  začala s vykurovaním poprad-
ských domácností 19. septembra 
2019,  t.j. o päť dní skôr v porovnaní 
s minulým rokom. Počas letných me-

Nová vykurovacia sezóna sa už začala
siacov sme sa venovali plánovanej 
údržbe všetkých kotolní a domových 
odovzdávacích staníc, vykonali sme 
všetky potrebné revízie a napláno-
vané opravy.   Z náročnejších opráv 
môžem spomenúť napr.   opravu a 
rekonštrukciu pôvodných teplovod-
ných rozvodov za   predizolované 
potrubia  na okruhu kotolne K3/
III na Zimnej ul.  a tiež prepojenie 
okruhov kotolní E1/VI naTajovské-
ho ul. a E3/VI na Šrobárovej ulici. 
Po prepojení kotolní bude dodávka 
tepla a teplej vody zabezpečovaná 

iba z kotolne E3/VI.   Cieľom oboch 
akcií bolo zníženie tepelných strát 
na rozvodoch a zvýšenie energetic-
kej efektívnosti pri dodávke tepla a 
teplej vody (TV). Na okruhu kotolne 
E1/VI sme nainštalovali 11 ks do-
mových odovzdávacích staníc, čím 
sme zabezpečili  pre našich odbera-
teľov väčší komfort a kvalitu dodáv-
ky TV.   V tejto vykurovacej sezóne 
môžu naši odberatelia očakávať, aj 
vďaka modernizácii riadiacich sys-
témov, stabilnú a bezpečnú dodávku 
tepla a teplej vody.“    (ppp)
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Štôlňa svätá Helena dýcha minulosťou Krátke správy
 ŽELEZNICE SR budú v piatok 27. 

septembra od 7.30 do 13.30 hod. reali-
zovať pravidelnú údržbu trakčného ve-
denia. Z toho dôvodu budú na tratiach 
Starý Smokovec – Tatranská Polianka 
a  Tatranská Polianka – Vyšné Hágy 
namiesto električiek premávať v uvede-
nom čase náhradné autobusy. 

 POČAS leta navštívilo mestské 
kúpalisko v Kežmarku viac ako 10-ti-
síc ľudí. Bol to síce menší pokles oproti 
minulému roku, ale počas tohto leta 
bolo aj menej slnečných dní.  Kúpalisko 
fungovalo od 29. júna do 1. septembra, 
päť dní z toho však bolo zatvorené pre 
nepriaznivé počasie.

 JUHOVÝCHODNÝ obchvat 
mesta Stará Ľubovňa dokončia neskôr, 
ako sa plánovalo. Stavba mala byť hoto-
vá a odovzdaná do užívania v septem-
bri, nakoniec sa tento termín posunul 
na polovicu októbra. Dôvodom je ne-
priaznivé počasie, ktoré tu bolo hlavne 
v máji a určité práce, ktoré vznikli v 
súvislosti s technickým riešením stav-
by. Ide o spoločnú investíciu mesta a 
Prešovského samosprávneho kraja vo 
výške 2,35 milióna eur. Odbremeniť má 
historické centrum od dopravného za-
ťaženia a zvýšiť bezpečnosť a plynulosť 
cestnej premávky.

 SÚKROMNÝ investor chce pri 
obci Huncovce vybudovať rekreačnú 
zónu s názvom Huncovské drevenice. 
Celkové predpokladané investičné ná-
klady sú odhadované na 24,5 milióna 
eur. Účelom je vybudovať rekreačnú 
zónu na výstavbu sezónnych objek-
tov pre individuálnu rekreáciu s pri-
druženou občianskou vybavenosťou, 
technickými sieťami a prístupovými 
komunikáciami. Lokalita sa nachádza 
v katastri obce Huncovce, mimo za-
stavaného územia v časti Kyslé lúky, 
v blízkosti obcí Malý Slavkov a Stráne 
pod Tatrami. 

 POČAS októbra bude na úseku 
diaľnice D1  Poprad, východ – Beha-
rovce najvyššia dovolená rýchlosť 140 
km/h. Ministerstvo dopravy a výstavby 
chce zistiť, aké bude správanie vodičov. 
Až na základe výsledkov testovacej 
prevádzky sa bude rozhodovať o trva-
lom povolení vyššej rýchlosti na tomto 
úseku. O tom, či bude možné po nie-
ktorých úsekoch našich diaľnic jazdiť v 
budúcnosti rýchlosťou 140 km/h, bude 
možné uvažovať podľa rezortu dopravy 
až po dôkladnom preskúmaní sprá-
vania sa vodičov a odbornej diskusii s 
políciou.

 PRIPRAVUJE sa pokračovanie 
rekonštrukcie Námestia Majstra Pavla 
v  Levoči za takmer jeden milión eur. 
So stavebnými prácami by mali za-
čať už začiatkom októbra. Ide o ďalšiu 
časť druhej etapy komplexnej obnovy 
námestia, pričom naplánované sú ešte 
ďalšie tri etapy. Doteraz išlo na tieto 
práce viac ako 2 milióny eur, na pokra-
čovanie obnovy mesto získalo dotácie z 
Ministerstva financií SR a Prešovského 
samosprávneho kraja. Stavebné práce 
by mali trvať približne deväť mesia-
cov.         (ppš)

(Dokončenie zo str. 1)
„Štôlňa sv. Heleny má celkovú 

dĺžku 160 m, jej prvá časť dlhá 30-
40 m pochádza z roku 1308, ďalšia 
časť je novšieho veku, po roku 1627. 
Ťažila sa v nej medená ruda, ktorej 
ťažba sa ukončila v 18. storočí,“ 
priblížil S. Kyseľa. Viceprimátor 
mesta Poprad Štefan Pčola ocenil 
činnosť Baníckeho cechu horného 
Spiša, najmä jeho predsedu a dodal: 
„Štôlňa sv. Helena je ďalšou štôlňou 
v poradí, ktorú prevezme mesto 
a je to ďalší moment, ktorý môže 
napomôcť rozvoju cestovného ruchu. 
Ani mnohí Popradčania nepoznajú, 
aké krásy Kvetnica skrýva a mali by 
ich začať objavovať.“ Pripojil sa tiež 
Juraj Kredátus z odboru školstva 
Prešovského samosprávneho 
kraja: „Pripomienka baníctva 
bude určite zaujímavá pre všetkých 
návštevníkov.“ Význam odhaľovania 

takýchto banských 
diel vyzdvihol aj 
Norbert Werner, 
p o d p r e d s e d a 
Z d r u ž e n i a 
baníckych spolkov 
a cechov Slovenska: 
„To, čo si predsavzal 
Banícky cech horného 
Spiša, prinesie veľkú 
pridanú hodnotu 
pre cestovný ruch v 
Poprade a regióne.“ 

Práca v tejto 
štôlni bola veľmi 
namáhavá. Ján Novotný, jeden 
zo znalcov baníctva a prvých 
absolventov niekdajšieho Banského 
učilišťa pracovných záloh v Poprade 
v rokoch 1951-1956, povedal: „Bola 
razená ručne za pomoci želiezka a 
kladivka a samotná ražba trvala 
strašne dlho, pretože prvý banský 
odstrel bol vykonaný až vo februári 
1627 v Banskej Štiavnici. Trvalo roky, 
kým sa rozšíril po Európe. Ťažilo sa 
teda len na kilá, ručným spôsobom, 
ale meď bola veľmi vzácna, tak aj 
tie malé množstvá boli potrebné.“ 
Zaspomínal i na svoje učňovské 
roky a ťažbu mangánu v našom 
regióne. Mangánová ruda tu bola a 
je mimoriadne bohatá a voľakedajšie 
mangánorudné bane v tomto regióne 
ťažili 260 tisíc ton ročne, čím pokryli 
potrebu mangánu pre celé vtedajšie 
československé hutníctvo. Rád 
sa vracia do svojich učňovských 
čias, kedy bol Poprad ešte malým 
mestečkom a podľa neho k prvým, 

ktorí sa postarali o rozvoj mesta, 
patrili práve baníci. Veď tu bola 
postavená celá banícka štvrť. Spolu s 
ďalšími prvými absolventmi odhalil 
pamätnú tabuľu na niekdajšie banícke 
učilište na  Okružnej ulici v Poprade. 
Dnes v nej sídli stredné odborné 
učilište remesiel a služieb, ktorého 
riaditeľ Vasil Kuzmiak zdôraznil, že 
nezabúdajú na svojich predchodcov a 
chcú byť dôstojnými nasledovníkmi: 
„V roku 1951 v tejto budove začalo 
učňovské stredisko pre výstavbu 
rudných baní a prišli tu prví študenti. 
Postupne sa transformovalo na 
Banícke učilište pracovných záloh 
a v roku 1957 sa stalo odborným 
učilišťom Pozemných stavieb, v 
roku 1979 vzniklo SOU, kde už 
mohli žiaci získať aj úplné stredné 
odborné vzdelanie s maturitou. Po 
transformácii v roku 2007 sme sa 
stali združenou strednou školou 
a od minulého roku máme názov 
stredná odborná škola remesiel a 
služieb.“       (mar)

FOTO – Marta Marová

Kniha o vypálených obciach počas SNP

V  Podtatranskej knižnici mi-
nulý štvrtok uviedli do života kni-
hu Nikdy viac od autora Marcela 
Maniaka. Venovaná je 75. výročiu 
Slovenského národného povstania. 
Kniha opisuje tragické udalosti, 
ktoré sa udiali na Slovensku v  ro-
koch 1944-1945. 

Príbeh obcí a osád, ktoré boli vy-
pálené počas 2. svetovej vojny vzni-
kol, aby pripomenul, čo sa udialo 
na Slovensku počas SNP a  počas 
oslobodzovania. Väčšina z týchto 
obcí bola vypálená v dôsledku na-
cistických represálií. Ostatné ľahli 
popolom následkom povstaleckých 
ústupových a oslobodzovacích bojov 
alebo bombardovaním. O týchto ob-
ciach sa doteraz hovorilo veľmi málo 
alebo vôbec. Osudy všetkých vypá-
lených obcí boli podobné a skončili 
vždy rovnako - krutosťou a bolesťou. 

Stalo sa pred 
75. rokmi

Okrem obcí a  osád sú 
v  knihe spomenuté aj 
vypálené hrady, zámky, 
kaštiele (Kunerádsky 
zámok, hrad Sklabiňa, 
hrad Slanec... ), vysoko-
horské a turistické cha-
ty a rómske osady. 

V  prvom rade je 
kniha určená pre ľudí 
postihnutých obcí, pre 
pamätníkov, a s veľkým 
dôrazom pre tých, ktorí 
s niečím podobným ni-
kdy neprišli do styku, pre mladých. 
Približuje temnú a krutú stránku na-
cistického režimu.

Autor zháňal podklady v  archí-
voch dotknutých obcí, v  štátnych 
a vo vojenských archívoch. Pripravu-
je ďalšie knihy - prvá bude opisovať 
vojnové udalosti v podtatranskej obci 

Štrba a  druhá bude o všeobecných 
udalostiach od začiatku Povstania až 
po oslobodenie.  M. Maniak dodal: 
„Chcel by som, aby sa o týchto udalos-
tiach dozvedeli hlavne mladí, aby o to 
mali záujem, aby si to vtĺkli do hlavy, 
keď budú inklinovať k  rôznym fašis-
tickým stranám. Aby vedeli, že takéto 
veci sa na Slovensku udiali.“      (kpa)

FOTO – Katarína Plavčanová
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Vytvorili diela 
z recyklovaného materiálu

Spoznané nepoznané popradské sgrafito
Budovu dnešného 

Gymnázia na Ul. Dominika 
Tatarku od začiatku septembra 
krášli jedinečne zreštaurované 
sgrafito Vzdelanie dnes už 
nežijúcej autorky Herty 
Ondrušovej – Victorinovej. 
Je známa najmä ako tvorkyňa 
mnohých mozaík v Košiciach, 
kde pôsobila. Popradské 
sgrafito vytvorila v roku 1963 
vtedy pre budovu základnej 
školy.

Študenti v súčasnosti už z 
oktávy gymnázia pod vedením 
učiteľky predmetu Umenie 
a kultúra Jany Harbuľovej, 
samozrejme s podporou 
vedenia školy a aj ďalších 
inštitúcií, dotiahli projekt do 
zdarného záveru. Minulú stredu 
popoludní otvorili výstavu 
študentských intervencií 
na dielo H. Ondrušovej – 
Victorinovej a diel autorky 
zo zbierok TG. Oktavánka 
Michaela Vasičáková uviedla: 
„Do projektu sa zapojila celá 
trieda. Rozdelili sme sa do skupín 
a každá pojala sgrafito svojím 
spôsobom. Niektorí vytvorili 
vizuálnu predstavu, obrazy, 
sochu, film, animáciu... Sgrafito 
je skutočne veľmi zaujímavé 
nielen motívmi, ale aj tým, že nie 
je symetrické. Na najväčšej kocke 
sa nachádzajú dvaja študenti a 
myslím si, že sú preto na najväčšej 
ploche, lebo sgrafito má poukázať 
na to, že bolo vytvorené priamo 
pre školu.“ Oktaván Ján Hyben 
doplnil: „Pri rekonštrukcii školy 
hrozilo, že sa fasáda natrie 
na bielo a sgrafito nebude 
zachránené. Je to veľmi krásne 
dielo a sme hrdí, že ho máme na 
našej škole. Veľa ľudí si ho spája 
so socialistickým realizmom, ale 
v podstate vzniklo v roku 1963, 
kedy už nastávalo uvoľnenie a 
blížila sa Pražská jar. Pátrali sme 
i po životnom osude autorky. 
Boli sme v Košiciach, kde bola 

popu lár nou 
mozaikárkou 
a má vyše 
60 mozaík. 
Minulý školský 
rok v júni 
sme pripravili 
p r o j e k t y , 
ktoré sme 
zreal izovali 
teraz v 
septembri a 
vystavujeme 
ich v TG. 
Sgrafito prezentujeme rôznymi 
spôsobmi, snažili sme sa ho 
pochopiť všetkými zmyslami.“ 

Pred výstavou sa uskutočnil 
prednáškový blok o živote H. 
Ondrušovej-Victorinovej, o 
umení vo verejnom priestore, 
stavebno-historickom vývoji 
sgrafitovej školy a reštaurovaní 
sgrafita. Iveta Bujnová, vedúca 
Krajského pamiatkového úradu 
Prešov, pracoviska Poprad, 
hovorila o histórii budovy: 
„Zistili sme, že stavbu projektoval 
významný slovenský architekt 
profesor Eugen Kramár. Základný 
kameň výstavby vtedy základnej 
školy bol položený v roku 1961, 
stavba sa začala realizovať v 
roku 1962 a bola ukončená v 
roku 1963. Signovanie týmto 
rokom má aj sgrafito, ktoré 
je naozaj výnimočné. Objekt 
nie je národnou kultúrnou 
pamiatkou, ale sgrafito sa 
podarilo neuveriteľne odborným 
reštaurátorským spôsobom 
obnoviť.“ Dodala, že zatiaľ 
sa nevyhodnotilo, či spĺňa 
kritériá na vyhlásenie za 
národnú kultúrnu pamiatku, 
ale zvažujú zahrnúť objekt do 
pamätihodností mesta Poprad. 
Bude to na rokovaní s mestom, 
keďže takýto zoznam vytvorený 
nemá. 

Sgrafito celé prázdniny 
reštauroval akademický 
sochár Martin Kutný (na foto) 

so svojím tímom: „Museli 
sme začať so spevňovacími 
a fixačnými prácami, keďže 
sgrafito bolo v havarijnom 
stave. Po očistení a spevnení sme 
pristúpili k tmeleniu a konečne sa 
začali ukazovať aj obrazce. Dielo 
sme farebne scelili a začiatkom 
septembra bola reštaurácia 
hotová. Urobili sme všetko pre 
to, aby sgrafito vydržalo dlho, ale 
vplyvy počasia v tomto kraji a 
poškodenie stien pomimo sgrafita 
sú dosť nepriaznivé, takže sa toho 
trochu obávam.“ Reštaurátor 
na prednáške predstavil tiež 
svoje iné reštaurátorské práce, 
lebo reštauruje aj diela z dreva, 
kameňa a pod. Technika 
sgrafita bola obľúbená hlavne 
v renesancii a stredoveku. S 
týmto výtvarným postupom 
sa stretáva i na oveľa starších 
pamiatkach - 300-400-ročných 
budovách, kde sú zachované 
doteraz. Toto mladé dielo má 
teda nádej, že vydrží ešte veľmi 
dlho...           (mar)

Na foto zľava: umelci Vít Bojňanský a  Jaro Drotár, ria-
diteľka TG Anna Ondrušeková a primátor Popradu Anton 
Danko na odhalení nových sôch. 

   FOTO – Katarína Plavčanová

Tatranská galéria v 
spolupráci s mestom Poprad 
po tretíkrát zorganizovala 
sochárske sympózium 
RecycleArt 2019, v  rámci 
ktorého renomovaní sochári 
Viťo Bojňanský a Jaro 
Drotár vytvorili plastiky z 
recyklovaného materiálu 
do exteriérov nášho mesta. 
Vernisáž bola v  piatok 
popoludní na nádvorí TG. 

Obaja autori boli radi, že 
mohli pobudnúť v  tatran-
skom prostredí, vymieňať si 
názory o  tvorbe, o  materiá-
loch a niečo pri tom  vytvoriť. 
Bratislavčan Vít Bojňanský 
porovnal tvorbu z klasického 
materiálu a z odpadu: „Tvoriť 
z  recyklovaného materiálu je 
slobodnejšie. Umelec vychádza 
z tvarov, ktoré sú dané. Mate-
riál je istým spôsobom nareza-
ný, a môže sa z toho poskladať 
dielo. Máme na mysli tvary 
a  rešpektujeme ich. Oproti 
tomu, keď sa modeluje z  hli-

ny, a odlieva do bronzu, pres-
nou technikou je autor trochu 
oklieštený.“ V. Bojňanský vy-
tvoril originálnu lavičku. Latu 
z dubového dreva si pripravil 
doma v ateliéri a  doplnil ju 
odpadom, ktorý našiel na šro-
tovisku v Poprade.  

Druhý autor, Jaro Drotár 
z Humenného opísal postup, 
akým tieto originálne diela 
vznikajú: „Človek sa vyberie 
na šrotovisko a nechá sa očariť 
materiálom, ktorý je k dispozí-
cii. Na to, čo vidí, musí zarea-
govať pomerne rýchlo, aby si to 
neuchmatol niekto iný. Zobrali 
sme, čo sa dalo a začali tvoriť. 
Má to tvar a postupne to na-
berá obsahy, významy. Vzniká 
niečo iné, niečo, čo to predtým 
určite nebolo.“ J. Drotár vytvo-
ril starú hračku – tamagoči, 
ktorá bude stáť v blízkosti TG, 
V. Bojňanský stvoril originál-
nu lavičku, ktorá bude umie-
stnená na námestí v  Spišskej 
Sobote.          (kpa)

Odhalia sochu svätého Floriána
V Spišskej Sobote budú 

v sobotu a nedeľu slávnosti 
pri príležitosti 140. výročia 
založenia miestneho dobro-
voľného hasičského zboru 
(DHZ) a 95. výročia vzniku 
Okresnej hasičskej jednoty 
(OHJ). 

V sobotu 28. septembra 
sa členovia DHZ a pozvaní 
hostia zídu na slávnostnej 
členskej schôdzi. Očakáva sa 
i účasť predstaviteľov Minis-
terstva vnútra SR. V nedeľu 
29. septembra sa program 
začne už o 7.30 hod. budíč-
kom oznámeným hasičským 
trubačom v uliciach Spišskej 
Soboty. O 9. hod. pôjdu hasi-
či položiť kytice na  sobotský 
cintorín na pamiatku zakla-
dajúcich členov DHZ a OHJ. 

O 10. hod. sa uskutoční v 
Kostole sv. Juraja v Sp. Sobote 
slávnostná ekumenická svätá 
omša so slávnostným nástu-
pom spriatelených hasičských 
družstiev z okolia. Po nej pôj-
du hasiči so svojimi zástavami 
v sprievode dychovej hudby 
k hasičskej zbrojnici. Na nej 
odhalia pamätné tabule k 140. 
výročiu DHZ a 95. výročiu 
OHJ, budova bude posväte-
ná po rekonštrukcii. Takisto 
bude posvätená a odhalená 
socha sv. Floriána a predsta-
vitelia niekdajších zakladajú-
cich dobrovoľných hasičských 
zborov OHJ budú ocenení pa-
mätnými plaketami. Program 
zavŕši občerstvenie a zábava 
na hasičskom dvore.     (pmm)

PP-108
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Viac ako 10 cm snehu napadlo v piatok 20. 
septembra na najvyššie položenom pracovis-
ku na Slovensku na Lomnickom štíte vo Vy-
sokých Tatrách. Tohto roku bola biela perina 
na Lomničáku už aj 11. júla.

FOTO – Ján Šilon

Popradská energetická 
spoločnosť hospodárila dobre

Na septembrovom zasadaní 
mestského zastupiteľstva 
predložil informatívnu správu 
o hospodárení obchodnej 
spoločnosti so stopercentnou 
majetkovou účasťou mesta 
Poprad - Popradskej energetickej 
spoločnosti (PES) jej konateľ Pavol 
Kubičko. 

Hlavnou úlohou spoločnosti 
je zásobovať teplom a teplou 
úžitkovou vodou približne 14 tisíc 
domácností, 13 školských zariadení 
a ďalšie zariadenia napojené na 
systém centrálneho zásobovania 
teplom v Poprade a v jeho okolí. 
Ku koncu uplynulého roka dosiahla 
spoločnosť zisk po zdanení vo výške 
312 809 eur.  Valné zhromaždenie 
spoločnosti schválilo rozdelenie 
zisku, a to prídel do zákonného 

rezervného fondu vo výške 304 308 
eur a vyplatenie na účet sociálneho 
fondu vo výške 8 500 eur.

PES celkovo prevádzkuje 47 
kotolní a 204 odovzdávacích staníc 
tepla. V roku 2018 realizovala 
investičné akcie súvisiace so 
zabezpečením bezproblémového, 
ale aj efektívneho a úsporného 
vykurovania v hodnote takmer 585 
tisíc eur, z toho najväčšou položkou 
bola inštalácia 12 ks odovzdávacích 
staníc tepla na okruhu kotolne K 
3/V – Svätoplukova ulica a vonkajšie 
potrubné rozvody tepla – vetva č. 1 
v Matejovciach. 

Poslanci sa po predložení 
informatívnej správy PES zaujímali 
aj o uvoľnenie priestorov kotolní, 
o využívanie ktorých majú záujem 
hlavne dôchodcovia.  (pmm)

DALI STE NÁM 
VEDIEŤ 

Hviezda angličtiny
V minulom školskom roku 

sa žiaci Základnej školy na Jar-
nej ul. v Poprade v spolupráci 
so svojimi vyučujúcimi anglic-
kého jazyka Gabrielou Bajto-
šovou a  Alenou Rodziňáko-
vou zúčastnili medzinárodnej 
súťaže v  anglickom jazyku. 
V gramatických testoch podľa 
jednotlivých kategórií dosiahli 
žiaci vynikajúce výsledky.

V kategórii žiakov 4. ročníka 
dosiahol vynikajúci výsledok 
Dominik Vaščura a  to 93%. 
V  kategórii žiakov 5. ročníka 
výborný výsledok dosiahol Dá-
vid Ilavský, ktorého úspešnosť 
bola 97% . Ďalšou úspešnou 
súťažiacou bola Sára Hadi-
domová s  92% úspešnosťou. 
V  kategórii žiakov 6. ročníka 
výborný výsledok dosiahla Lia-
na Gaborčíková s  92%. Medzi 
žiakmi siedmeho ročníka sme 
mali najúspešnejšiu súťažiacu 
a to bola Denisa Bidová, ktorá 
dosiahla 98%, za ňou sa umiest-
nila Sarah Pogranová s  94%. 
Aj v  kategórii žiakov ôsmeho 
ročníka sme dosiahli výborné 
výsledky: Ján Tomka dosiahol 
93%, Adam Gogola 91%. Dari-
lo sa aj Bibiane Smikovej, ktorá 
dosiahla rovnako 91%.

Do súťaže sa prihlásilo 55 
žiakov I. a II. stupňa ZŠ na Jar-
nej ul. Všetci žiaci dosiahli veľ-
mi pekné výsledky.  Súťaž určite 
prispela k  tomu, aby sa inten-
zívnejšie venovali anglickému 
jazyku, vytvorili si k nemu vzťah 
a to aj s pomocou svojich učite-
liek, ktoré ich každodenne zo-
znamujú s anglickým jazykom, 
prezentujú im nielen gramati-
ku, ale najmä rozvíjajú ich kon-
verzačné zručnosti.

Alena Rodziňáková,
koordinátorka súťaže
v ZŠ s MŠ Jarná ul. Poprad

Mesto Poprad 
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo 
verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky 
rozpočtovej organizácie:

  
Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 

3454/12

Kvalifikačné predpoklady a  iné požiadavky: 
- ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, sociálna  
práca
- minimálne 5 ročná prax v riadiacej pozícii v sociálnej oblasti
- riadiace a organizačné schopnosti
- znalosť legislatívy v sociálnej oblasti a súvisiacich predpisov
- praktické skúsenosti s  implementáciou podmienok kvality 
sociálnych služieb
- flexibilnosť
- komunikatívnosť, empatia pri práci so seniormi
- osobnostné a morálne predpoklady pre výkon riadiacej funkcie
- vodičský preukaz skupiny B. 

Požadované doklady k prihláške:
- prihláška do výberového konania
- overené doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- štruktúrovaný profesijný životopis 
- písomný návrh koncepcie rozvoja a skvalitňovania poskytovaných 
sociálnych služieb
- čestné prehlásenie o bezúhonnosti
- súhlas  uchádzača  so  spracovaním   osobných   údajov  pre 
potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Predpokladaný nástup: 1.11.2019 
Druh pracovného pomeru: plný úväzok na pracovnú zmluvu
Ponúkaný plat : od 1 200,- €, v závislosti od dĺžky započítanej praxe.
Uzávierka prihlášok do výberového konania je 30. septembra 2019 
o 12.00 hod. 
 Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v obálke s 
označením „výberové konanie – CSS - NEOTVÁRAŤ “ na adresu: 
Mesto Poprad
sekretariát primátora 
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 01 Poprad
Uchádzači, ktorí splnia požadované predpoklady, budú pozvaní 
na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím 
s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania. 

Poškodené autobusy v Poprade
Poverený prísluš-
ník Obvodného 
oddelenia poli-
cajného zboru 
v  Poprade začal 
trestné stíhanie vo 
veci prečinu po-
škodzovania cu-
dzej veci.
Doposiaľ neznámy 
páchateľ v  stredu 
18. septembra popoludní v  objekte parkoviska SAD Poprad 
poškodil 5 zaparkovaných autobusov. Poškodil dvierka krytu 
batérií i 9 práškových hasiacich prístrojov, vylámal pánty, rozbil 
sklenené výplne dverí a skiel. Poškodenej spoločnosti vznikla 
škoda prevyšujúca čiastku 2 660 eur. Čo bolo cieľom tohto vyčí-
ňania zatiaľ nie je známe.                     (krp) 

Mesto Poprad ako správca 
dane upozorňuje daňov-
níkov na blížiaci sa termín 
úhrady druhej splátky dane 
z  nehnuteľností, ktorý je 
stanovený na 30. septembra 
2019. V  prípade, ak daňov-
ník nezaplatí splátku dane 
v  uvedenej lehote, správca 
dane je povinný vyrubiť 
úrok z  omeškania za ones-
korenú úhradu.       (mpp)

Termín úhrady
 sa blíži

FOTO – FOTO – archív KR PZ
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Poslanci tlmočili podnety občanovZ interpelácií 2

Vnútroblok na Ul. Popradskej brigády potrebuje ob-
novu.                 FOTO – Marta Marová

Mamografický skríning rakoviny prsníka u žien v popradskej nemocnici

Na septembrovom zasadaní 
Mestského zastupiteľstva v Poprade 
vystúpili so svojimi interpeláciami aj 
títo poslanci.

Poslankyňa Anna Schlosserová 
podala interpeláciu v mene občanov 
mestskej časti Matejovce. Žiadajú 
o presun kamenného podstavca, 
ktorý slúžil do minulého roka pre 
Immaculatu, kým sa nepresunula 
bližšie ku kostolu na Matejovskom 
námestí. V súčasnej dobe 
je podstavec bez využitia 
a chátra. Dodala: „Návrh 
Matejovčanov je presunúť 
podstavec na trávnatú plochu 
oproti bývalému OC Jednota 
na Lidickej ulici so zámerom 
umiestniť najneskôr v roku 2020 
na neho bustu, alebo pamätnú 
tabuľu K. A. Scholtza, ktorý do 
dnešného dňa je pre Matejovce 
pojmom a zaslúži si minimálne 
takúto pozornosť.“ 

Poslankyňa Tatiana 
Husárová vo svojej interpelácii 
zrekapitulovala, že sa na 
ňu i jej kolegov z poslaneckého 
klubu obrátili desiatky obyvateľov 
sídliska Juh a Západ s rôznymi 
otázkami, podnetmi, žiadosťami 
aj sťažnosťami vo veci psičkárov, 
venčovísk, odpadkových košov, dane 
za psa, útulku pre zvieratá... Povedala: 
„Občania majú za to, že sa problém 
psičkárov v našom meste komplexne 
nerieši, hoci viacerí predstavitelia 
mesta mali vo svojom programe túto 
tému kvalitne spracovanú aj s ponukou 
riešení.“ Požiadala viceprimátora 
Ondreja Kavku, aby zvolal verejné 
zhromaždenie občanov a zástupcov 
mesta k tejto téme, ideálne na sídlisku 
Juh, no hlavne, aby navrhol v tejto 
súvislosti konkrétne a komplexné 
riešenia pre občanov – psičkárov.

Poslankyňa ďalej interpelovala kvôli 
znovuotvoreniu témy sprístupnenia 

cesty zo Spišskej Soboty do Matejoviec 
popod diaľničný most tak, aby ľudia 
nemuseli chodiť okolo čerpacej 
stanice Oktan cez diaľničný privádzač. 
O takúto pomoc žiadajú obyvatelia 
mestskej časti Spišská Sobota.

Poslanec František Majerský 
interpeloval v mene obyvateľov z 
Ulice Popradskej brigády, ktorí žiadajú 
revitalizáciu vnútrobloku vedľa hotela 
Tatra Monti. V tejto časti žije veľa 

starších ľudí a podľa slov obyvateľov 
sa tam 40 rokov nič nerobilo. V 
dezolátnom stave je park (lavičky, 
chodník), v niektorých častiach je 
nerovný terén a popraskaný asfalt. 
Vo večerných hodinách tam už došlo 
preto aj k úrazom. Tiež v tejto lokalite 
treba urobiť na schodoch bezbariérové 
koľajnice, keďže sa nevedia dostať 
so svojimi príbuznými na vozíku. 
Interpeloval aj za obyvateľov na 
Okružnej ulici. Žiadajú o osadenie 
značky, ktorá im bude umožňovať 
pozdĺžne státie na chodníku, keďže 
chodci majú možnosť ísť po druhom 
chodníku. V zákrute pri bloku 
Hrebienok sa tým vyrieši hlavne 
bezpečnosť, keďže autá tam parkujú 
na chodníku a na ceste po obidvoch 
stranách a prejazd vozidiel je sťažený. 

Poslanec Jozef Košický sa vo 

svojej interpelácii zaujímal o projekt 
bikesharing a kriticky poukázal na 
to, že veľa Popradčanov využíva na 
jazdu bicyklom chodníky pre peších, 
čím dochádza ku rôznym kolíznym 
situáciám. Tiež často vidieť bicykle 
na bikesharing odstavené priamo 
na chodníku. Doplnil: „V meste 
sa nachádza množstvo dostatočne 
širokých chodníkov, ktoré by mohli byť 
rozdelené na dve časti: jednu pre peších 

a jednu pre cyklistov. Z tohto 
dôvodu navrhujem, aby sa 
chodníky, kde to bude ich šírka 
umožňovať, rozdelili takýmto 
systémom.“

Interpeláciu podala 
aj poslankyňa Mária 
Radačovská. Požiadala o 
odpílenie konárov zo stromov, 
ktoré vrastajú do okien v 
bytoch na nižších poschodiach 
v bytovkách na Juhu 3 na 
Šoltésovej ul. pred vchodom č. 
11. Požiadala aj o zákaz vjazdu 
zásobovacím a nákladným 
autám priamo pred vchod do 

obchodov, pretože svojou nadmernou 
hmotnosťou opakovane poškodzujú 
chodníky a dlažby. Tovar by sa mal 
podľa jej názoru premiestňovať 
pomocou paliet. Požiadala aj o 
zriadenie výdaja stravy pre seniorov 
na Juhu 3, zriadenie klubu dôchodcov 
na Juhu 3 a tiež sprísnenie kontroly 
mestskou políciou pri priechodoch 
pre chodcov, cez ktoré prechádzajú 
cyklisti, čím ohrozujú chodcov, 
pre ktorých sú určené. Tlmočila 
i poďakovanie občanov Juhu 3 
za množstvo zemných úprav, 
ktoré boli doposiaľ zrealizované 
v krátkom čase v okolí bytoviek. 
Poďakovala aj Mestskej polícii 
Poprad – peším pochôdzkárom, 
ktorých počet sa zjavne zvýšil, čím 
sa zvýšila  bezpečnosť a spokojnosť 
obyvateľov.     (ppm)

Mamografia v popradskej nemoc-
nici splnila prísne kritériá pre štátom 
riadený mamografický skríning ra-
koviny prsníka u žien. Dostala sa tak 
do prvej desiatky vybraných mamo-
grafických pracovísk, na ktorých sa 
v  rámci Roku prevencie budú robiť 
skríningové vyšetrenia mamogra-
fom, ako prevencia rozvoja nádoro-
vých ochorení prsníka.

  Aktívna prevencia zo strany štátu 
a zdravotných poisťovní je reakciou 
na fakt, že rakovina prsníka je u žien 
najčastejšou formou onkologického 
ochorenia. 

Zdravotné poisťovne začnú v sep-
tembri pozývať ženy vo veku od 50 
do 69 rokov na skríningové vyšetrenie 
mamografom. Pôjde o náhodný výber 
a  pozvánka, ktorú poistenkyne do-
stanú, bude slúžiť ako žiadanka. Ženy 
sa tak môžu na preventívne mamogra-
fické vyšetrenie objednať len so spo-

mínanou pozvánkou (bez výmenného 
lístka). 

Popradská nemocnica sa dosta-
la medzi dve pracoviská na východe 
Slovenska, ktoré zastrešia nielen pre-
ventívne mamografické vyšetrenia 
žien z  Prešovského a  Košického kra-
ja, ale pravdepodobne aj z  blízkych 
okresov stredného Slovenska. Aj tento 
fakt svedčí o  tom, že Oddelenie dia-
gnostickej a  intervenčnej rádiológie 
Nemocnice Poprad si od komplexnej 
rekonštrukcie v  roku 2012 dlhodobo 
udržiava vysoký štandard. Neustále 
zavádzanie nových diagnostických 
a  terapeutických výkonov vrátane vi-
acerých prvenstiev v rámci Slovenska 
, obnova  a  dopĺňanie  prístrojového 
vybavenia, to všetko je výsledok úzkej 
spolupráce vedenia nemocnice s  per-
sonálom oddelenia s  cieľom poskyt-
núť ženám starostlivosť na najvyššej 
možnej úrovni. „Ani najlepšia techni-

ka a  moderné pracovisko by nemohli 
úspešne fungovať bez kvalitného a eru-
dovaného personálu oddelenia, ktorému 
by som chcel touto cestou za odvádzanú 
prácu úprimne poďakovať. Toto po-
ďakovanie však patrí nielen im, ale aj 
ostatným spolupracujúcim odborníkom 
rôznych špecializácií, ktorí sa rovnako 
snažia pomôcť pri prinavrátení zdravia 
našim pacientkám,“ uviedol generálny 
riaditeľ a predseda predstavenstva Ne-
mocnice Poprad Peter Petruš.

  Mamografické pracovisko Od-
delenia diagnostickej a  intervenčnej 
rádiológie Nemocnice Poprad je vy-
bavené digitálnym mamografickým 
prístrojom s plným vybavením vráte-
nie mobilného mamografického kresla 
pre invazívne a neinvazívne výkony.

Na pracovisku sa vykonávajú ma-
mografické vyšetrenia vrátane dia-
gnosticko intervenčných vyšetrení v 
prípade potreby kontrola pod USG 

prístrojom.
  „Mamografia je preventívna 

metóda, ktorá vzniku onkologického 
ochorenia nezabraňuje, je však na-
júčinnejšou metódou zistenia rako-
viny v  počiatočnom alebo vo veľmi 
včasnom štádiu, podľa lekárov často 
aj o 3 až 5 rokov skôr, než by bolo 
ložisko možné nahmatať napríklad 
pri samovyšetrení. V  rámci skrínin-
gu samovyšetrenie zostáva dôležitou 
doplnkovou preventívnou aktivitou 
žien, avšak mamografia má nezastu-
piteľné miesto, pretože môže upozor-
niť už aj na malé lézie, ktoré môžu 
byť  zhubného pôvodu, čo sa následne 
overuje ďalšími nadväznými vyšetro-
vacími metódami – ultrazvuk, cor cut 
biopsia, stereotaktická biopsia (aj lo-
kalizácia),“ doplnil primár Oddele-
nia diagnostickej a  intervenčnej rá-
diológie Nemocnice Poprad MUDr. 
Michal Heržák.         (sga)

Kino tatran
26. až 28. septembra o  19. hod. - 
CASINO.$K
SK, dráma, 107 min., slovenská verzia, 
MP15
V. Kerekes, R. Luknár a M. Majeský vo 
filme z prostredia kasín, hazardných 
hier a politiky, ktorá ovplyvňuje životy 
ľudí, zahráva sa s nimi a na rozdiel 
od „pokrového“ sveta nemá dané 
pravidlá hry. Vstupné: 5 € /vstupné 
zľavnené (deti, študenti, seniori, ŤZP): 
4 €

28. a 29. septembra o  16.30 hod. - 
ANGRY BIRDS VO FILME 2   3D  
USA, animovaný, 96 min., dabing, 
MP
Okrem vtáčieho Píplandu a sveta 
ich nepriateľov Krochkáčov existuje 
aj tretí ostrov, ktorého obyvatelia 
predstavujú novú hrozbu... Vstupné: 
6 € / vstupné zľavnené (deti, študenti, 
seniori, ŤZP): 5 € + 0,80€ okuliare

29. a 30. septembra o  19. hod. - 
NECH JE SVETLO (PROJEKT 100)
SK/CZ, dráma, 93 min., slovenská 
verzia, MP15
Milan (M. Ondrík) má tri deti a 
chodí pracovať do Nemecka. Počas 
návštevy doma zistí, že jeho syn je 
člen polovojenskej mládežníckej 
skupiny a je zapletený do šikanovania 
a usmrtenia spolužiaka. Vstupné: 5 
€ / vstupné zľavnené (deti, študenti, 
seniori, ŤZP, FK): 3 €

30. septembra o  13.30 hod. - LOLI 
PARADIČKA - PRE SENIOROV+ 
TOMBOLA
SK, romantická komédia, 89 min., 
slovenská verzia, MP12
Veronke neprekáža, že Milan nemá 
nohu. Milanovi zasa neprekáža, 
že Veronka je Rómka. Prijme však 
takúto „nekonvenčnú“ dvojicu aj 
spoločnosť?  Vstupné: 3 € 
  
Digitalizáciu Kina Tatran finančne 
podporil 
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Európska noc výskumníkov - 
Život ako ho (ne)poznáme

V piatok 27. septembra 
sa v OC Max od 9.30 do 20. 
hod. uskutoční program 
v rámci Európskej noci 
výskumníkov pod mottom 
Život ako ho (ne)pozná-
me. O 15. hod. bude síce 
slávnostné otvorenie s kul-
túrnym programom, ale 
stánky rôznych vedeckých, 
výskumných a vzdelávacích 
tímov budú otvorené už od 
rána. Takisto je priprave-
ných niekoľko zaujímavých 
prednášok. 

Od 9.30 do 10.15 hod. 
bude prednášať Branislav 
Peťko z Univerzity veteri-
nárneho lekárstva a farmácie 
v Košiciach o kliešťoch, od 
10.30 do 11.15 hod. bude Pe-
ter GÖmÖry z Astronomic-
kého ústavu SAV  odhaľovať 
tajomstvá Slnka a od 11.30 
do 12.15 hod. bude prednášať 

Tomáš Vinař z Fakulty mate-
matiky a informatiky Univer-
zity Komenského v Bratislave  
o čom je dátová veda – veda, 
ktorá sa nachádza na rozhra-
ní informatiky, matematiky a 
aplikačných domén. 

Medzi pútavými stánka-
mi budú medziiným stánky 
Prírodovedeckej fakulty Uni-
verzity Pavla Jozefa Šafári-
ka v Košiciach Ako tancujú 
nukleové kyseliny? a Kovy 
ako ich nepoznáme. Ďalej 
stánok Inštitútu manažér-
skych systémov Univerzity 
Mateja Bela Plánuj, rozho-
duj a zarábaj ako manažér, 
či Fakulty elektrotechniky a 
informačných technológií 
Žilinskej univerzity Je elek-
trická energia naozaj kva-
litná? Návštevníci sa môžu 
oboznámiť aj s vedeckými 
aktivitami Výskumnej sta-

nice a Múzea Štátnych lesov 
TANAPu, automatizáciou 
ako súčasťou nášho života, 
odhaliť forenznú chémiu, 
pozrieť si malé zázraky s vo-
dou a magnetom, spoznať 
(ne)známy vesmír aj vedu 
nášho tela a dozvedieť sa o 
pozemných meraniach koz-
mického žiarenia rôznych 
energií na Lomnickom štíte, 
zvýšení inovačnej výkon-
nosti slovenskej ekonomiky 
a ďalšie. 

Súčasťou Európskej noci 
výskumníkov bude v pon-
delok 30. septembra o 13.30 
hod. v kinosále OC Max 
prednáška astronautky Mary 
Ellen Weber Moje poslanie 
na dvoch kozmických letoch 
okolo Zeme. (Podrobne na 
nocvyskumnikov@sovva.sk.

Vstup na podujatie je voľ-
ný.          (ppp)

Botanická záhrada je už zatvorená
Od 16. septembra  je už 

zatvorená Expozícia tatran-
skej prírody v  Tatranskej 
Lomnici. Spoznávať vzácne 
druhy tatranskej flóry budú 
môcť záujemcovia opäť až 
v máji. 

Počas uplynulých štyroch 
mesiacov si prehliadku ex-
pozície nenechalo ujsť 13 756 

ľudí, čo je o vyše päťsto náv-
števníkov viac v  porovna-
ní s  minulou sezónou. Na 
ploche 3,20 hektára mohli 
návštevníci v ôsmich vápen-
cových a žulových alpínach 
a mokradiach už tradične 
obdivovať vyše tristo druhov 
bylín a drevín, počnúc rast-
linstvom podhorských lúk cez 

lesný podrast až po vegetáciu 
alpínskeho a subniválneho 
stupňa. Vybrané druhy kvetov 
a drevín si mohli návštevníci 
priamo v botanickej záhrade 
aj kúpiť. Dokopy sa počas tej-
to sezóny predalo 3 508 kusov 
sadeničiek rastlín, 108 kusov 
sadeníc stromov a 328 kusov 
semien.        (mpe)

„Príliš veľa myslíme a príliš málo cítime. Viac ako stroje 
potrebujeme ľudskosť. Viac ako rozum potrebujeme lás-
kavosť a miernosť. Bez toho zvlčíme a stratíme všetko.“
 Charlie Chaplin

POVeDaLI SLÁVnI

V piatok 20. septembra 2019 
vo Veľkej s

Ing. Jánom Dinďošom, 
69-ročným

V piatok 20. septembra 2019 
vo Veľkej s

Vojtechom Barbierikom, 
59-ročným

V piatok 20. septembra 2019 
v Spišskej Sobote s

Ľubomírom Troppom, 
31-ročným

naVŽDY Sme Sa rOZLÚčILI

naVŽDY Sa rOZLÚčIme

SPOLOčenSkÁ krOnIka

V stredu 25. septembra 2019 o 
14. hod. vo Veľkej s

Jozefom Kubekom, 
77-ročným

Od 26. septembra 
do 2. októbra

Angry Birds vo filme 2 3D: 
o 13.20 hod. (hrá sa len cez 
víkend), Angry Birds vo 
filme 2 2D: o  15. hod. (hrá 
sa len 1.10.) a  o  15.40 hod. 
(nehrá sa 1.10.), Casino.Sk: 
o  16.20 hod., o  17.40 hod. 
(hrá sa len 1.10.), o 18. hod. 
(nehrá sa 1.10.),, o 20.30 hod. 
(nehrá sa 2.10.), o 20.50 hod. 
(hrá sa len 2.10.), Babská 
jazda – Vieš udržať tajom-
stvo?: o 18. hod. (hrá sa len 
1.10.), Predpremiéra – Jo-
ker: o 20.30 hod. (hrá sa len 
2.10.),  Predpremiéra – Pán 
Maznáčik: o  14.10 hod. 
(hrá sa len cez víkend), Cez 

prsty: o  18.40 hod. (nehrá 
sa 28.9., 29.9. a  1.10.), Ad 
Astra 2D: o 20.50 hod. (ne-
hrá sa 2.10.), Nech je svetlo:  
o 18.40 hod. (hrá sa len 28.9., 
29.9. a  1.10.), Toy Story 4 
2D: o 13.50 hod. (hrá sa len 
cez víkend), Websterovci 
2: Zo života pavúkov: o 16. 
hod., Rambo -Posledná krv: 
o 17.50 hod. (nehrá sa 1.10. 
a  2.10.) a  o  20.10 hod. (hrá 
sa len 1.10.),  To Kapitola 2:  
o 20.10 hod. (nehrá sa 1.10. 
a  2.10.), Artmax koncert – 
Roger Waters Us + Them: 
o 19. hod. (hrá sa len 2.10.). 
Viac na www.cine-max.sk.   
        (ppp)

Program kina CINEMAX Poprad

V  stredu 25. 
septembra – 
Limba, vo štvrtok  
26. septembra –  

Limba, v piatok 27. septembra 
– Lekáreň na autobusovej 
stanici, v sobotu 28. septembra 
– Ekolekáreň – OC Forum, 
v  nedeľu 29. septembra 

POhOtOVOSť V LekÁrňach
– Avena, v  pondelok 30. 
septembra – Diecézna lekáreň 
sv. Lukáša a v utorok 1. októbra 
– Victoria.

Limba: Podtatranská 5, 
Lekáreň na autobusovej 
stanici: Wolkerova 466, 
Ekolekáreň – OC Forum: 
Nám. sv. Egídia, Avena: 

Karpatská 11, Diecézna 
lekáreň sv. Lukáša: Alžbetina 
ul., Victoria: Drevárska ul.

Lekárne s  pohotovostnou 
službou sú otvorené od 
pondelka do piatka od 16. 
hod. do 22.30 hod., počas 
sobôt, nedieľ a sviatkov od 7. 
hod. do 22.30 hod.   

hOrOSkOP OD StreDY DO StreDY

Čaká vás 
priaznivá 

zmena, ktorá vám prospeje. Bude 
sa týkať pracovného života.

B u d e t e 
mať veľa 
povinností. 

Najmä mladší rodinní príslušníci 
sa budú spoliehať len na vás.

D o s t a -
nete prí-

ležitosť ísť na zaujímavú cestu. 
Neodmietnite, čakajú vás neza-
budnuteľné zážitky.

Dajte si 
od niekoho 

poradiť. Myslí to s vami dobre a 
oplatí sa vám to.

Splní sa 
vám to, v čo 

ste ani nedúfali. Budete mať tiež 
možnosť zarobiť viac.

Prv, než 
sa pustíte 
do nového 

podnikania, preverte si ľudí, s 
ktorými chcete spolupracovať.

B u d e t e 
zarábať na 

všetky strany, ale už by ste si mali 
aj viac oddýchnuť.

N e j a k á 
záležitosť 

bude mať priaznivý výsledok. 
Budete sa z toho tešiť. 

Nezane-
d b á v a j t e 

svojich blízkych, lebo sa budú 
cítiť odstrčení a dajú vám to pat-
rične najavo.

B u ď t e 
obozretní 
pri nákupe 

nehnuteľností alebo vecí väčšej 
hodnoty. 

Zdravie 
má každý 

len jedno. Starajte sa o seba, lebo 
vám hrozí chronické ochorenie.

N e v š í -
majte si 

závistlivcov, zbytočne sa budete 
rozčuľovať nad ich rečami.

BLahOŽeLÁme k menInÁm

manŽeLStVO uZaVreLI

Dnes 25. septembra má meniny – Vladislav, vo štvrtok 
26. septembra – Edita, v  piatok 27. septembra – Cyprián, 
Damián, v  sobotu 28. septembra – Václav, v  nedeľu 29. 
septembra – Michal, Michaela, v pondelok 30. septembra – 
Jarolím a v utorok 1. októbra – Arnold. 

24. augusta 2019 – Barbora Magerová a  Tomáš Orolin, 
Denisa Kleinová a Patrik Alexy, 31. augusta 2019 – Štěpánka 
Kerešová a  Miloš Cambel, Daniela Pačanová a  Martin 
Šarišský, Katarína Aftanasová a  Matej Slotta, Mgr. Mária 
Tomlanová a  Mgr. Miroslav Oravec, Mgr. Lívia Višňovská 
a Ing. Kamil Kľoc, 6. septembra 2019 – Katarína Kubošiová 
a  Jozef Štancel, Monika Stránska a  Jaroslav Jendrušiak, 
7. septembra 2019 – Mgr. Martina Gavalierová a  Yogie 
Kuswandi, Mgr. Lucia Havrilová a Ing. Jozef Vantroba, Iveta 
Bednárová a Pavol Kuffeer, Mária Kaducová a Tomáš Králik, 
PaedDr. Lenka Mačugová a Pavol Kocsis.

V pondelok 23. septembra 
2019 vo Veľkej s 

Jiřím Barankaiom, 
61-ročným

V piatok 20. septembra 2019
v Novej Lesnej s

Mikulášom Hanigovským, 
58-ročným

V utorok 24. septembra 2019 
vo Veľkej s 

Viktóriou Lorencovičovou, 
80-ročnou

V utorok 24. septembra 2019 
v Novom Smokovci s

s Jozefom  Sedláčekom, 
79-ročným
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POPraD

Nedeľa 29. september o 10. hod./diva-
delná sála Domu kultúry v Poprade
PO DRAČÍCH STOPÁCH
Actores Rožňava
Vstupné: 1,50 eur
Od 17. septembra do 31. októbra/foyer 
Domu kultúry v Poprade
ZÁTIŠIA
Výstava prác výtvarného odboru žia-
kov ZUŠ zo Spojenej školy na Letnej 
ulici v Poprade.

Kultúrny program 
mesta Poprad

Tatranská galéria v Poprade ,
Hviezdoslavova 12, 058 01 Poprad, www.tatragaleria.sk

Kultúrny kalendár na október 2019

Tatranská galéria - Elektráreň
Výstavy
Celý október
Eduard Ovčáček – Expozícia uni-

verza 
Rozsiahla výstava kľúčovej osobnos-

ti českého a slovenského lettrizmu a 
zakladateľa Klubu konkretistov (Praha, 
1967) organizovaná v spolupráci s Ga-
lériou výtvarného umenia v Ostrave. 

JUBILÁRNA SIEŇ
Celý október
Ladislav Mednyánszky
Kolekcia unikátnych zreštaurova-

ných kresieb zo zbierok Galérie P.M. 
Bohúňa v Liptovskom Mikuláši a Tat-
ranskej galérie v Poprade.

KONCERTY
Piatok 18. októbra a  25. októbra 

o 18. hod. – Jazzový festival.
INÉ PODUJATIA
8. až 29. október - Integrácia ume-

ním – workshopy - koncerty - výstava
Výtvarno - edukatívny projekt ur-

čený pre ľudí zo sociálne znevýhod-
neného prostredia, zdravotne znevý-
hodnených, ale aj pre širokú verejnosť 
všetkých vekových kategórií.

Nedeľa 20. októbra od 14. do 16. 
hod. - Nedeľné tvorivé dielne.

Stála expozícia
Odkryté hodnoty app
- vynovená stála expozícia 

130 diel zo zbierkového fondu Tatran-
skej galérie predstavuje to najlepšie z 
tvorby takmer 80-tich autorov.

ARTKLUB
Do 21. októbra
NEPOZNANÉ POPRADSKÉ 

SGRAFITO HERTA ONDRUŠO-
VÁ-VICTORÍNOVÁ A  MARTIN 
KUTNÝ.

Výstava projektu študentov gymná-
zia. V roku, keď si pripomíname 100. 
výročie vzniku Bauhausu a  20 rokov 
od smrti Herty Ondrušovej – Victori-
novej, bola Gymnáziom na Ul. D. Ta-
tarku v Poprade realizovaná záchrana 
a  obnova sgrafita na fasáde školy do 
pôvodnej podoby. 

Od 31. októbra
HELENA SUCHÁ – PRIESVIT 

TVORBOU
Výstava pri príležitosti životného 

jubilea známej popradskej výtvarníčky 
a grafičky.

Štvrtok 31. októbra o 16. hod. - ver-
nisáž výstavy. 

Vila Flóra Starý Smokovec
Celý október
Yaro M .Kupčo – VYSOKÉ TATRY
Predajná výstava predstaví autorskú 

kolekciu čiernobielych a zlatom tóno-
vaných fotografií z  prostredia Vyso-
kých Tatier.

Zbigniew Ładygin – VYSOKÉ 
TATRY

Výstava fotografií poľského horolez-
ca, speleológa, editora, novinára a fo-
tografa, ktorý sa vracia k tvorbe na fo-
tocitlivých materiáloch. Pri prezentácií 
známych krajinných motívov objavuje 
nové vyjadrovacie prostriedky, aké po-
skytuje dierková komora.

Stála expozícia
Tatry v umení
Kolekcia vybraných diel zo zbierok 

Tatranskej galérie predstavuje kraji-
nomaľbu s tematikou Vysokých Tatier 
v tvorbe olejomalieb, akvarelov a gra-
fík výtvarníkov spätých s dedičstvom 
našich veľhôr.

Zmena programu vyhradená

Podtatranská knižnica

MÚZEUM - GALÉRIA SHERFELOV DOM

Podtatranské múzeum v Poprade

Podtatranské osvetové stredisko
Sobotské námestie č. 1738/22, Spišská Sobota

Sobota 5. októbra – MsKS Kežmarok – Večer s folkló-
rom – program folklórnych kolektívov z  Kežmarku a  Šu-
miaca v  rámci osláv 750. rokov prvej písomnej zmienky 
o meste Kežmarok.

Piatok a sobota 11. a 12. októbra – Spišská Stará Ves – 
10. výročie folklórneho súboru Frankovčan .

Sobota a nedeľa 12. a 13. októbra – Margecany – Veniec 
krásy vekmi uvitý – festival dedinských folklórnych skupín.

Celý október
Rómska paleta 

- celoslovenská výstava prác rómskych žiakov.

Vajanského 72/4, Poprad, www.muzeumpp.eu
Výstavy
Celý október
75 slobodných rokov pod Vysokými Tatrami
Pri príležitosti 75. výročia Slovenského národného povstania vý-
stava priblíži priebeh bojov na Spiši a pod Tatrami. 
Návštevníci budú mať možnosť vidieť autentické predmety pria-
mo spojené s činnosťou bojovníkov v povstaní.
Do 10. októbra
Čaro detstva... výstava starožitných hračiek
- výstava hračiek zberateľky Alice Tokarčíkovej.
Od 16. októbra
90 rokov slovenského hokeja
Súčasťou výstavy sú predmety dokumentujúce históriu a najväčšie 
úspechy slovenského hokeja ako napr. olympijské medaily, medai-
ly z majstrovstiev sveta či trofeje z domácich i medzinárodných 
súťaží. 
Streda 16. októbra o 16. hod. - vernisáž výstavy 
Stála expozícia múzea
Poprad a okolie v zrkadle vekov -  svojím obsahom, štruktúrou, 
členením poskytne návštevníkovi podstatné informácie o spolo-
čenskom, politickom, hospodárskom, duchovnom, kultúrnom 
živote a prírodnom prostredí mesta Poprad a okolia od praveku 
až po súčasnosť. Svojím obsahom, prezentovanými predmetmi 
korešponduje s tematickým zložením zbierkového fondu Podtat-
ranského múzea v Poprade.
Pobočka Spišská Sobota
Stále expozície múzea
Cechy a remeslá na hornom Spiši, Meštianske bývanie, Vzneše-
nosť a pokora, Osobnosti Spišskej Soboty.

Zmena programu vyhradená! 

Výstavy
Podtatranská ul. 1
Od 3. októbra
Výber z tvorby Emila Farkašovského
- výstava výtvarných diel.
Oddelenie umenia Spišská Sobota
Od 3. októbra
Hľadanie vo farbách 
- Katarína Butvinová, enkaustika a liaty akryl.
Od 16. októbra
S knihou ma baví svet – 5. ročník
- výstava výtvarných prác žiakov základných a materských 
škôl.
Streda – piatok 16. až 18.  októbra 
5. ročník detského literárneho festivalu – S  knihou ma 
baví svet
Podtatranská ul. 1
Štvrtok 10. októbra o 17. hod. - Spomienkový večer 
pri príležitosti nedožitej 60-tky Paľa Hudáka.
Pobočka Juh 1
Pondelok 7. októbra o  16. hod. - Stretnutie s  Gustávom 
Murínom
- beseda so slovenským spisovateľom.
3., 10., 17., 24. a 31. októbra o 16. hod. - Večerníček v Pod-
tatranskej knižnici
- podvečerné čítanie známych aj neznámych rozprávok pre 
deti spojené s hrami a premietaním určené pre predškolá-
kov mesta Poprad.

Zmena programu vyhradená! 

Poprad – Veľká, Scherfelova ul. 36
Do 25. októbra 2019
NA PAPIERI
Výstava k nedožitým 90-tym narodeninám velického 
rodáka výtvarníka Michala Trembáča. 

Stála expozícia 
Zo starej Veľkej
- výber z diel akademického maliara Ondreja Ivana z Veľkej. 
Otvorené: pondelok, utorok, štvrtok od 8. do 12. a od 13. do 
15. hod., streda od 8. do 12. a od 13. do 15.30 hod., piatok 
od 8. do 12. a od 13. do 14.30 hod.

 Predám kvalitný leštený Tatran-
ský smrekový obklad – 3 €, perodráž-
ku, zrubový profil – pologuľatý, hra-
noly a dlážkovicu na podlahy. Inf.: č. t. 
0908 234 866, www.drevozrubyobkla-
dy.sk     2/19-P

 Predám garáž na Okružnej ul. 
v Poprade. Inf.: č. t. 0915 960 628. 
     9/19-P

 Predám starožitný nábytok – po-
hovka, stolík, 2 kreslá a 2 stoličky, pre-
čalúnený, zachovalý, cena dohodou. 
Inf.: č. t. 0905 543 505.   10/19-P

 Kúpim dom v  Poprade (Veľká, 
Spišská Sobota) do 170  000 €. Platba 
v hotovosti. Inf.. č. t. 0903 649 451.
     5/19-K

 Výkup parožia. Inf. č. t. 0904 
834 937.         3/19-R

 Náter striech za 3€/1 m2. V cene 
je farba + práca. Inf.: č. t. 0905 922 418
   19/19-R

 OTEC Antonio veští a  pomáha 
v nešťastí. Inf.: č. t. 0904 228 728. 
   32/19-R

 Prijmeme predavačku do škol-
ského bufetu, sídlisko Juh, v  dopo-
ludňajších hodinách. Inf.: č. t.  0918 
969 101.    33/19-P

 Dáme do prenájmu kancelárske 
priestory v  Poprade, Teplická 34, bý-
valá AB Stavomontáže. Inf.: č. t. 0905 
563 836, e-mail: pabamke@gmail.com 
   38/19-R

 Hľadám si prácu ako upratovač-
ka alebo pomocná sila do kuchyne na 
skrátený úväzok, som na dôchodku. 
Inf.: č. t. 0940 512 789.   39/19-R

 Hľadáme pisárku – diktovanie 
cca 6 hodín týždenne, na dvakrát. Inf.: 
č. t. 0918 969 101.     40/19-R
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V skateparku sa chystajú na akciu roka
(Dokončenie zo str. 1)

„Išlo o  štandardný postup, ako pri 
každej graffiti maľbe. Začali sme akri-
lovým podkladom, čím sme zaobalili 
drevo voči nepriaznivým vplyvom po-
časia. Vznikol tak hrubý náčrt maľby 
s  motívom Tatier. Následne sme prešli 
do detailov, ako sú ilustrácie, nápisy 
a grafika s použitím sprejov,“ priblížil F. 
Radačovský.

V  sobotu sa očakáva veľká účasť 
nielen samotných pretekárov, ale 
aj širokej verejnosti a  preto chcú 
organizátori urobiť všetko pre pohodlie 
každého. „V samotných pretekoch 
pôjde o  jednu disciplínu, kde jazdci 
v dvoch kategóriách do a nad 16 rokov 
odjazdia celý skatepark. Začiatok tvoria 
trojminútové jazdy viacerých účastníkov 
súčasne. V semifinálových kolách pôjdu 
45 sekundové jazdy a následne aj triky 
na jednotlivých prekážkach. Keďže sa 
budú rozdeľovať finančné odmeny, 
očakávame vysokú účasť nielen jazdcov 
zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. 
Veríme, že príde kompletná slovenska 
elita vrátane Richarda Turyho z Košíc, 
ktorý chodieva na všetky svetové súťaže 
a  momentálne je v  Brazílii. Máme 
veľa práce s  prípravami, ale verím, 
že to dobre dopadne,“ nádejal sa 
spoluorganizátor blížiacich sa pretekov 

FOTO – Marek Vaščura

Michal Smik. „S  mestom sa snažíme 
upraviť okolie skateparku a  sme radi, 
že sa podarilo vybaviť dvoch umelcov 
na skrášlenie priestorov. Nutné sú však 
terénne úpravy a zišiel by sa aj chodník 
popri skateparku, pretože ten prístupový 
zasahuje priamo do areálu. Potrebné sú 
lavičky, pretože návštevníkov skateparku 

neustále pribúda,“ upozorňuje bývalý 
blader, ktorý stál pri zrode myšlienky 
skateparku Dušan Jarošík.

Podľa slov viceprimátora mesta 
Poprad Štefana Pčolu, radnica pri 
vybudovaní skateparku a  majetkovo-
právnom vysporiadaní investovala už 
približne 290-tisíc eur. „Skateri hovoria 

o  tom, že to je jeden z  najlepších 
skateparkov na Slovensku, ale zázemie 
a  infraštruktúra nie je dorobená. 
Mesto sa bude v budúcnosti zaoberať 
dobudovaním skateparku, ale aj 
celej zóny, kde máme nejaké plány. 
V rámci príprav na blížiacu sa akciu 
sa snažíme priložiť ruku k dielu, podľa 
možností. Okolie skateparku bude 
pokosené a splanírujeme časť plochy, 
kde sa budú zdržiavať diváci, ale to 
budú stále len tie najjednoduchšie 
úpravy. Najviditeľnejšou úpravou však 
je už teraz farebné zvýraznenie krycej 
steny pri vstupe, ktorá je viditeľná aj 
z  cyklochodníka. Veľmi dôležité bude 
v  budúcnosti aj dopravné napojenie, 
pretože momentálne je prístup len 
po cyklistickom chodníku, čo nie 
je najšťastnejší stav. V  súčasnosti 
nevieme riešiť ešte zázemie pre 
divákov v  podobe lavičiek, či stolov, 
preto si športový klub tieto veci na 
jednorazovú akciu musí zabezpečiť 
sám. V  budúcnosti však projekt 
bude počítať aj so zónou pre divákov. 
K  zásadnej investícii mesta dôjde 
pravdepodobne v  roku 2021. Máme 
olympijské športovisko a  je priam 
našou povinnosťou starať sa o  tento 
areál a  zveľaďovať ho,“ uzavrel Š. 
Pčola.       (mav)

 VO ŠTVRTOK 26. septembra sa na-
plno rozbehnú školské športové súťaže aj 
v meste Poprad. V areáli ZŠ s MŠ Dolný 
Smokovec odštartujú žiaci a žiačky základ-
ných škôl Okresné kolo v cezpoľnom behu 
na trati dlhej 1,5 km pre dievčatá, chlapci 
odbehnú 3 km. O deň neskôr si to v rov-
nakej disciplíne rozdajú medzi sebou aj 
študenti a študentky stredných škôl z okre-
su Poprad v areáli Spojenej školy sv. Jána 
Pavla II. v Poprade.

 POPRADSKÍ hokejisti, po úvodných 
dueloch nového ročníkaTipsport Ligy, po-
silnili svoje útočné rady. Pod Tatry sa vrátil 
skúsený krídelník Matúš Matis, ktorý na-
posledyhrával vo Francúzsku a pred tým aj 
v Košiciach či Zvolene.

 POPRADSKÉ líšky doma v rámci 2. 
kola ženskej hokejovej Extraligy v sobotu 
vrátili na domácom ľade Šarišankám pre-
hru z prvého kola v Prešove a zvíťazili 4:3. 
V nedeľu 29. septembra budú hrať zveren-
kyne Ivana Bednára zápas 3. kola v Spiš-
skej Novej Vsi o 13.30 hod.

 FUTBALISTI ŠK Zemedar Poprad 
– Stráže v nedeľu v rámci 8. kola 6. OMV 
ligy prehrali doma s Toporcom 1:4 a v ta-
buľke sú priebežne štvrtí. V  nedeľu 29. 
septembra budú hrať o 15.30 hod. v Štrbe.

 VÝCHODOSLOVENSKÁ súťaž ha-
sičského dorastu sa konala cez víkend po 
siedmykrát pod patronátom Prešovského 
samosprávneho kraja v Hranovnici. Súťaž-
nou disciplínou bol požiarny útok s vodou 
v dvoch súťažných pokusoch s klasickými 
alebo športovými hadicami na sklopné 
terče s použitím elektrickej časomiery. Me-
dzi dorastencami bola prvá domáca Hra-
novnica, medzi dorastenkami triumfovalo 
Spišské Bystré.         (ppv)

Krátko zo športuFutbalisti sa pred pohárom dobre naladili
Netradične v  piatok 

bojovali futbalisti FK 
Poprad o  druholigové 
body.

V  popradskom NTC si 
zverenci Mareka Petruša poradili 
s posledným Trebišovom výsledkom 
2:0 (na foto) a  udržali sa v  tabuľke 
medzi najlepšími. „V chladnom 
počasí sa hral chladný futbal. Teší ma 
výsledok, ale výkon mohol byť lepší. V 
útočnej fáze sme boli pomalí a šancí 
nebolo toľko ako sme v domácich 
zápasoch zvyknutí,“ hodnotil duel 
tréner FK Poprad M. Petruš.

Popradčanov čaká už dnes, t. j. 
v stredu 25. septembra zápas 4. kola 
Slovnaft Cup-u v Spišskom Podhradí 
a  následne pocestujú v  sobotu 28. 
septembra do Bardejova v rámci 11. 
kola II. ligy.

Výsledok: 10. kolo II. ligy 
v  piatok 20. septembra FK Poprad 
– Slavoj Trebišov 2:0 (0:0), góly 
Popradu: 59. Enzo Arevalo a  71. 

Juniori: v nedeľu 22. septembra Poprad B – Bardejovská N. V. 5:1.
St. dorast U19: v sobotu 21. septembra Nitra - Poprad 1:1.
Ml. dorast U17: v sobotu 21. septembra Poprad – Nitra 1:3.
Ml. dorast U16: v sobotu 21. septembra Poprad – Nitra 3:1.
St. žiaci U15: v sobotu 21. septembra Michalovce – Poprad 0:0.
St. žiaci U14: v sobotu 21. septembra Michalovce – Poprad 4:0.
Ml. žiaci U13: vo štvrtok 19. septembra Poprad – Michalovce 7:1.
Ml. žiaci U12: vo štvrtok 19. septembra Poprad – Michalovce 9:13.
Ženy: v nedeľu 22. septembra Žilina – Poprad 4:0.
Dorastenky: v nedeľu 22. septembra Poprad – Prešov 0:16.
Žiačky: v nedeľu 22. septembra Poprad – Prešov 2:7.

Dragan Andrič.
Program: 4. kolo Slovnaft Cup-u 

v stredu 25. septembra o 15.30 hod. 
MŠK Sp. Podhradie – Poprad a 11. 
kolo II. ligy v sobotu 28. septembra 
o 15.30 hod. Partizán Bardejov - FK 
Poprad.       (mav)

   Z  V  R P S B

1. 1. Dubnica n. V. 10 9 0 1 26:11 27

2. B. Bystrica 10 8 0 2 26:12 24

3. FK Poprad 10 8 0 2 20:9 24

4. Skalica 10 6 2 2 15:11 20

5. Žilina B 10 6 0 4 25:20 18

6. Podbrezová 10 5 0 5 15:14 15

7. Ružomberok B  10 5 0 5 17:21 15

8. Púchov 10 4 2 4 16:13 14

9. Petržalka 10 4 1 5 17:18 13

10. L. Mikuláš 10 4 1 5 12:16 13

11. Komárno 10 3 3 4 10:16 12

12. Bardejov 10 3 2 5 12:14 11

13. FC Košice 10 2 3 5 13:12 9

14. Slovan BA B 10 2 0 8 8:20 6

15. Šamorín 10 1 3 6 10:24 6

16. Trebišov 10 0 3 7 10:21 3

Tabuľka FK Poprad

Z kuchyne FK Poprad

FOTO – Marek Vaščura
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Z kuchyne HK Poprad
Juniori: v sobotu 21. septembra Nitra - Poprad 3:4sn a v nedeľu 22. 
septembra Trenčín - Poprad 5:2.
Dorast: v sobotu 21. septembra Poprad – Žilina 5:2 a v nedeľu 22. 
septembra Poprad – Žilina 6:1.
Kadeti: v piatok 20. septembra Poprad – Michalovce 5:2.
St. žiaci 8.r.: v sobotu 21. septembra Košice - Poprad 1:4.
St. žiaci 7.r.: v sobotu 21. septembra Košice - Poprad 9:8.
Ml. žiaci 6.r.: v sobotu 21. septembra Poprad - Košice 7:1.
Ml. žiaci 5.r.: v sobotu 21. septembra Poprad - Košice 15:2.

Popradskí hokejisti začali bodovať naplno

   Z  V  Vp Pp P S B

1. Košice 5 4 0 0 1   13:9 12

2. Michalovce 5 3 1 0 1   17:10 11

3. Miškovec 5 3 0 1 1   14:10 10

4. B. Bystrica 4 3 0 0 1   13:8 9

5. Slovan BA 5 3 0 0 2   15:12 9

6. Nitra 5 2 1 0 2   14:12 8

7. Budapešť 4 2 0 1 1   16:14 7

8. HK Poprad 5 1 1 1 2   18:15 6

9. Zvolen 4 2 0 0 2   12:13 6

10. Trenčín 4 2 0 0 2   8:9 6

11. N. Zámky 4 1 0 0 3   11:14 3

12. L. Mikuláš 5 1 0 0 4   4:18 3

13. Detva 5 0 0 0 5   10:21 0

Tabuľka Tipsport ligy

V  uply-
nulom týžd-
ni odohrali 
hokejisti HK 
Poprad tri zá-
pasy Tipsport 
Ligy, v  kto-

rých pozbierali spolu šesť 
bodov.

V  utorok 17. septembra 
zdolali doma 6:5 po predĺ-
žení maďarský tím MAC 
Újbuda Budapešť, v  piatok 
20. septembra si z  Micha-
loviec priviezli bod po ná-
jazdovej prehre 3:4 a  v  ne-
deľu opäť pred domácimi 
fanúšikmi triumfovali po 
prvýkrát v  sezóne v  riad-
nom hracom čase, keď zdo-
lali Nitru vysoko 5:0 (na 
foto po zápase). Brankár 
Tomáš Vošvrda si pripísal 
prvé čisté konto v  tomto 
ročníku. „Tri body sú doma 
po veľmi dôležitom zápa-
se. Víťazstvo nám pomôže 
psychicky a  dokázali sme 
si, že stále vieme hrať hokej. 

Treba si oddýchnuť a  opäť 
sa vrhnúť do poctivej prá-
ce. Musím povedať, že toto 
bol z našej strany asi zatiaľ 
najlepší kompaktný výkon 
počas celých 60 minút. Ak si 
však niekto myslí, že Nitra 
tu odohrala zlý zápas, tak 
nemá pravdu. My sme sú-
pera veľmi dobre napádali 
a  musím zložiť klobúk pred 
spoluhráčmi za to, ako sa 
vracali späť a nepúšťali Nit-
ru k ničomu,“ uviedol.

Výsledky Tipsport 
Ligy: 3. kolo v  utorok 17. 
septembra Poprad – Bu-

dapešť 6:5pp (0:0, 2:1, 1:4 
– 1:0), góly Popradu: 2. Sa-
muel Takáč (G. Leclerc, P. 
Ulrych), 12. Matúš Paločko 
(S. Takáč, J. Erving), 38. Pe-
ter Bjalončík (Matej Paloč-
ko, S. Takáč), 40. Matúš Pa-
ločko (P. Bjalončík, Matej 
Paločko), 56. Samuel Takáč 
(P. Ulrych, M. Zagrapan) 
a  61. Jørgen Karterud (P. 
Svitana, L. Kozák). 4. kolo 
v piatok 20. septembra Mi-
chalovce – Poprad 4:3sn 
(1:1, 1:1, 1:1 – 0:0, 1:0), 
góly Popradu: 11. Samu-
el Takáč (M. Zagrapan, G. 

Leclerc), 23. Marek Zagra-
pan (G. Leclerc, P. Ulrych) 
a 51. Guillaume Leclerc. 
5. kolo v  nedeľu 22. sep-
tembra Poprad – Nitra 5:0 
(2:0, 2:0, 1:0), góly Popra-
du: 1. Joona Erving (M. Za-
grapan), 18. Peter Bjalončík 
(A. Magovac, P. Svitana), 
24. Guillaume Leclerc (J. 
Ťavoda), 28. Samuel Takáč 
(G. Leclerc) a  55. Samuel 
Takáč (M. Zagrapan).

Program Tipsport 
Ligy: 6. kolo v  piatok 27. 
septembra o  18. hod. Miš-
kovec – Poprad, 7. kolo 
v  nedeľu 29. septembra 
o 17. hod. Poprad – Detva, 

8. kolo v utorok 1. októbra 
o  17. hod. L. Mikuláš - 
Poprad.       (mav)

Boj o Tatry vyhral Pavol Garaj
Minulý týždeň v  piatok 

zvádzalo v  Aréne Poprad Boj 
o Tatry 24 zápasníkov v boxe, 
kickboxe a K1 zo šiestich kra-
jín. Bolo to premiérové podu-
jatie novozaloženého poprad-
ského športového klubu Paga 
Gym.

Diváci sledovali dvanásť 
zápasov, z  ktorých bolo deväť 
profesionálnych. Domáci klub 
reprezentovali Pavol Garaj, Sa-
muel Hadzima, Barbora Maye-
rová a Ján Mišalko.

Vyvrcholením celého ga-
lavečera bol súboj domáceho 
kickboxera Pavla Garaja s Vla-
dimírom Konským z  Banskej 
Bystrice o titul profesionálneho 
majstra Slovenska v  prestíž-
nej organizácii WAKO PRO 
vo váhovej kategórii do 75 kg. 
Po jednoznačnom víťazstve P. 
Garaja 3:0 na body ostal maj-
strovský opasok doma. „Potešila 
ma výhra, ale okrem toho mám 
radosť, že sa mi podarilo zorgani-
zovať podujatie na dobrej úrovni. 

Chcem preto 
poďakovať všet-
kým partnerom, 
sponzorom a fa-
núšikom, ktorí 
vytvorili vynika-
júcu atmosféru. 
Verím, že sa 
všetci stretneme 
pri druhom po-
kračovaní Boja 
o  Tatry,“ uvie-
dol organizátor 
a  čerstvý slovenský šampión P. 
Garaj. Ten vkladal veľké nádeje 
aj do Samuela Hadzimu, ktorý 
však prehral v súboji s najlepším 
českým borcom v  kat. do 63,5 
kg - Vaškom Sivákom 0:3 na 
body. Oboch však potešil výkon 
mladého Jána Mišalka, ktorý 
v  juniorskej kategórii do 47 kg 
porazil Denisa Šoltisa.

V  hlavnej karte ešte vyhral 
Jozef Jurko boxerský súboj v kat. 
do 84 kg nad Jánom Vencelom, 
ktorý bol diskvalifikovaný pre 
použitie neoprávnenej techniky, 

Alexandra Filipová v K1 prehra-
la so Srbkou Aleksandrou Krstič 
1:2, v boxe do 81 kg triumfoval 
Dávid Štelmach 3:0 nad Marti-
nom Oršuliakom, v K1 do 70 kg 
porazil Rus Dmitrij Koročen-
kov Denisa Farkaša 3:0, Čech 
Ladislav Krištůfek v K1 do 71 kg 
nedal šancu Daliborovi Ficekovi 
a vyhral 3:0, v ženskom zápase 
K1 do 60 kg zdolala Lucia Cmá-
rová Srbku Milanu Bjelogrlič 3:0 
a Milan Páleš vyhral v K1 do 71 
kg 3:0 nad Čedom Pantičom 
z Bosny a Hercegoviny.       (ppv)

FOTO – MK

Steeple Kros pre Wydru
V  nedeľu 22. septembra sa 
na atletickej dráhe ZŠ Jarná 
uskutočnil 9. ročník bežec-
kých pretekov pre všetky ve-
kové kategórie pod názvom 
Steeple Kros, ktoré sa konali 
pod záštitou primátora mes-
ta Poprad Antona Danka.
Na podujatí sa predstavilo 200 
bežcov. Deti od piatich rokov 
až po dorast pretekali na at-
letickej dráhe. Hlavný beh 
na 12km odštartoval súčasne 

s Behom zdravia a behom na 
8km z chodníka pri ZŠ Jarná 
a  smeroval na lúku za síd-
liskom Juh 3. Z  víťazstva sa 
na 12 kilometrovej trati tešil 
poľský pretekár Jan Wydra, 
ktorý dobehol do cieľa v čase 
37:54.41. Kratšiu 8km trať za-
behol najrýchlejšie Vladimír 
Porubiak z  ŠK Copy Servis. 
Beh zdravia na 4km patril To-
mášovi Lubelcovi z  Ružom-
berka.            (ppv)

FOTO – Marek Vaščura

Uplynulú sobotu sa na umelej tráve futbalové-
ho ihriska NTC v Tatranskej Lomnici uskutoč-
nil 3. ročník Mini futbalového turnaja o pohár 
primátora Vysokých Tatier, ktorého sa aktívne 
zúčastnili štyri z piatich prihlásených družstiev 
reprezentujúcich tatranské osady. Po dvoch tri-
umfoch futbalistov zo Smokovcov sa tentokrát 
z víťazstva tešili Vyšné Hágy pred Novým Smo-
kovcom, Tatranskou Lomnicou a  Tatranskou 
Kotlinou. Nová Polianka si pripísala len sym-
bolickú účasť.     FOTO - Eva Vaščurová

FOTO – Marek Vaščura
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