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Sociálne byty pomôžu ľuďom v hmotnej núdzi

Mesto Poprad dalo postaviť
v areáli Zariadenia sociálnych služieb na Levočskej ulici tridsať nových sociálnych
bytov. Presťahujú sa do nich
doterajší obyvatelia azylového domu na Ul. Boženy Němcovej zo Spišskej Soboty a zo
starého dreveného objektu na
Levočskej ul. Nové bývanie
dostane 28 rodín, dva byty
zostanú mestu k dispozícii
pre ľudí, ktorí sa ocitnú v mimoriadnej situácii a náhlej
núdzi.
„Netreba od tejto stavby čakať nejaký vysoký štandard,
ale hlavne by mala splniť účel
a pomôcť ľuďom v hmotnej núdzi, najmä mamtkám s malými
deťmi, ktoré s nimi ostali z rôznych dôvodov samé,“ konštatoval primátor Popradu Anton
Danko. Verí, že v budúcnosti
by mesto mohlo pokračovať v
tomto teritóriu výstavbou ďalšej podobnej bytovky. Zároveň

samospráva dodržala sľub a
bude môcť odovzdať územie
po zlikvidovaní unimobuniek
azylového bývania na Ul. B.
Němcovej na pokračovanie výstavby ďalšej etapy Národného
tréningového centra. Odtiaľ sa
tamojší nájomníci vysťahujú v
najbližších dňoch.
(Pokračovanie na str. 3)

Architekt Miloslav Dulík z popradského OSA ateliéru (na foto
prvý sprava), autor projektu objektu sociálnych bytov oboznamuje primátora Popradu Antona
Danka a predsedu predstavenstva
spoločnosti Chemostav - zhotoviteľa stavby, Flaviána Dudaška
(druhý zľava) s konečnou podobou
bytov.
FOTO - Marta Marová

Horúce radiátory už aj v Poprade

Štartuje festival
horských filmov
Dnes štartuje XXII. ročník Medzinárodného festivalu horských filmov v Poprade,
ktorý potrvá do nedele 12. októbra. Medzi 45
filmami z 15 krajín sveta nechýba ani šesť slovenských snímok.
MFHF sa začne dnes od 18. hod. vo veľkej zasadačke MsÚ v Poprade slávnostným
otvorením a projekciou súťažných filmov
v prvom bloku. Hneď v úvodnom premietaní sa predstaví slovenský autor Erik Baláž s filmovým pohľadom do dnešného
života jednej z posledných divočín v Európe
pod názvom Vlčie hory.

(Pokračovanie na str. 12)

Určený čas na dodávky tepla sa spravidla začína od 1. septembra a končí 31.
mája. V Poprade sa vykurovanie oficiálne
začalo 22. septembra. Minulý rok to bolo
o týždeň aj dva dni skôr.
„Dodávateľ tepla začne dodávať teplo na
vykurovanie, ak priemerná denná teplota
vzduchu poklesne počas dvoch dní za sebou
pod 13°C a podľa predpovede vývoja počasia
nemožno očakávať v nasledujúcom dni jej
zvýšenie nad túto hodnotu,“ vysvetlil Igor
Kras zo spoločnosti Dalkia, ktorá vykuruje
v Poprade zhruba 14 100 bytov.
„Tento rok sme sa zamerali na diaľkové
odpočty meradiel (plynomerov, elektromerov,
meračov tepla a vodomerov) a ich automatický prenos do nášho informačného systému
Chastia. Veľmi nám to uľahčilo pravidelné
mesačné odpočty všetkých meradiel. Zrekonštruovali sme kotolňu na sídlisku Západ III
účinnými kondenzačnými kotlami. Vybudovali sme plynovú kotolňu pre MŠ Mládeže 11
a CVČ. Taktiež sme vymenili kotly na prípravu teplej vody v kotolniach K 1 na sídlisku Juh
III a K 1 na Juhu 5. Vymenili sme teplovody
v dĺžke asi 320 m a pripojili tri kotolne v Matejovciach na dodávku tepla z bioplynovej

stanice spoločnosti Energoterra. Úspešne sme
si vyskúšali nové zapojenie kotlov v kotolni
K 1 na sídlisku Juh 5, ktoré teraz postupne
používame pri výmenách kotlov v ďalších
kotolniach,“ oboznámil s novinkami I. Kras.
Mnohí z nás isto postrehli už koncom
augusta, že z popradských radiátorov sálalo teplo. Podľa Dalkie temperovanie mimo
vykurovacieho obdobia nie je v Poprade
nič výnimočné. „Podobná situácia sa opakuje takmer pravidelne každý druhý - tretí
rok. Tentokrát bola 25. a 26. augusta priemerná teplota v Poprade pod 13°C, rovnaký vývoj ukazovala predpoveď počasia na
ďalšie dni. Po konzultácii so správcami sme
začali s vykurovaním v bytoch. Po oteplení,
sme temperovanie pozastavili,“ povedal I.
Kras, ktorý nám odpovedal aj na otázku,
či aktuálne obmedzenie dodávok plynu
z Ruska má nejaký vplyv na činnosť spoločnosti. „Náš dodávateľ plynu avizoval,
že má v plnom rozsahu zabezpečené nami
objednané dodávky plynu. Navyše, obyvatelia z Matejoviec, Veľkej a z ulíc Banícka
a Okružná majú dodávku tepla zabezpečenú
aj z alternatívneho zdroja tepla, teda nielen zo zemného plynu.“
(mav)
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Stručne

Trhovisko na Juhu s novými stánkami
Trhové

priestranstvo

na

DNES 8. októbra o 16. hod.
sídlisku Juh III sa zmenilo.
v Podtatranskom múzeu v Poprade
Po úpravách terénu a spevneotvoria výstavu s názvom Everest,
ní plochy betónovou dlažbou
ktorá priblíži 30. výročie prvého
boli staré stoly nahradené piavýstupu Slovákov na Mount Everest
timi úplne novými stánkami.
a 80. výročie narodenia horolezca
Informačná tabuľa s trhovým
Jozefa Psotku. Výstava potrvá do 30.
poriadkom umožňuje záujemnovembra 2014.
com získať údaje o podmienCELOSLOVENSKÝ
snem
kach ambulantného predaja
Kresťanskodemokratického hnuna tomto mieste.
tia sa uskutoční v sobotu 11. októbra 2014 v Poprade.
„Som veľmi spokojný, ako stánPREMIÉRU slovenskej rozky vyzerajú, ale tiež preto, že ide o
právky Láska na vlásku v hlavných
výrobok popradského remeselníka.
úlohách so Celeste Buckingham
Verím, že by sa páčili aj iným a
a Samuelom Spišiakom uvidia diváci
presadí sa i mimo Popradu. Je to
v kine Cinemax v Poprade v sobotu
pilotný projekt a chcel by som, aby
11. októbra 2014 o 15.30 hod. Súčasboli takéto stánky takisto v ostatstánkoch dostanú povolenie na odtakmer 5 800 eur, 5 predajných
ťou premiéry bude aj autogramiáda.
ných mestských častiach. Prispeli
bore výstavby. V zmysle trhového
stánkov stálo 10 980 eur. Stánky
VO výstavnej sieni Podtatranskéby sme ku krajšiemu prostrediu
poriadku a platného VZN je cena
nahradili staré predajné stoly,
ho osvetového strediska na Sobota podporili predaj miestnych preza jeden stôl a jeden deň 5 eur.“
ktorých bolo viac, ale neboli vyskom námestí bude do 25. októbra
dajcov ovocia a zeleniny, ako aj
užité. V priebehu jari boli v tejto
Nové stánky obyvatelia Juhu
sprístupnená výstava s názvom
sezónneho tovaru napríklad v čase
lokalite umiestnené aj tri stánky
III uvítali. Občan pochádzajúci z
Rómska paleta 2014, ktorá predstaDušičiek,“ povedal primátor Anpremiestnené z Námestia sv. EgíČiech, ktorý na sídlisku býva, ich
vuje práce z celoslovenskej výtvarton
Danko.
Dodal,
že
stánky
sú
dia.
Tie
boli
tiež
odstránené,
lebo
s uznaním kvitoval: „Predtým si
nej súťaže rómskych žiakov ZŠ, ŠZŠ
určené len na ambulantný preich stav už nebol vyhovujúci a
tu robili bezdomovci, čo chceli.
a ZUŠ.
daj
sezónneho
tovaru,
prebytkov
zaberali
zbytočne
miesto
na
parTeraz to vyzerá pekne“. Ďalšia
V SOBOTU 11. októbra sa
kovisku. Kvôli výstavbe nového
z úrody drobných chovateľov a
občianka verí, že stánky neohrov Rock Fabric v Poprade uskutoční
zia vandali: „Dúfam, že vydržia.
trhoviska musela byť realizovaná
pestovateľov, nie na predaj textilu.
koncert slovenskej kapely Slobodná
Páčia sa mi. Cez leto nám chýbaaj prekládka inžinierskych sietí.
Mesto mieni dať ešte vyasfaltovať
Európa.
li, tak som rada, že tu opäť bude
Vedúca odboru výstavby MsÚ
časť chodníka pred stánkami.
V UTOROK 14. októbra o 10.30
predaj, najmä ovocia a zeleniny
v Poprade Kristína Horáková
Celkové náklady na spevnenú
hod. sa v Tatranskej galérii v Popras primeranými cenami.“ (mar)
uviedla: „Záujemcovia o predaj v
plochu a informačnú tabuľu boli
de uskutočnia tvorivé dielne spojené
s vyhodnotením literárno-výtvarnej
súťaže žiakov.
ĎALŠIA Babská jazda bude
v popradskom kine Cinemax v streSlovenský Červený kríž pripravuje od 13. okrodnou transfúznou službou SR a hematologickodu 15. októbra 2014. Premietať sa
tóbra do 17. novembra 2014 už XX. ročník kam-transfúznymi oddeleniami nemocníc.
bude romantický film Čo s láskou.
Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad
pane Študentská kvapka krvi, ktorá má celosloVEĽKOOBJEMOVÉ kontajnepozýva všetkých, ktorí majú záujem zapojiť sa do tejvenskú pôsobnosť. Jej cieľom je motivovať najmä
ry na jesenné upratovanie budú od
to kampane a pomôcť druhému zachrániť život, aby
mladých ľudí, aby chodili darovať krv opakovane,
10. do 17. októbra umiestnené na
prišli darovať krv do priestorov Národnej transfúzčím sa zabezpečí dostatok krvi v zdravotníctve.
sídlisku Juh I a II na parkovisku pri
nej služby v Poprade v pracovných dňoch od 6. do
Táto náborová kampaň je druhou najväčšou kambytovom dome Antimón, za byto14. hod., v utorok až do 17. hod.
(ppš)
paňou, ktorú organizuje SČK v spolupráci s Návým domov Váh a Bárium a v Spišskej Sobote na Ul. B. Němcovej, pri
ZŠ, na Košickej ul., pri cintoríne, na
Sobotskom námestí, Gattingerovej
ul. a na Nižanoch pri mostíku.
DNES a zajtra 8. a 9. októbra a od
Príďte na predvádzaciu jazdu
13. do 16. októbra budú Železnice
SR vykonávať výlukové práce na tra- k vášmu predajcovi SEAT,
AUTONOVA, s.r.o.
ti TEŽ medzi Starým Smokovcom
a získajte svoj LED darček!
a Vyšnými Hágmi. Z tohto dôvodu
budú od 8. do 14. hod. električky nahradené autobusovou dopravou.
VO ŠTVRTOK 16. októbra
2014 sa pri príležitosti Svetového
dňa potravín uskutoční celonárodná akcia na podporu kúpy domácich výrobkov pod názvom Pýtajme
GIE
si slovenské. V tento deň si občania
budú aktívne „pýtať slovenské“ v
reštauráciách, bistrách, baroch,
ENJOYNEERING
obchodoch, atď. Cieľom prvého
k ako nikdy predtým. Získajte sebavedomý SEAT Ibiza s klimatizáciou a rádiom už od 8 990 ◊, dynaročníka užje od
dostať
do◊čo
najširšieho
m a multimediálnym vybavením
11 890
alebo
sa odvezte domov v crossoveri SEAT Altea
už od 12 990 ◊. Vyštartujte
po modelochobčanov,
SEAT s Coool
výbavou
navyše
povedomia
ako
veľmi
je a užívajte si jazdu v novom aute.
dôležité pýtať si slovenské výrobky
AUTONOVA s.r.o., Priemyselný areál Východ 3406, 058 01 Poprad
a produkty,
podporovať a využívať
ANCOVANIA PROSTREDNÍCTVOM
ÚVERU:
Tel./fax: 052/773 32 33, e-mail: ford@autonova.sk, www.autonova.sk PP-76
slovenské služby.
(šif)
AUTONOVA, s.r.o.

ncovanie
retiny

SPRACOVANIE

•
•
•

•
•
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Začne sa Študentská kvapka krvi

•

•
•
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Financovanie
na polovicu

BEZ NAVÝŠENIA A BEZ POPLATKU
ZA SPRACOVANIE

Priemyselný areál Východ 3406
058 01 Poprad
tel.: 52/7731549
e-mail: seat@autonova.sk
www.autonova.sk
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Sociálne byty pomôžu ľuďom v hmotnej núdzi
(Dokončenie zo str. 1)
Nové sociálne byty sú oveľa vyššieho štandardu
ako doterajšie, ktoré mali spoločné sociálne zariadenia, umyvárky, kuchynku na chodbách... Každý
nový byt má vlastné sociálne zariadenie aj kuchynskú linku s elektrickým sporákom. Je samostatne
napojený na elektrickú energiu a takisto má merač
na teplo a vodu. Vedúci organizačného odboru MsÚ
Emil Kostelničák uviedol: „Mesto bude presne vedieť
spotrebu, bude môcť odstaviť prípadného neplatiča od
energií a nepredĺži mu zmluvu. Zmluvy sa už pripravujú a robia sa na dobu určitú, maximálne 1 rok.“

Nové sociálne byty sa nachádzajú v dvojpodlažnom
objekte v tvare L, ako to umožňoval terén. Na každom
podlaží je 15 jednoizbových bytových jednotiek s rozlohou 25 - 30 m2, jeden byt je bezbariérový. Druhé
nadzemné podlažie je riešené formou pavlače. Vedúca odboru výstavby MsÚ Kristína Horáková doplnila:
„Stavenisko bolo odovzdané začiatkom marca, preberacie konanie sa začalo 3. septembra, termín dokončenia
stavby bol dodržaný. Celkové náklady dosiahli 650 tisíc
eur vrátane projektovej dokumentácie. Realizované boli
aj terénne úpravy, zasiata tráva a po 15. októbri bude
vysadených 10 vzrastlých stromov.“
(mar)

v horách je už zradné
Ocenenie Počasie
Vrtuľník Vrtuľníkovej zá- ceste. Terénnym vozidlom ho
aj do Popradu

Ocenenie Sociálny čin roka udelilo Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny Slovenskej republiky tento rok tým, ktorí sa venujú
deťom. Získalo ho dvanásť zamestnancov detských domovov,
tri sociálne pracovníčky, jedna
profesionálna rodina, dve zamestnankyne občianskych združení a
desať zamestnancov orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (SPODaSK) úradov
práce sociálnych vecí a rodiny.
Ocenenie udeľuje ministerstvo
práce od roku 2003. Spomedzi
zamestnancov SPODaSK ocenenie získala aj Lucia Lučivjanská
z Popradu.
(ppš)

chrannej zdravotnej služby
z Popradu letel 2. októbra
smerom do Doliny Zeleného
plesa. V oblasti Jastrabieho
sedla si 36 ročný horolezec po
približne 15 metrovom páde
poranil rameno aj dolnú končatinu. Lekár zraneného v spolupráci s HZS na mieste ošetril
a vrtuľník ho dopravil do Nemocnice Poprad.
Českí turisti našli 3. októbra
večer na turistickom chodníku v Bielovodskej doline ležať
dezorientovaného muža. Privolaní záchranári HZS zistili,
že ide o 41 ročného Slováka,
ktorý nevládal po značnom
požití alkoholu pokračovať v

transportovali do Ždiaru, kde
ho prevzala posádka RZP.
O pomoc záchranárov
HZS požiadala 5. októbra
popoludní dvojica slovenských horolezcov. 32 ročného muža a 30 ročnú ženu
pod vrcholovým hrebeňom
Malej Dračej hlavy prekvapilo počasie. Zranení neboli,
no nemali potrebnú horolezeckú výstroj a uviazli na
kamennej polici. Na pomoc
im odišli záchranári HZS.
Po ústupe oblačnosti požiadali o spoluprácu posádku
VZZS z Popradu, ktorá dvojicu dopravila k Popradskému plesu.
(hzs, zut)

Uhradenie dane za psa
Mesto Poprad ako správca dane vyzýva všetkých
daňovníkov, ktorí doposiaľ neuhradili daň za psa
na rok 2014, ktorej termín splatnosti už uplynul
(daň za psa je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia), aby si túto
povinnosť splnili čo najskôr, a to zaplatením dane

buď v pokladnici Mestského úradu v Poprade alebo bankovým prevodom na účet správcu dane.
V prípade, že daň za psa nebude uhradená,
správca dane bude nútený pristúpiť k vymáhaniu daňového nedoplatku v daňovom exekučnom konaní.			 (pmp)

Predstavil sa ďalší kandidát na primátora
Nezávislý kandidát na primátora Popradu 52 ročný Veľčan, konateľ obchodno-výrobnej firmy,
Ján Pahut predstavil minulú stredu svoje priority. Uviedol: „Medzi moje zámery patrí, aby mesto
neovládali developeri, skončiť s
výpredajom mestského majetku,
vrátiť dôveryhodnosť mestskému
úradu, zadať priority vo financovaní športu a dosiahnuť transparentnosť tohto financovania, zlepšiť informovanosť mesta o činnosti
MsÚ a volených zástupcov, pokúsiť sa zlepšiť spoluprácu s okolitými mestami a obcami v oblasti
kultúrnych a športových podujatí
a docieliť, aby sa opravy a rekonštrukcie nerobili len pred voľbami,
ale počas celého volebného obdo-

bia.“ J. Pahut poukázal na, podľa
neho, niektoré nevhodné stavby
v meste, časté zmeny územného
plánu aj rozpočtu mesta. Tiež považuje za netransparentné dotovanie popradského hokeja, preto
sa bude usilovať o prehľad, koľko
ktorému športu a na čo idú dotácie z mesta a ďalšie. K aktuálne-

mu predaju územia bývalých kasární na sídlisku Západ povedal,
že síce súhlasí s jeho využitím na
bývanie, ale nie prostredníctvom
developerov. Podľa jeho názoru
by však bolo najlepším riešením
umiestniť v kasárňach centrum
pre štátnu správu, ktorá je rozhádzaná po celom meste.
J. Pahut podčiarkol, že kandiduje ako nezávislý od politických strán a sponzorov. Verí v
podporu budúcich poslancov.
Dodal: „Primátor sám nezmôže
nič, ale nemám v úmysle kupovať
poslancov. Z môjho pohľadu by
poslanci nemali byť vo firmách,
ktoré ovláda mesto, lebo tým sú
zaviazaní a strácajú svoju slobodu
a nezávislosť.“
(mar)

•

Krátke správy

POSLEDNÉHO septembra
sa skončila na Kežmarskom hrade hlavná letná turistická sezóna. Od začiatku roka navštívilo
tento hrad viac ako 32 000 návštevníkov. K nárastu návštevnosti prispelo aj počasie, keďže
v daždivých dňoch turisti častejšie navštevujú takéto turistické
atrakcie. Slováci tvorili najväčšiu
skupinu návštevníkov.

•

V PORADÍ štvrté Belianske
dni ošetrovateľstva sa uskutočnia v Sanatóriu v Tatranskej
Kotline vo štvrtok a piatok 16.
a 17. októbra 2014. Diskutovať
sa bude na témy Záchrana života z pohľadu sestry v ústavnom
zdravotníckom zariadení a tiež
z pohľadu zdravotníckeho záchranára, Agresivita – zvládanie agresívneho pacienta a na
ďalšie témy.

•

MEDZINÁRODNÝ bridžový turnaj grófa Jána Zamoyského sa uskutoční na
Hrade Ľubovňa v sobotu 11.
októbra 2014. Tento rok je to
už siedmy ročník tejto súťaže
v kartovej hre.

•

SPOMIENKOVÉ
Služby
Božie pri príležitosti 60. výročia
úmrtia Samuela Búľovského,
prvého zborového dozorcu CZ
ECAV Vysoké Tatry po jeho
vzniku v roku 1950 a 115. výročia úmrtia zakladateľa Nového Smokovca a evanjelického a.v.
kostola Mikuláša Szontagha sa
uskutočnia v nedeľu 12. októbra
o 10. hod. v Novom Smokovci.

•

PIETNA spomienka pri
príležitosti 70.výročia havárie
lietadla na Zadnom Gerlachu
sa uskutoční v piatok 10. októbra o 14. hod. v Tatranských
zruboch.

•

OD začiatku októbra zaviedla finančná správa na portáli finančnej správy www.financnasprava.sk novú funkciu
k registrácii daňového subjektu
prostredníctvom podpisového
certifikátu zaručeným elektronickým podpisom pre nových
používateľov.

•

PRIEMYSELNÁ
zóna
Kežmarok-Pradiareň onedlho
ožije. Ruskú firmu Institute
Europharm plánujú otvoriť
v januári, najneskôr februári
2015. Momentálne sa robí nábor zamestnancov a dokončuje
sa technológia. V prvej etape by
malo vo firme nájsť prácu 70 až
80 zamestnancov.
(šif)
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Z archívnych dokumentov

Preložil Bibliu do slovenčiny
Zanedlho uplynie tristo rokov od narodenia Romualda
Hadbavného,
kamaldulského
mnícha, ktorému sa pripisuje
autorstvo prekladu tzv. Kamaldulskej Biblie – prvého úplného
prekladu Biblie do kultúrnej
slovenčiny. Preklad vznikol s najväčšou pravdepodobnosťou v kamaldulskej pustovni sv. Antona
v Lechnickej doline na Spiši – v
Červenom Kláštore.
Režisér, umelec, zberateľ, Popradčan Ján Simkanič sa už dlhšiu
dobu usiluje, aby sa meno tejto
osobnosti dostalo
viac do povedomia
verejnosti. Navrhuje
pridať k pomenovaniu Podtatranskej
knižnice v Poprade
meno Romualda
Hadbavného. Povedal: „Mená osobností prijali do svojich pomenovaní napríklad knižnice v Košiciach (Bocatius),
Bardejove (D. Gutgesel) a Prešove
(P. O. Hviezdoslav). Podtatranská
knižnica v Poprade má tiež výnimočnú príležitosť, po svojej technickej a priestorovej rekonštrukcii, premeniť a obohatiť svoju existenciu a
pôsobnosť prijatím mena historickej
osobnosti jedinečného významu,
podtatranského rodáka z Machaloviec – Jánoviec, autora prvého
prekladu Biblie do slovenčiny.“ J.
Simkanič tiež ozrejmil, že jedna z
dvoch kópií prekladu je vystavená v Červenom Kláštore. Jediný

ručne písaný exemplár – originál
sa zachoval a nachádza sa v sídle
Arcibiskupského úradu v Trnave.
Dodal: „Pre mesto Poprad je však
najdôležitejším faktom skutočnosť,
že prvý preklad Biblie do slovenčiny
je ručne písaný na ručne vyrobenom papieri v popradskej papierni.
Romuald Hadbavný a kamaldulci,
v tichu Červeného Kláštora osnovali so závideniahodnou predvídavosťou počin Slovákmi dodnes nedocenený. V Nemecku po 250 tich rokoch
tento pre náš národ výnimočný fakt,
zverejnili a knižne vydali v nemeckom Paderborne v
edícii Biblia Slavica.“
J. Simkanič s potešením prezradil, že sa
našiel sponzor, ktorý
do Popradu daruje faksimile - vernú
kópiu
pôvodného
originálu Biblie. Takúto udalosť by
rád uvítal pri príležitosti trojstého
výročia narodenia R. Hadbavného
v prvej polovici novembra.
A ako nadšenec histórie naďabil
na túto osobnosť? „Pred 25 rokmi
som nakrútil dva filmy o Poprade
a Tatrách. Pod ruky sa mi dostalo
veľa materiálov a aj meno Romualda Hadbavného. Stojí za to si ho
pripomenúť a viac spopularizovať,“ podotkol J. Simkanič, ktorý
v tejto súvislosti preštudoval aj
Pramene k dejinám slovenčiny či
publikáciu Vlastimila Kovalčíka
Na severnom prahu alebo S erbom severu.
(mar)

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

NA PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ
Rekreačný areál v katastrálnom území Mlynčeky
chatka súp. č. 254 na pozemku parc. č. KN-C 365 a pozemok parc. č.
KN-C 365 o výmere 39 m2, chatka súp. č. 255 na pozemku parc. č. KN-C
364 a pozemok parc. č. KN-C 364 o výmere 38 m2, chatka súp. č. 256, na
pozemku parc. č. KN-C 363 a pozemok parc. č. KN-C 363 o výmere 38
m2, chatka súp. č. 257 na pozemku parc. č. KN-C 362 a pozemok parc. č.
KN-C 362 o výmere 38 m2, chatka súp. č. 258 na pozemku parc. č. KN-C
361 a pozemok parc. č. KN-C 361 o výmere 49 m2, chatka súp. č. 259 na
pozemku parc. č. KN-C 360 a pozemok parc. č. KN-C 360 o výmere 203
m2, chatka súp. č. 260 na pozemku parc. č. KN-C 359 a pozemok parc.
č. KN-C 359 o výmere 85 m2 a pozemok parc. č. KN-C 358 o výmere
8440 m2, zapísané na Okresnom úrade Kežmarok, odbore katastrálnom,
katastrálne územie Mlynčeky v liste vlastníctva č. 535 v celosti.
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 23. októbra 2014 do
12. hod. Nahliadnutie do znaleckého posudku, prípadne obhliadku
nehnuteľností je možné dohodnúť na tel. č. 052/716 72 92; 716 72 81.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť
súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky
PP-117
súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke www.poprad.sk. Bližšie informácie: majetkove@msupoprad.sk, tel. 052/716 72 92, 052/716 72 81.

Vedci z astronomického

ústavu vyšli medzi ľudí
V posledný septembrový piatok sa v jednom z popradských
obchodných centier konala
Európska noc výskumníka. Po
prvýkrát tak vyšli pracovníci
Astronomického ústavu SAV
medzi ľudí, keďže doteraz sa konali podobné podujatia vždy len
v priestoroch ústavu.
Tento deň bol venovaný vede
a výskumu. „Snažili sme sa ľuďom priblížiť čo, prečo a ako skúmame. Pripravili sme plagáty s
námetom, čo všetko môžeme vo
vesmíre pozorovať, nonstop prezentáciu o astronomickom ústave
a jeho výskume. Vystavili sme aj
pohľadnice, ktoré sme vydali a odprednášali štyri prednášky, kde sa
hovorilo o slnku, kométach, asteroidoch i slnečnej sústave,“ povedal
organizátor a vedecký pracovník
Astronomického ústavu SAV Vojtech Rušin (na foto vľavo).
Podtitulom akcie bol slogan Veda je dobrodružstvo a aj
prednáška ostrieľaného bádateľa Vojtecha Rušina bola o dobrodružstve. „Volala sa Za čiernym

slnkom po svete. Spomínal som
zaujímavé príhody, ktoré sme zažili počas dvadsiatich expedícií za
zatmením slnka. Navštívil som
množstvo krajín cez vedecké konferencie, ale cesty za čiernym slnkom sú výnimočné,“ uviedol. Takáto jeho vedecká kariéra začala
v roku 1973. „Na tatrovke a rumunskom gazíku sme pricestovali
do afrického štátu Niger, potom
to bola India, Mongolsko, a iné.
Zatmenie slnka som pozoroval
dokonca aj v Tichom oceáne 1000
km na Západ od súostrovia Galapágy. Bol som tiež vo Venezuele,
Zambii, Juhoafrickej republike,
Mexiku, Čile a podobne,“ zaspomínal si na svoje cesty V. Rušin.
U nás bolo úplné zatmenie slnka naposledy pozorovateľné 8.
júla v roku 1842 a ďalšie bude až
7. októbra v roku 2135. Ak niekto
chce tento úkaz pozorovať, tak za
ním musí jednoducho cestovať.
„Stáva sa, že niektoré experimenty sa jednoducho nepodarili. Asi
štyrikrát bolo zamračené a pršalo,“ dodal V. Rušin.
(mav)

Program kina CINEMAX Poprad
Od 9. októbra do 15. októbra

7 trpaslíkov 3D - o 14. hod.
(hrá sa len cez víkend), 7 trpaslíkov 2D - o 15.50 hod.,
Láska na vlásku - o 15.30 hod.
(hrá sa len 11.10.), o 17.50 hod.
a o 20.30 hod., Babská jazda Čo s láskou - o 18. hod. (hrá
sa len 15.10.), Detské kino Lietadlá 2 - o 13.40 hod. (hrá
sa len cez víkend), Annabelle

- o 18.20 hod. (nehrá sa 15.10.)
a o 20.40 hod., Predpremiéra - Dom kúziel 3D - o 13.30
hod. (hrá sa len 11.10.), Labyrint: Útek - o 13.20 hod. (hrá
sa 12.10.), Equalizer - o 15.30
hod., 38 - o 18.10 hod. (nehrá
sa 14.10.), ARTMAX FILMY
- Nick Cave: 20 000 dní na
Zemi + Fongopolis - o 18.10
hod. (hrá sa len 14.10.), Stratené dievča - o 20.10 hod. Viac
na www.cine-max.sk
(ppš)
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Farby jesenných dialógov rozžiarili knižnicu

V stredu 1. októbra sa vo
vynovených priestoroch Podtatranskej knižnice na sídlisku
Západ konala vernisáž výstavy Heleny Suchej pod názvom
Jesenné dialógy. Je to prierez
tvorby autorky od roku 1980 až
po súčasnosť. Obrazy vkusne
dopĺňajú verše Ľudmily Hrehorčákovej.
Vyštudovala grafiku a jej celoživotná profesionálna dráha
bola spätá s firmou Chemosvit
vo Svite, kde navrhovala obalový dizajn potravinárskych
výrobkov. Prvá samostatná výstava Heleny Suchej spred jedenástich rokov mapovala práve
jej úžitkovú tvorbu. „Mám za
sebou jedenásť samostatných výstav, ale toto je premiéra v týchto

Potvrdené!

krásnych vynovených priestoroch
Podtatranskej knižnice. Predstavujem práce staršieho dáta, ale
aj tie najnovšie. Som členkou
Klubu popradských výtvarníkov,
preto sú tu aj obrázky z nášho
výtvarného salónu,“ rozhovorila
sa autorka výstavy. Svoju tvorbu
charakterizovala takto: „Robím
monotypiu, ktorú neskôr dotváram podľa fantázie. Nikdy neurobím dva rovnaké obrazy. V mojej
tvorbe prevládajú ilustratívne
motívy, ba dokonca až inotaje. Je
to moja fantázia a ja si pri tom
oddýchnem.“
H. Suchá maľuje prevažne olejovými farbami, ale rada skúša
nové veci. „V tejto dobe maľujem
aj pastelom, či akvarelom, pretože
v Klube popradských výtvarní-

kov skúšame rôzne techniky. Tam
chodím veľmi rada, pretože sa
vždy stretnem s mladšími ľuďmi,“
dodala výtvarníčka, pre ktorú je
výstava malým darčekom k jej životnému jubileu. Rada by si splnila ešte zopár snov. „Tým že som
študovala grafiku, tak som robila
aj drevorezy, drevoryty, linoryty, či
kresbu. Prosila som pani riaditeľku knižnice, ak bude priestor, rada
by som vystavila aj tieto práce,“
vyslovila želanie.
Obrazy Heleny Suchej sú odrazom jej duše. Na výstave ich
skvelo dopĺňajú verše Ľudmily
Hrehorčákovej. „Helenka Suchá
je našou členkou – matičiarkou
a schádzame sa už dlhé roky. Sme
duchovne spriaznené a je to žena
veľmi harmonizujúca, láskavá,
šíriaca lásku a pokoj. Jej tvorba
symbolizuje túžbu po láske, harmónii a porozumení,“ uviedla Ľ.
Hrehorčáková.
O výstavnú miestnosť vo vynovených priestoroch Podtatranskej
knižnice začína byť čoraz väčší
záujem. Potvrdila to aj riaditeľka
Podtatranskej knižnice v Poprade
Anna Balejová: „Už sme tu mali
úspešnú vernisáž pána Žoldáka
a tiež sa nám hlásia rôzne kluby,
ktoré majú záujem stretávať sa
v našich priestoroch. Verím, že to
budú nielen výtvarníci, či záujemcovia o literatúru, ale že zablúdime
aj do iných kruhov.“
(mav)

Hľadajú fotky
sôch v Poprade
Neformálna skupina občanov
s názvom Priestor pre krajinu a
kultúru realizuje projekt Miznúce sochy.
Spolupodieľajú sa na ňom žiaci
ZUŠ Spojenej školy Letná v Poprade a projekt dostal podporu
z Nadácie Intenda v programe
Oživujeme verejný priestor. Organizátori projektu hľadajú fotografie a informácie k sochám a
plastikám na sídliskách a v centre
mesta Poprad. Občania Popradu,
ktorí si všímajú svoje okolie a nie
je im ľahostajný životný priestor
okolo nich, majú možno doma
fotografie, na ktorých sú dnes
už zmiznuté sochy a plastiky.
Cenná je i každá zaujímavosť a
informácie, ktoré sa týkajú tejto
časti našej urbanistickej histórie.
Znovuobjavené sochy v intraviláne mesta prostredníctvom výskumu mladých ľudí vo veku 15
až 30 rokov, budú prezentované
v podobe fotoinštalácie vo verejnom priestore mesta a virtuálnej
galérii. Projekt umožní vytvoriť
priestor pre širšiu verejnú diskusiu o význame sochy a výtvarného artefaktu v prostredí mesta
a tiež pochopiť históriu mesta
cez odkaz výtvarných diel a ich
tvorcov. Kontakt: priestorpre@
gmail.com.
(ppm)

Voda v rieke Poprad je čoraz čistejšia

Vodnár potočný (Cinclus cinclus) je jediný spevavec na Slovensku, ktorý sa vie ponárať. Vyskytuje sa pri rýchlo tečúcich horských potokoch a riečkach, je dokonalým indikátorom čistoty
vody. Vo Svite pri rieke Poprad sa jeho výskyt v posledných rokoch
zvýšil. Voda je teda čistejšia!
Aj toto sú výsledky trojročného bádania Nely Gloríkovej, študentky Gymnázia na Kukučínovej ulici v Poprade, ktoré
mala pred pár dňami možnosť osobne prezentovať na
prestížnej medzinárodnej prehliadke mládežníckych
vedeckých prác v Žiline Expo Sciences Europe 2014.
Čo ťa priviedlo k tomuto zaujímavému projektu?
„Som členkou Slovenskej ornitologickej spoločnosti
a Slovenskej zoologickej spoločnosti. Rada chodím do
prírody, fotografujem. Vo Svite pri rieke Poprad som si
ešte v roku 2011 všimla zopár jedincov vodnára potočného. Chcela som vedieť, či je schopný zahniezdiť pri
tomto, kedysi veľmi znečistenom, toku a potvrdiť tým,
že čistota vody v rieke sa zlepšuje.“
Podarilo sa?
„Áno a mám z toho radosť. Už v roku 2012 som
vyrobila osem hniezdnych polobúdok a zavesila ich
pod mosty vo Svite. Vlani v marci som pridala ďalších desať. Tento rok som sa dočkala prvého úspechu.
V jednej z búdok sa zahniezdil párik vodnára, ktorý priviedol v dvoch
znáškach spolu sedem mláďat.“
Výsledky výskumu bolo treba určite niekde prezentovať...
„Som víťazkou celoštátneho kola biologickej olympiády z predchá-

dzajúceho školského roka. Okrem toho som uspela s prácou na Festivale vedy a techniky a nesúťažne som vystúpila aj na súťaži Stredoškolskej odbornej činnosti. No a teraz som dostala pozvánku aj na
medzinárodnú prehliadku mládežníckych vedeckých prác v Žiline.“
Čo to bola za súťaž?
„To nebola súťaž, ale prehliadka. Koná sa raz za dva roky zakaždým v inom štáte. V Žiline sa predstavilo celkovo 300
mladých výskumníkov z 24 krajín, z mimoeurópskych
krajín malo zastúpenie Mexiko a Irak. Zo Slovenska
tam bolo prezentovaných osemnásť projektov. Boli to
víťazné práce národných súťaží nielen v biológii, ale aj
v matematike, fyzike, chémii, informatike, robotike...“
To museli byť naozaj zaujímavé stretnutia s rovesníkmi.
„A veľmi inšpirujúce. Komunikačným jazykom bola
angličtina, okrem Francúzov všetci boli schopní debatovať v tomto jazyku. Veľa som sa dozvedela o prácach
z iných odvetví, bol to zároveň aj priestor na nové kamarátstva, najlepšie som si rozumela so Španielmi.“
Čo ďalej s tvojou výskumnou činnosťou?
„Určite chcem v tejto práci pokračovať. Verím, že
vodnárom potočným sa postupne zapáčia aj moje
ďalšie búdky, ktoré na nich stále čakajú, obsadia ich
a privedú na svet svoje potomstvo. Tento spevavec je ozdobou a mal by
byť aj pýchou našej prírody. Je nesmierne citlivý na zásahy človeka do
svojho biotopu. Aj preto si zaslúži pozornosť a ochranu.“
Zdeno Suchý
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Kandidáti na primátora mesta Poprad
Mestská volebná komisia v Poprade podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby primátora mesta zaregistrovala týchto
kandidátov:

1. František Bednár, 57 r., dispečer, 7 STATOČNÝCH RSS, SĽS, PaS
2. Anton Danko, Ing., 55 r., primátor mesta, nezávislý kandidát
3. Pavol Gašper, Ing., 51 r., manažér, nezávislý kandidát
4. Ján Pahut, 52 r., konateľ, nezávislý kandidát
5. Jozef Švagerko, Ing., 47 r., ekonóm, KDH, OĽaNO, SDKÚ-DS, SaS, SNS

Kandidáti na poslancov Mestského zastupiteľstva v Poprade
Volebný obvod číslo 1 - Centrum,
sídlisko Západ, Veľká, Spišská Sobota, Matejovce, Stráže pod Tatrami. Vo volebnom obvode sa volí 9
poslancov.
1. Anton Andráš, Ing., 61 r., prevádzkový inžinier, KDH, OĽaNO,
SDKÚ-DS , SaS
2. Miroslav Antoška, Bc., 26 r., finančný analytik a riaditeľ realitnej
spoločnosti, SIEŤ, NOVA, OKS,
KDS
3. Stanislav Baran, JUDr., 57 r.,
právnik, nezávislý kandidát
4. František Bednár, 57 r., dispečer,
7 STATOČNÝCH RSS, SĽS, PaS
5. Peter Bendik, 23 r., študent právnickej fakulty, nezávislý kandidát
6. Karol Berecz, 56 r., invalidný dôchodca, SNS
7. Pavol Bobovský, Ing., 49 r., riaditeľ firmy, SIEŤ, NOVA, OKS, KDS
8. Mária Bolisegová, 55 r., ekonómka, KDH, OĽaNO, SDKÚ-DS, SaS
9. Fabio Bortolini, 47 r., podnikateľ, nezávislý kandidát
10. Vladimír Božoň, Ing., 49 r., stavebný inžinier, nezávislý kandidát
11. Veronika Brijová, Mgr., 33 r.,
marketingová manažérka, SNS
12. Patrícia Bujňáková, PaedDr.,
41 r., učiteľka, KDH, OĽaNO, SDKÚ-DS, SaS
13. Pavol Bukovina, 42 r., správca
PVPS a. s., PRIAMA DEMOKRACIA
14. Štefan Čuban, 37 r., vedúci obchodného tímu, SIEŤ, NOVA, OKS,
KDS
15. Edmond Dragošek, 30 r., obchodný manažér, nezávislý kandidát
16. Mária Dudziková, Mgr., 58 r.,
učiteľka, 7 STATOČNÝCH RSS,
SĽS, PaS
17. Peter Dujava, Ing., 37 r., inžinier ekonómie, nezávislý kandidát
18. Jana Dutková, 41 r., súkromná
podnikateľka, SIEŤ, NOVA, OKS,
KDS
19. Tatiana Dvořáková, Ing., 46 r.,
ekonómka, SMER - SD
20. Dušan Dysko, Ing., 58 r., strojný inžinier, nezávislý kandidát
21. Oto Dzifčák, 54 r., invalidný
dôchodca, 7 STATOČNÝCH RSS,
SĽS, PaS
22. Zuzana Gallová, 59 r., stavebná projektantka, 7 STATOČNÝCH
RSS, SĽS, PaS
23. Jaroslav Guzanič, 54 r., podnikateľ, nezávislý kandidát
24. Martina Habiňáková, Mgr., 36
r., projektová manažérka, nezávislý

kandidát
25. Ladislav Hrivko, PaedDr., 50 r.,
súkromný podnikateľ, SMER - SD
26. Jozef Hrobák, JUDr., 52 r.,
právnik, nezávislý kandidát
27. Anna Jablonovská, 62 r., dôchodkyňa, 7 STATOČNÝCH RSS,
SĽS, PaS
28. Iveta Jabrocká, 42 r., obsluha
pletacích strojov, 99 % - občiansky
hlas
29. Jaroslav Jabrocký, 34 r., profesionálny športovec, nezávislý kandidát
30. Marek Jackuliak, 21 r., študent,
nezávislý kandidát
31. Ján Jakubčák, 41 r., mechanizátor poľnohospodárskych strojov, KSS
32. Ľuboslav Jurinyi, 22 r., administrátor, Strana TIP
33. Ondrej Kavka, Ing., 53 r., živnostník, nezávislý kandidát
34. Gabriela Konečná, Bc., 25 r.,
administratívna pracovníčka, Strana TIP
35. František Kornaj, Ing., 45 r.,
špecialista v cestovnom ruchu,
SIEŤ, NOVA, OKS, KDS
36. Peter Koržen, Ing., 57 r., majster,
7 STATOČNÝCH RSS, SĽS, PaS
37. Igor Kosek, 47 r., konateľ spoločnosti, SMER - SD
38. Ondrej Kovalčík, 24 r., vodič z
povolania, KSS
39. Jozef Kožuch, 61 r., vodič údržbár, KSS
40. Ján Krivák, Ing., 48 r., súkromný podnikateľ, nezávislý kandidát
41. Adrián Kromka, JUDr., 41 r.,
viceprimátor, nezávislý kandidát
42. Rudolf Kubus, 50 r., nezamestnaný, nezávislý kandidát
43. Ladislav Kurdel, Bc., 60 r., operátor, 7 STATOČNÝCH RSS, SĽS,
PaS
44. Vladimír Lajčák, PaedDr.,
PhD., 55 r., riaditeľ gymnázia,
SMER - SD
45. Radovan Lauf, Mgr., 35 r., odborný pracovník servisu, Strana
TIP
46. Róbert Liška, Mgr., 40 r., advokát, SMER - SD
47. Oscar Mačuga, LLB., 25 r.,
právnik, SIEŤ, NOVA, OKS, KDS
48. Rastislav Mačura, Mgr., 53 r.,
technik - pozorovateľ, nezávislý
kandidát
49. Ján Majzel, Ing., 46 r., súkromný podnikateľ v IT sektore, SIEŤ,
NOVA, OKS, KDS
50. Edita Mlynárová, Ing., 56 r., sa-

mostatný radca, nezávislý kandidát
51. Elena Mozolová, Ing., 56 r., stavebná inžinierka, KDH, OĽaNO,
SDKÚ-DS, SaS
52. Silvia Mudrončeková, RNDr.,
29 r., odborná asistentka Prešovská
univerzita, SMER - SD
53. Dušan Nebus, Mgr., 58 r., učiteľ,
nezávislý kandidát
54. Tatiana Ňukovičová, Ing., 35 r.,
vedúca oddelenia Európskeho sociálneho fondu, SMER - SD
55. Anna Ondrušeková, PaedDr.,
55 r., riaditeľka Tatranskej galérie,
nezávislý kandidát
56. Jana Oprondeková, Mgr., 32 r.,
nezamestnaná, 7 STATOČNÝCH
RSS, SĽS, PaS
57. Simona Petríková, 25 r., ekonómka, Kresťanská ľudová strana
58. Jaroslav Petruľa, 40 r., elektromechanik, Strana moderného Slovenska
59. Ľubica Pospišílová, JUDr., 38
r., riaditeľka, SMER - SD
60. Tomáš Potocký, Mgr., 42 r., učiteľ, nezávislý kandidát
61. Rudolf Regeš, 47 r., majster, 7
STATOČNÝCH RSS, SĽS, PaS
62. Štefan Reichel, 52 r., manažér
MO, nezávislý kandidát
63. Ivan Rovder, Mgr., 35 r., lekárnik, NÁŠ KRAJ
64. Michal Rusnák, MUDr., 30 r.,
KDH, OĽaNO, SDKÚ-DS, SaS
65. Marián Saraka, 34 r., živnostník, nezávislý kandidát
66. Anna Schlosserová, 58 r., vedúca zariadenia opatrovateľskej služby - súdna tlmočníčka posunkovej
reči, nezávislý kandidát
67. Beáta Sichrovská, PharmDr.,
54 r., lekárnička, KDH, OĽaNO,
SDKÚ-DS, SaS
68. Ľuboš Stankoven, Ing., 34 r.,
obchodný zástupca, KDH, OĽaNO,
SDKÚ-DS, SaS
69. Katarína Svobodová, 58 r., nezamestnaná, nezávislý kandidát
70. Miroslav Šimonovič, 40 r., mládežnícky tréner hokejových brankárov, SIEŤ, NOVA, OKS, KDS
71. Monika Štolcová, Mgr., 43 r.,
učiteľka, SIEŤ, NOVA, OKS, KDS
72. Jozef Švagerko, Ing., 47 r., ekonóm, KDH, OĽaNO, SDKÚ-DS, SaS
73. Karol Tatranský, 52 r., súkromný podnikateľ, PRIAMA DEMOKRACIA
74. Mária Trembáčová, Bc., 42 r.,
konateľka pohrebno-cintorínskych
služieb, nezávislý kandidát
75. Jana Ujčíková, Mgr., 50 r., šta-

tutárna zástupkyňa spotrebiteľského združenia, Národ a Spravodlivosť - naša strana
76. Ingrid Valčuhová, 43 r., ekonómka, nezávislý kandidát
77. Ján Vaľko, Ing. Mgr., 43 r., ekonóm, nezávislý kandidát
78. Mária Vojtaššáková, PaedDr., 42
r., pedagogička, nezávislý kandidát
79. Viktor Volák, 64 r., dôchodca,
nezávislý kandidát
80. Igor Wzoš, Mgr., 46 r., riaditeľ
akadémie vzdelávania, KDH, OĽaNO, SDKÚ-DS, SaS
81. Anna Zajacová, Ing., 45 r., konateľka, nezávislý kandidát
82. Michal Závacký, Ing., 56 r., manažér, nezávislý kandidát
83. Zita Zemanová, Mgr., 42 r., riaditeľka ZŠ s MŠ, SNS

Volebný obvod číslo 2 - JUH I,
JUH II, JUH III, JUH V, JUH VI,
Kvetnica. Vo volebnom obvode sa
volí 10 poslancov.
1. Maroš Akuratný, 27 r., manažér,
KDH, OĽaNO, SDKÚ-DS, SaS
2. Jozef Andreja, 64 r., živnostník,
SMER - SD
3. Milan Antaš, PhDr., 58 r., pedagóg, nezávislý kandidát
4. Peter Bačik, Ing., 28 r., IT analytik, SIEŤ, NOVA, OKS, KDS
5. Alexandra Bajusová, Ing., 40 r.,
manažérka zdravotného poistenia,
SMER - SD
6. Katarína Balážová, Ing., 31 r.,
prekladateľka, 7 STATOČNÝCH
RSS, SĽS, PaS
7. Monika Baľová, 30 r., predškolská pedagogička, SIEŤ, NOVA,
OKS, KDS
8. Michal Baran, 24 r., obchodný
zástupca, nezávislý kandidát
9. Milan Baran, Ing., 57 r., viceprimátor, nezávislý kandidát
10. Marián Barilla, Ing., 38 r., riaditeľ Správy a údržby ciest PSK oblasť
Poprad, nezávislý kandidát
11. Jozef Benko, Ing., 28 r., podnikateľ, SIEŤ, NOVA, OKS, KDS
12. Jozef Beňo, JUDr., PhD., 35 r.,
advokát, nezávislý kandidát
13. Estera Bohunická, MUDr., 64
r., lekárka, KDH, OĽaNO, SDKÚ-DS, SaS
14. Slavomír Božoň, Ing., 43 r., stavebný inžinier - projektový manažér
- SZČO, KDH, OĽaNO, SDKÚ-DS, SaS
15. Peter Brenišin, MUDr., 54 r.,
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lekár, SMER - SD
16. Juraj Brincko, Mgr., 55 r., štátny
zamestnanec, nezávislý kandidát
17. Ján Brndiar, Mgr., 43 r., zástupca riaditeľa školy, SMER - SD
18. Michal Fáber, Ing., 60 r., mediátor - sociálny poradca - školiteľ
- senior ombudsman, nezávislý
kandidát
19. Ingrid Ficová, Mgr., 43 r., detská
sestra, SIEŤ, NOVA, OKS, KDS
20. Miroslav Franický, Ing., 52 r.,
pracovník Mesta Poprad, nezávislý
kandidát
21. Peter Gápa, 47 r., živnostník,
nezávislý kandidát
22. Jaroslav Garan, 61 r., dôchodca,
7 STATOČNÝCH RSS, SĽS, PaS
23. Pavol Gašper, Ing., 51 r., manažér, nezávislý kandidát
24. Miroslav Glevaňák, 57 r., strojár, KDH, OĽaNO, SDKÚ-DS, SaS
25. Miroslav Gromada, Ing., 58 r.,
stavebný inžinier, 7 STATOČNÝCH
RSS, SĽS, PaS
26. Peter Chripko, 48 r., informatik,
7 STATOČNÝCH RSS, SĽS, PaS
27. Karol Ištok, Ing., 40 r., manažér
logistiky, 7 STATOČNÝCH RSS,
SĽS, PaS
28. Peter Jakubčák, 42 r., živnostník, KSS
29. Karin Jureková, Mgr., 37 r.,
sociálna pracovníčka - poradkyňa,
nezávislý kandidát
30. Róbert Karas, 41 r., riaditeľ
umeleckej agentúry, SIEŤ, NOVA,
OKS, KDS
31. Róbert Klinko, 34 r., kuchár,
EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ
STRANA
32. Jana Koláriková, Ing., 51 r.,
informátorka, SIEŤ, NOVA, OKS,
KDS
33. Bohumil Košický, 66 r., živnostník, Poprad, Šrobárova 2664/24,
KDH, OĽaNO, SDKÚ-DS, SaS
34. Mário Kovalčík, 23 r., študent,
Strana TIP
35. Matúš Kovalčík, 26 r., kuchár, 7
STATOČNÝCH RSS, SĽS, PaS
36. Jozef Križan, Ing., 57 r., riaditeľ,
SMER - SD
37. Adrian Kromka, 37 r., živnostník, SIEŤ, NOVA, OKS, KDS
38. Gabriela Kromková, Mgr., 26 r.,
sociálna pracovníčka, 7 STATOČNÝCH RSS, SĽS, PaS
39. Arne Kroták, 42 r., hokejista,
nezávislý kandidát
40. Eduard Kučkovský, Ing., 67 r.,
dôchodca, nezávislý kandidát
41. Eleonóra Kunová, 53 r., vedúca
jedálne, SMER - SD
42. Peter Lazor, Ing., 41 r., odborný
radca, SMER - SD
43. Igor Leščinský, 37 r., vedúci Telekom Centra, nezávislý kandidát
44. Ingrid Lindemanová, Mgr., 42
r., učiteľka, nezávislý kandidát
45. Martin Lučan, Mgr., 38 r., právnik, Strana moderného Slovenska
46. Miroslav Madeja, 56 r., hasič, 7
STATOČNÝCH RSS, SĽS, PaS
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47. Alena Madzinová, Mgr., 57 r.,
vedúca školského úradu, KDH,
OĽaNO, SDKÚ-DS, SaS
48. Iveta Martonová, Ing. Mgr., 47 r.,
živnostníčka, NOVÝ PARLAMENT
49. Veronika Michlíková, Ing., 29
r., prevádzková manažérka, 7 STATOČNÝCH RSS, SĽS, PaS
50. Martin Mydlár, 25 r., študent,
Strana TIP
51. Valér Neumeister, Mgr., 42 r.,
pedagóg, Strana občianskej ľavice
52. Rastislav Ovšonka, 41 r., redaktor, nezávislý kandidát
53. Ivana Padarasová, 44 r., podnikateľka, 7 STATOČNÝCH RSS,
SĽS, PaS
54. Veronika Paraska, 26 r., asistentka, SMER - SD
55. Štefan Pčola, Mgr., 41 r., projektový manažér, SIEŤ, NOVA, OKS,
KDS
56. Martina Penxová, 35 r., lektorka
osobnostného rozvoja a AJ, nezávislý kandidát
57. Patrik Polák, Ing., 36 r., živnostník, KDH, OĽaNO, SDKÚ-DS, SaS
58. Zuzana Reľovská, Mgr., 29 r.,
mzdová účtovníčka, KDH, OĽaNO, SDKÚ-DS, SaS
59. Rudolf Schmidt, 49 r., technik,
Poprad, NOVÝ PARLAMENT
60. Peter Sklenka, Mgr., 43 r., živnostník, KDH, OĽaNO, SDKÚ –
DS, SaS
61. Ladislav Šimčák, Ing., 62 r., živnostník, SMER - SD
62. Mária Tomajková, 61 r., dôchodkyňa, nezávislý kandidát
63. Milan Valko, Ing., 50 r., živnostník, nezávislý kandidát
64. Magdaléna Zadžorová, 61 r.,
ekonómka, KDH, OĽaNO, SDKÚ-DS, SaS
65. Agnesa Zelená, Mgr., 56 r., riaditeľka domova sociálnych služieb,
SMER -SD
66. Ladislav Zimerman, Ing., PhD.,
39 r., finančný riaditeľ, nezávislý
kandidát
ZOZNAM SKRATIEK
7 STATOČNÝCH RSS - 7 Statočných Regionálna strana
slovenska
KDH - Kresťanskodemokratické
hnutie
KDS - Konzervatívni demokrati
Slovenska
KSS - Komunistická strana Slovenska
OKS - Občianska konzervatívna
OĽaNO - Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
PaS - Právo a Spravodlivosť
SaS - Sloboda a Solidarita
SDKÚ - DS - Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
SMER - SD - SMER - sociálna demokracia
SNS - Slovenská národná strana
SĽS – Slovenská ľudová strana

Spoločenská kronika
POVEDALI SLÁVNI
Človek si myslí, že musí byť starý, aby bol múdry, ale v skutočnosti človek s pribúdajúcimi rokmi má čo robiť, aby zostal taký múdry, aký bol.
GOETHE

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 8. októbra má meniny Brigita, zajtra 9. októbra Dionýz, v piatok 10. októbra Slavomíra, v sobotu 11. októbra Valentína, v nedeľu 12. októbra Maximilián, v pondelok 13. októbra Koloman a v
utorok 14. októbra Boris.

MANŽELSTVO UZAVRELI
27. septembra 2014 - Dominika Bitová a Lukáš Hurajt, Monika
Vasková a Jozef Dubašák, MUDr. Denisa Bernátová a MDDr. Tomáš Gašpárek, Ing. Veronika Džurná a Peter Handzuš, Mgr. Jana
Bujňáková a Ivan Krajčír.

VITAJTE MEDZI NAMI
30. septembra 2014 - Michaela Kurucová, Poprad

NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI
Vo štvrtok 2. októbra 2014
vo Veľkej s

Gabrielou Lenártovou,
65-ročnou

V piatok 3. októbra 2014
vo Veľkej s

Ľubomírom Stančekom,
46-ročným

V piatok 3. októbra 2014
vo Veľkej s

Milanom Sendeckým,
62-ročným

V piatok 3. októbra 2014
v Spišskej Teplici s

Michalom Husárom,
86-ročným

V sobotu 4. októbra 2014
vo Veľkej s

Margitou Kubovčíkovou,
87-ročnou

V pondelok 6. októbra 2014
v Tatranskej Lomnici s

Jánom Simčákom,
79-ročným

NAVŽDY SA ROZLÚČIME
V stredu 8. októbra 2014
o 14. hod. vo Veľkej s
Vo štvrtok 9. októbra 2014
o 13. hod. vo Veľkej s

Kristínou Vojtaššákovou,
68-ročnou
Helenou Zavackou,
85-ročnou

Pohotovosť v lekárňach
Dnes 8. októbra - Altea, vo štvrtok 9. októbra - Adus, v piatok 10.
októbra - Viktoria, v sobotu
11. októbra - Altea, v nedeľu
12. októbra - Dr. Max - Monaco, v pondelok 13. októbra
- Sunpharma - Kaufland a v utorok
14. októbra - Sunpharma - Tesco.
Altea: Nám. sv. Egídia 25, č. t. 772
42 22, Adus: Mnoheľova 2, č. t. 428

31 34, Victoria: Drevárska 1, č. t.
772 14 77, Dr. Max - Monaco: Francisciho 22, Sunpharma - Kaufland: Moyzesova 3, Sunpharma - Tesco: Teplická cesta 3.
Lekárne s pohotovostnou
službou sú otvorené od pondelka do piatka od 18. hod. do
22. hod., počas sobôt, nedieľ
a sviatkov od 8. hod. do 22. hod.

Cenník inzercie v novinách Poprad

Pri plošnej inzercii v novinách Poprad sú ceny (bez DPH) takéto: 1 celá
strana 250 €, ½ strany 130 €, ¼ strany 60 €, pri ostatných rozmeroch za 1 cm2
0,60 €. Zľavy pri 3-4 opakovaniach 8 %, pri 5-9 opakovaniach 15 %, od 10 a
viac opakovaní 18 %. Príplatok za plnofarebnú inzerciu 30 %. Pri riadkovej
podnikateľskej inzercii je 0,20 € za slovo a pri občianskej inzercii 1 € za inzerát do desať slov. Spojky a predložky sa nepočítajú. Za rámček sa pripláca 3 €.
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Kampaň proti nelegálnemu softvéru
Zlodej, pirát, podvodník
– nie sú to práve najlichotivejšie slová, či prívlastky.
Predsa je na Slovensku medzi
nami takýchto ľudí pomerne
veľa. Čudovali by ste sa, ale
v percentuálnom vyjadrení
ich vieme narátať až 37%. Sú
to majitelia firiem, v ktorých
podľa zistení medzinárodnej štúdie IDC, vytvorenej
pre organizáciu The Software Alliance, dodnes používajú nelegálny softvér. Oproti
roku 2011 je to síce pokles
o 3-percentuálne body, ale
komerčná hodnota takéhoto „podnikania“, o ktorú je
ochudobnená slovenská ekonomika predstavuje až 48,7
milióna eur. Že by sa tieto
financie mohli využiť na niečo zmysluplné? To rozhodne
áno. Každý z nás by vedel
povedať, čo by sme za tie peniaze mohli mať konkrétne
v našom regióne - nemocnicu, škôlky, pracovné miesta,

investície do infraštruktúry
alebo do životného prostredia.
Organizácia
The Software
Alliance každý rok realizuje na
Slovensku osvetové kampane
zamerané na boj proti nelegálnemu softvéru. Ich
cieľom je edukovať
konateľov firiem, že
podnikať na margo
používania nelegálnych softvérov je
nielenže nefér voči
konkurencii, ale dokonca im za to hrozí
trest odňatia slobody v zmysle
§ 283 Trestného zákona a to až
na 8 rokov. Okrem toho samozrejme musia nahradiť vzniknutú škodu, softvéry zlegalizovať
a zaplatiť vysokú pokutu. Pri tom
všetkom im ale podnikanie neprosperuje, polícia zaistí počítače, prebiehajú kontroly, firma má
obmedzený chod a produktivita
klesá. Oplatí sa brať na seba takéto podnikateľské riziko?
Ešte väčším rizikom, ktoré si

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

NA PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ
V katastrálnom území Poprad, objektov bývalých Dukelských kasární na Ul. 29. augusta v Poprade a príslušných pozemkov o celkovej
výmere 64 561 m2 za účelom vypracovania návrhu riešenia územia,
prípravy územia a následnej realizácie uvedeného zámeru.
Predmet predaja na základe súťaže:
Stavby s príslušenstvom:
s. č. 4195 - trafostanica na par. č. KN-C 2004/16,
s. č. 4197 - sklad na parc. č. KN-C 2004/3,
s. č. 4198 - sklad na parc. č. KN-C 2004/18,
s. č. 4199 - budova KJB na parc. č. KN-C 2004/17,
s. č. 4200 - budova dozorného parku na parc. č. KN-C 2006/4,
s. č. 4201 - sklad PHM na parc. č. KN-C 2004/2,
s. č. 4202 - umývarka vozidiel na parc. č. KN-C 2006/3,
s. č. 4203 - monoblok na parc. č. KN-C 2006/5 až 2006/7,
s. č. 4204 - zdroj tepla na parc. č. KN-C 2004/15,
s. č. 4205 - tech. oprav. vozidiel na parc. č. KN-C 2006/2,
s. č. 4207 - garáž na parc. č. KN-C 2006/8,
s. č. 4208 - garáž na parc. č. KN-C 2006/9,
s. č. 4190 - budova mužstva na par. č. KN-C 2004/13,
s. č. 4191 - budova mužstva na par. č. KN-C 2004/14,
s. č. 4194 – sklad na par. č. KN-C 2004/6,
s. č. 4196 - budova VSB na par. č. KN-C 2004/4,
s. č. 4206 - garáž na par. č. KN-C 2004/5,
pozemky:
parc. č. KN-C 2004/2 zastav. plochy a nádvoria o výmere 207 m2,
parc. č. KN-C 2004/3 zastav. plochy a nádvoria o výmere 165 m2,
parc. č. KN-C 2004/15 zastav. plochy a nádvoria o výmere 280 m2,
parc. č. KN-C 2004/16 zastav. plochy a nádvoria o výmere 84 m2,
parc. č. KN-C 2004/17 zastav. plochy a nádvoria o výmere 1504 m2,
parc. č. KN-C 2004/18 zastav. plochy a nádvoria o výmere 752 m2,
parc. č. KN-C 2004/19 zastav. plochy a nádvoria o výmere 374 m2,
parc. č. KN-C 2004/22 zastav. plochy a nádvoria o výmere 11739 m2,
parc. č. KN-C 2005/1 zastav. plochy a nádvoria o výmere 3425 m2,
parc. č. KN-C 2006/1 zastav. plochy a nádvoria o výmere 15442 m2,
parc. č. KN-C 2006/2 zastav. plochy a nádvoria o výmere 174 m2,

na seba podnikatelia nelegálnym softvérom berú je možnosť straty dát a bezpečnostné
riziká malvéru. IT manažéri
varujú – firma sa stáva terčom
hackerov a ani najlepšie opatrenia nemôžu ochrániť
citlivé podnikateľské
dáta v informačnom
toku spoločnosti. Za
okamih tak môžete,
a to bez akéhokoľvek varovania, stratiť
zoznam spotrebiteľov, tabuľky s údajmi spotrebiteľského správania,
marketingové vyhodnotenia,
alebo subdodávateľskú korešpondenciu. Ja byť podnikateľ,
určite si radšej kúpim softvér
v hodnote pár stovák euro a budem spokojne spať lebo mám
chránený a licencovaný celý
programový balík firmy. Ak
niekto uvažuje opačne, je veľký
hazardér, ale je to jeho rozhodnutie a jeho nečestnosť.
Pre mnohé podniky 21. sto-

ročia pritom predstavuje dodržiavanie IT práv a správa
softvérového majetku konkurenčnú výhodu. Nech je
podnikanie akokoľvek malé,
každý si vie v ňom zabezpečiť
kontrolu legálnosti softvéru
a nepotrebuje byť pri tom naslovovzatý IT odborník. Existujú totiž jednoduché kroky,
ktoré si môže dovoliť každá
spoločnosť a ktoré zabezpečia
správnosť softvérového licencovania. Patrí k nim zavedenie
oficiálnej politiky používania
výhradne legálneho softvéru a
vedenie podrobnej evidencie.
Spoločnosti by tiež mali zvážiť
zavedenie priamych programov na správu softvérového
majetku, ktoré spĺňajú medzinárodne uznávané kritériá. Ak
neviete kde začať s takýmto
auditom, kliknite na www.bsa.
sk pre bližšie informácie.
Autor je podnikateľ a sympatizant The Software Alliance na
Slovensku.
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parc. č. KN-C 2006/3 zastav.plochy a nádvoria o výmere 139 m2,
parc. č. KN-C 2006/4 zastav. plochy a nádvoria o výmere 68 m2,
parc. č. KN-C 2006/5 zastav. plochy a nádvoria o výmere 837 m2,
parc. č. KN-C 2006/6 zastav. plochy a nádvoria o výmere 463 m2,
parc. č. KN-C 2006/7 zastav. plochy a nádvoria o výmere 628 m2,
parc. č. KN-C 2006/8 zastav. plochy a nádvoria o výmere 1836 m2,
parc. č. KN-C 2006/9 zastav. plochy a nádvoria o výmere 1837 m2,
parc. č. KN-C 2006/10 zastav. plochy a nádvoria o výmere 273 m2,
parc. č. KN-C 2006/11 zastav. plochy a nádvoria o výmere 274 m2,
parc. č. KN-C 2004/1 zastav. plochy a nádvoria o výmere 20143 m2,
parc. č. KN-C 2004/4 zastav. plochy a nádvoria o výmere 258 m2,
parc. č. KN-C 2004/5 zastav. plochy a nádvoria o výmere 375 m2,
parc. č. KN-C 2004/6 zastav. plochy a nádvoria o výmere 805 m2,
parc. č. KN-C 2004/13 zastav. plochy a nádvoria o výmere 1230 m2,
parc. č. KN-C 2004/14 zastav. plochy a nádvoria o výmere 1249 m2,
o celkovej výmere 64 561 m2, k. ú. Poprad, obec Poprad.
Podmienkou zaradenia ponuky do obchodnej verejnej súťaže je okrem
navrhovanej kúpnej ceny za celý predmet predaja aj predloženie záväznej urbanisticko - architektonickej štúdie riešenia územia, ktorá bude
následne súčasťou kúpnej zmluvy.
Funkčné využitie územia: zmiešané územie bývania v bytových a rodinných domoch, občianskej vybavenosti vrátane technického a dopravného
vybavenia a zelene.
Zadávacie podmienky pre vypracovanie komplexnej záväznej urbanisticko-architektonickej štúdie sú uvedené v podrobných podmienkach súťaže.
Obhliadku nehnuteľností je potrebné dohodnúť vopred v pracovných
dňoch od 7.30 do 15.30 hod. na tel. čísle +421/0910 890 215, e-mailom:
majetkove@msupoprad.sk alebo osobne v stanovených hodinách na
Mestskom úrade v Poprade, na 3. poschodí, č. dv. A 312. Záujemca má
možnosť nahliadnuť do znaleckého posudku a ďalších podkladov, ktoré sa nachádzajú na Mestskom úrade v Poprade v pracovných dňoch v
stanovených hodinách.
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 7. novembra 2014
do 12. hod.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť
súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky
súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke www.poprad.
sk. Bližšie informácie: majetkove@msupoprad.sk, tel. 052/716 72 92,
052/716 72 82.
PP-116
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Popradskí futbalisti zdolali košickú rezervu

Netradične v nedeľu odohrali futbalisti FK Poprad
domáci zápas jedenásteho kola DOXXbet ligy proti MFK Košice B. Po výbornom
prvom polčase viedli 1:0 a tento
tesný náskok udržali až do záverečného hvizdu.
Ak by Popradčania premenili
v úvodnej štvrťhodine viacero vyložených šancí, víťazstvo
mohlo byť ešte výraznejšie. Po
úvodnom tlaku však dokázal
skórovať Erik Maliňák až v 43.
minúte. Hostia v druhom dejstve zvýšili obrátky a hra sa
značne vyrovnala. Domáca obrana odolala a tak ďalšie tri body
ostali doma. „V prvom polčase
sme mladých Košičanov zaskočili agresívnou a rýchlou hrou.
V druhom polčase na nás súper
vybehol úplne inak. Začal nás
viac napádať a lepšie pracovať
s loptou. V našich amatérskych
podmienkach musíme začať zvažovať, či si môžeme dovoliť aktív-

ny štýl hry, pretože ku koncu nám
zjavne dochádzali sily,“ hodnotil
duel tréner FK Poprad Vladimír
Lajčák.
Ten po príchode Róberta Ujčíka rád privítal v Poprade ďalšiu
významnú posilu a miestneho
rodáka - Tomáša Sedláka. „Očakávam od neho pokoj, lebo toto
nám doteraz chýbalo. Potrebovali
sme mentálne silného a vyrovnaného hráča. Dnes podal veľmi solídny výkon, i keď najmä v závere
bolo vidieť, že nemá dostatočnú
hernú kondíciu,“ povedal.
Tomáš Sedlák získal s Ružomberkom v sezóne 2005/2006 slovenský majstrovský
titul a zároveň vyhral
Slovenský pohár. Legionárčil v Turecku,
Rakúsku, či Maďarsku.
31 - ročný defenzívny
stredopoliar naposledy pôsobil v Michalovciach, kde si odkrútil v predchádzajúcom
kole debut vo farbách

Popradu. „Bol som bez futbalu asi
desať mesiacov, ale trénoval som
v Poprade. Mal som trochu iné plány, ale nakoniec som rád, že hrám
za tento klub,“ uviedol po nedeľnom zápase.
FK Poprad po víťazstve nad
košickou rezervou poskočil v tabuľke cez Rimavskú Sobotu na
piate miesto.
Výsledok: 11. kolo v nedeľu 5.
októbra FK Poprad - MFK Košice B 1:0 (1:0), gól Popradu: 43.
Erik Maliňák.
Program: 12. kolo v sobotu 11.
októbra o 14.30 hod. FK Poprad
- 1. FC Tatran Prešov. (mav)

súťažilo takmer 150 bežcov. Tu sú
mená víťazov: 2004 - Viktória Jordánová (ZŠ Francisciho Poprad) a
Adam Slimák (ZŠ Dostojevského
Poprad), 2002/2003 - Magdalena
Las (SP Glicarow
Górny) a Symon
Gasienica
(Roj
Zakopane), 2001
- Mária Danielová
(ZŠ Štrba) a Mariusz Chrobak (SP
Glicarow Górny),
1999/2000 - Patricja Karciarz (Bialy
Dunajec) a Jakub
Lapšanský (ZŠ Jar-

Inzercia

Rôzne

•

P r e daj

Predám lacno leštený smrekový tatranský obklad 3 €/1 m2,
zrubový profil, hranoly a dlážkovicu na podlahy. Inf.: č. t.
0908 234 866.
9/14-P
Predám motocykel Jamaha 650 Drak Star ako nový.
Inf. č. t.: 0915 350 127 alebo
0902 159 481.
97/14-P
Predám plastové zasklenenie balkóna ako nové, rozmery
dĺžka 325 cm, výška 218 cm,
dolná časť plná, hore otváracie
okná, s roletami a sieťkami proti
hmyzu. Cena dohodou. Inf. č. t.:
0907 404 250.
104/14-P

•
•

•

POPRADSKÉ PôŽIČKY až
do 4 000 €. Rýchlo a diskrétne
– bez registra – aj bez potvrdenia. Inf.: č. t. 0911 913 849 – Bc.
Franková Eva, č. t. 0917 668 003
– Frank Jozef.
45/14-R
Dáme do prenájmu kancelárie 14 m2 na Hraničnej
ul. v Poprade. Inf.: č. t. 0903
905 070.		
122/14-R
Hĺbkovo tepujeme (aj látkové sedačky) a obšívame koberce.
www.tepovanie-obsivanie.info,
č. t. 0949 385 057.
130/14-R
Prijmeme
kuchára
do
TPP do reštaurácie v centre Popradu. Zaujímavé platové ohodnotenie. Inf.: č. t.

•
•
•

Klub amerického futbalu Poprad Rocks koncom septembra
zorganizoval nábor nových členov. Ambíciou klubu je zapojiť
sa čo najskôr do niektorej zo slovenských súťaží.
Na tréning prišlo zhruba desať novicov, ktorých prilákali
prevažne už existujúci členovia
tímu. „Rád skúšam nové veci
a pri tomto športe môžem využiť
svoju výšku a váhu,“ povedal Jakub Harniš.
Ako každý začínajúci klub aj
Poprad Rocks sa borí od svojho
vzniku s rôznymi problémami.
Najväčším je zatiaľ málo členov.
„Od náboru sme si sľubovali, že
nájdeme dostatočný počet hráčov, aby sme mohli na budúci rok
začať hrať ligu. Buď to bude takzvaná sedmičková súťaž, alebo
bezkontaktná disciplína flag futbal,“ zdôrazňoval tréner Poprad
Rocks Michal Hogh.
(ppv)

Krátko zo športu

Poprad sa zapojil do Move Week 2014

Do skupiny slovenských miest,
ktoré sa zapojili do celoeurópskej aktivity „Týždeň v pohybe Move Week 2014“ patrí aj mesto
Poprad. V utorok 30. septembra
sa v okolí športového areálu ZŠ
Jarná uskutočnilo druhé kolo
Tatranskej lyžiarskej ligy v cezpoľnom behu.
Zúčastnili sa na ňom najmä
bežci - lyžiari z Poľska, Popradu, Štrby, Liptovskej Tepličky a
Ždiaru, ktorí podujatie využívajú ako súčasť letnej prípravy.
Preteky však boli otvorené aj pre
popradské základné školy.
V ôsmich vekových kategóriách

Poprad Rocks

ná Poprad).
Dvanásty ročník Tatranskej lyžiarskej ligy bude v zime pokračovať súťažami v obrovskom slalome a v behu na lyžiach. (jop)

•

VO štvrtom kole 1. hokejovej ligy žien zvíťazili hokejistky
Popradu v sobotu 4. októbra
v Spišskej Novej Vsi nad miestnym tímom vysoko 7:2.
RODÁČKA zo Spišskej Novej Vsi, žijúca v Poprade – Lucia
Ďuráková bude v sobotu 18. októbra reprezentovať región Spiš
a celé Slovensko na veľkom finále Česko Slovensko Miss Aerobic. 26 – ročná mamička dvoch
detí je fitness inštruktorkou skupinových cvičení.
JUBILEJNÝ XXX. ročník Memoriálu Jozefa Psotku sa uskutoční v dňoch 10. – 12. októbra
pri Sliezkom dome. Memoriál je
venovaný pamiatke slovenských
horolezcov - obetiam Mount
Everestu.		
(ppv)

•

•
•

0903 485 445.
136/14-R
GITARA - pre deti aj dospelých, rýchlo a kvalitne bez zbytočnej teórie. Inf.: č. t. 0905 223 718
po 15.30 hod.
139/14-R
Dám do prenájmu garáž na sídl. Juh v Poprade, pri Kauflande. Inf.: č. t.
0905 966 991.
141/14-R

•
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Pavol Garaj obhájil po roku titul Majstra sveta
Po veľkom úspechu minuloročnej gala s názvom Biggers
Better sa klub Kickbox Body
gym Poprad rozhodol usporiadať gala s názvom Simply
the best.
Približne 1400 divákov sledovalo v sobotu 4. októbra 10 zápasov pod pravidlami K-1 a 1 zápas
MMA. Najväčším ťahákom večera bol súboj o opasok pre majstra
sveta WKN medzi Popradčanom

Pavlom Garajom (na foto dole
vľavo) a Bulharom Stefanom
Stankovom (na foto dole vpravo).
Okrem iných sa bojovalo
v ringu aj o titul Majstra Európy
WKN vyraďovacím spôsobom
medzi štyrmi kandidátmi. Do
finále sa cez Bulhara Krasimira
Vuleva systémom KO prebojoval domáci kickboxer Tomáš
Možný (na foto hore vpravo).
Tam zdolal na body Žilinčana
Radovana Kullu.
Popradským borcom sa v ringu darilo a okrem Samuela Hadzimu, ktorý
v medzinárodnom
súboji
podľahol
na body Maďarovi
Antoine Habashovi, všetci svoje zápasy vyhrali. Aj
Majstrom Slovenska WKN sa stal
Popradčan - Denis

Lamanec, ktorý porazil na
body Tomáša Guta z Nitry.
Vyvrcholením
večera
bol súboj o Majstra sveta
WKN medzi Popradčanom
Pavlom Garajom a Bulharom Stefanom Stankovom.
V piatich kolách predvádzal
presnejšie údery domáci
kickboxer, ktorý po roku obhájil titul. „Tentokrát to bolo
o niečo ľahšie, pretože pred
rokom som boxoval po operácii kolena a bol to pre mňa
rozbehový zápas. Vychádzal
som prevažne z defenzívy.
Súper viac pracoval, ale ja som
sa snažil triafať čistejšie bodované údery,“ povedal popradský
šampión, ktorý na oddych príliš
nemyslí. „Už 18. októbra odchádzam na ME s reprezentáciou do
Španielska, kde nastúpim v K1 do
75 kg,“ dodal.
S organizáciou významného
podujatia sa po roku opäť popa-

soval Lukáš Body, ktorý neskrýval spokojnosť. „Hlavne ľudia
musia povedať, či boli spokojní.
Organizoval som všetko sám,
ale myslím si, že to vyšlo. Škoda
Sama Hadzimu, že ho nechali
rozhodcovia prehrať, ale už je to
za nami. Ďakujem všetkým sponzorom a ľuďom, ktorí sa prišli pozrieť,“ uviedol.
(mav)

Mladí reprezentanti opäť v Poprade
Futbalová reprezentácia Slovenska do 15 rokov si opäť rozložila svoj prípravný stan pod
Tatrami. Verná tradícii odohrala po roku prípravné zápasy
s Maďarskými rovesníkmi, veď
ich vzájomný zápas slávnostne otvoril Národné tréningové
centrum v Poprade 5. novembra v roku 2013.
Po roku sa oba tímy s obmeneným kádrom vrátili do
Popradu, aby tu odohrali dva
priateľské zápasy. „Tradícia týchto vzájomných zápasov trvá už
asi šesť rokov. Doteraz sa hralo
v striedavom rytme, ale začíname s novou tradíciou, keď sa oba
zápasy odohrajú na pôde jedného zo súperov. Tentoraz sme na
Slovensku, i keď sa nehrali oba
duely v NTC,“ naznačil tréner
mládežníckej reprezentácie Peter Štefaňák. Prvý duel sa tu
skutočne odohral, a to v utorok
30. septembra. Zrodila sa remíza 2:2. Štvrtkovú odvetu však
poznačila nepriazeň počasia
a neprispôsobivý terén v NTC.
Preto sa museli oba tábory presunúť do Spišskej Belej, kde sa
na umelej tráve zrodilo víťazstvo
Slovákov 2:1. „Musím poďakovať
organizátorom z Popradu, ktorí sa dokázali zhruba za jednu
hodinu pripraviť na medzištátny
futbalový zápas,“ vyzdvihol spoluprácu tréner pätnásťročných.
Ten sa venuje príprave repre-

zentantov pre kategóriu sedemnásťročných, kde každý mladý
reprezentant okúsi prvé ostré
štarty za Slovensko. „Je to vždy
lotéria hrať medzištátny zápas
bez dlhodobej prípravy. V prvom
zápase boli chlapci pod psychickým tlakom a preto ten druhý
bol oveľa živší,“ hodnotil duely
P. Štefaňák.
Týmto dvojzápasom naplnila
výprava slovenských mladíkov
program jesennej časti. „Na jar,
presnejšie v apríly, máme naplánovaný turnaj troch krajín,
ktorý budeme organizovať my,
za účasti Fínska, Poľska a Slovenska. V máji už máme dohodnutý
priateľský dvojzápas so Severným
Írskom, takisto na domácej pôde.
Je to rozbehový ročník a držím
všetkým chlapcom palce, aby to
dotiahli aspoň do prvej kvalifikácie sedemnásťročných. Štatistiky však hovoria jasnou rečou,
že to väčšinou býva tak tretina
z kádra pätnásťročných. Aj dnes
sme mohli vidieť na ihrisku niekoľko talentovaných hráčov, či už
Adama Čecha na poste stredného
obrancu alebo Tomáša Filipiaka
na poste defenzívneho stredopoliara a predovšetkým Rolanda Gerebenitsa, ktorý v tomto
dvojzápase strelil tri góly. Ich
zrejme čaká lepšia futbalová budúcnosť,“ uzavrel kormidelník
reprezentácie SR do 15 rokov
Peter Štefaňák.
(mav)

Tri zápasy - tri odlišné výkony
V minulom týždni odohrali
hokejisti HK Poprad tri extraligové stretnutia. V utorok zbabrali dobre rozbehnutý zápas
s Banskou Bystricou a štyrmi inkasovanými gólmi v záverečnej
tretine sa pripravili doma o dobrý výsledok. V piatok si napravili chuť v Skalici, kde nasúkali
súperovi päť gólov a ani raz neinkasovali. V nedeľu hrali dlho
vyrovnanú partiu s domácou
Nitrou, ale napokon o jediný gól
prehrali. Popradčania sídlia na
solídnom druhom mieste s devätnástimi bodmi a šesťbodovou
stratou na vedúce Košice.
Výsledky: 8. kolo v utorok 30.
septembra HK Poprad - HC ´05
Banská Bystrica 3:5 (1:1, 2:0, 0:4),
góly Popradu: 2. Tomáš Sýkora
(L. Paukovček), 22. Arne Kroták
(M. Matis, Š. Fabian), 34. Tomáš

Sýkora (M. Kurali).
9. kolo v piatok 3. októbra HK
36 Skalica - HK Poprad 0:5 (0:4,
0:0, 0:1), góly Popradu: 7. Peter
Gápa (L. Paukovček), 12. Lukáš
Hvila (T. Sýkora, R. Suchý), 15.
Jakub Makovský (L. Paukovček),
18. Lukáš Hvila (Ľ. Bartečko, T.
Sýkora), 59. Arne Kroták (M. Paločko, S. Takáč).
10. kolo v nedeľu 5. októbra
HK Nitra - HK Poprad 4:3 (1:1,
2:1, 1:1), góly Popradu: 5. Arne
Kroták (S. Takáč), 32. Marek
Nagy (J. Kasík), 45. Matúš Paločko (A. Kroták, J. Kasík).
Program: 11. kolo v piatok 10.
októbra o 17.30 hod. MsHK Žilina - HK Poprad, 12. kolo v nedeľu
12. októbra o 17. hod. HK Poprad
- HKM Zvolen, 13. kolo v utorok
14. októbra o 17.30 hod. HK Dukla Trenčín - HK Poprad. (ppv)
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Hudobnú jeseň
otvoril český organista
V piatok 3. októbra sa v Konkatedrále Sedembolestnej Panny
Márie uskutočnil otvárací koncert XXXII. ročníka Popradskej hudobnej jesene. Vystúpenie českého organistu Pavla Kohouta bolo
súčasťou 44. ročníka Medzinárodného organového festivalu Ivana
Sokola.
Pavel Kohout je laureátom mnohých národných a medzinárodných
interpretačných súťaží. Úspech dosiahol na Medzinárodnej organovej súťaži Musasiho - Tokio 2000, kde okrem prvej ceny získal aj cenu
za najlepšiu interpretáciu skladby J. S. Bacha.
V súčasnosti sa intenzívne venuje koncertnej činnosti, ktorá ho zaviedla do mnohých štátov Európy, Japonska, Austrálie, Číny, Singapuru a USA. Spolupracuje s Českým rozhlasom Vltava a zrealizoval
aj nahrávky pre rádiá BBS, SBS. ORB a Rádio 3.
Koncert v Poprade obohatil Pavel Kohout o skladby velikánov, ako sú
J. S. Bach, J. Klička, J. Brahms, J. Grešák, P. Eben, či L. Vierne. (ppv)
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XXXII. Popradská hudobná jeseň

SLÁVNOSTNÝ KONCERT
PRE POPRADČANOV

24. október 2014 / piatok / 19.00 hod
Aréna Poprad

ADRIANA KUČEROVÁ
FILIP TŮMA
A ORCHESTER ŠTÁTNEJ
FILHARMÓNIE KOŠICE
V PROGRAME ZAZNEJÚ SKLADBY OD AUTOROV:

W. A. Mozart, G. Verdi, R. Leoncavallo, L. Delibes, G. Bizet, CH. Gounod, C. Velásquez, G. Puccini, L. Denza

Vstup : voľný na vstupenky / 1 dospelá osoba - max. 2 vstupenky
Počet miest je limitovaný kapacitou Arény Poprad.

Vstupenky pre obyvateľov
mesta budú k dispozícii
od 29.9.2014
odbernom mieste:
Na slávnostnom koncerte Adriany Kučerovej,
Filipa
Tůmu
a vorchestra
Mestská informačná kancelária 052/16 186
Štátnej filharmónie Košice zaznejú skladby W. A. Mozarta predohra k
opere Figarova svadba, ária Zuzanky a ária Figara z tejto opery, ďalej
duet Zerliny a Dona Giovanniho z opery Don Giovanni. Od G. Verdiho
zaznie predohra k opere Nabucco, ária Gildy a duet Gildy a Rigoletta, od R.
Leoncavalla intermezzo z opery Komedianti, od L. Delibesa Lakmé - kvetinová ária, od G. Bizeta ária toreadora a predohra k opere Carmen, od Ch.
Gounoda valčík Júlie z opery Rómea a Júlia, od C. Velazqueza španielska
pieseň Bésame Mucho a od G. Pucciniho Gianni Schicchi - ária Lauretty.
Zmena programu vyhradená!
Info: MIK 052 / 16 186, DK 052 / 77 222 55.
Plagát v elektronickej podobe žiadajte na: kultura@msupoprad, www.poprad.sk

Nedeľa 12. október o 10. hod./ divadelná sála DK v Poprade

CESTA OKOLO SVETA - Ujo Ľubo z Košíc
Vstupné: 1,50 €

Pondelok 13. október o 18. hod./ divadelná sála DK v Poprade

XXXII. ROČNÍK POPRADSKEJ HUDOBNEJ JESENE
KOMORNÝ SÚBOR ALEA

Koncert je súčasťou XIX. ročníka Medzinárodného festivalu Musica Nobilis. Účinkujú: Martin Babjak - spev, barytón, Boris Lenko akordeón, bandoneón,
Daniel
Buranovský
- klavír, Stanislav Palúch - husle, Ján Krigovský - kontrabas.
Vstupné: 5 €/2,50 €

Streda 15. október o 13.30 hod./ divadelná sála DK v Poprade

NEDOTKNUTEĽNÍ

Francúzska komediálna dráma.

Vstup: voľný pre denné centrá

Štvrtok 16. október o 16.30 hod./ divadelná sála DK v Poprade

SVETIELKO NÁDEJE

Združenie Nádej na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v
Poprade pozýva všetkých na benefičný koncert. Vystúpia: Robo
Kajzer, Jožko Jožka a FS Vargovčan, Bella Arabia, Duo Trend, TK
Super a deti zo združenia.		
Vstupné: dobrovoľné.

S nami si vyberiete
hotovosť aj v potravinách
Až do výšky 50 € pri platbe kartou
v hodnote aspoň 5 € so službou CashBack.
Aj v predajniach:

www.postovabanka.sk
PP-119
PBK_05013_inz_Cashback_175x66_Poprad.indd 1

9/28/14 2:33 PM
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Nad Popradom vyrastá originálna kaplnka
Na vedľajšom vrchole kopca
Krížová (941 m n. m.) neďaleko
Popradu vyrastá originálna drevostavba kaplnky. Autormi nápadu, ktorý vznikol v roku 2011,
sú architekt Samuel Netočný a
riaditeľ Mestských lesov Poprad
Róbert Dula. Štúdia Kaplnky
Vzkriesenia je výsledkom snahy
ozvláštniť toto jedinečné miesto
v časti mesta nazvanej Kvetnica.
„Kaplnka Vzkriesenia je aj napriek svojim malým rozmerom
navrhnutá tak, aby vzbudzovala
maximálny duchovný a fyzický
zážitok. Svetlo prechádza stenami bez okien a jeho hra s tieňom
vytvára v každom momente inú
atmosféru, čím nás láka postáť
dlhšie, ako by sme si pri vstupe
mysleli. Kaplnka sa stáva metaforou nášho pozemského sveta
obklopeného jasným Božím svetlom, ktoré sa len málokedy snažíme hľadať a nasledovať,“ vysvetlil
autor architektonického návrhu
Samuel Netočný. „Konštrukcia
kaplnky je založená na unikátnom rozložení asi stovky stĺpov.
Ich vzájomná poloha vytvára
masívnu stenu, cez ktorú ľudské

oko neprehliadne a izoluje človeka od okolitej prírody. Naopak,
ostré a precízne slnko prežiari cez
malé štrbiny interiér a v každom
momente mu prepožičia neopakovateľnú atmosféru,“ doplnil
popradský architekt pôsobiaci
toho času vo Viedni. Celá kaplnka bude postavená z červeného
smreka, ktorý je odolný voči
vplyvom počasia a na vonkajšom plášti pôsobením poveternostných podmienok zošedne,
kým vnútri kaplnky si zachová
svoju červenkastú farbu. Oltárnu
časť doplní plastika Vzkriese-

Štartuje festival...
(Dokončenie zo str. 1)

nie Krista kežmarského sochára
Otta Korkoša. Ku kaplnke vedie
už v súčasnosti z miesta neďaleko Kostola sv. Heleny Krížová
cesta. Na tej by mali v budúcom
roku pribudnúť originálne drevené kríže. Kaplnka by v prípade
priaznivého počasia a dostatku
financií mohla byť hotová už v
prvej polovici októbra. V týchto
dňoch bola ukončená drevená
časť kaplnky, ktorej chýba už len
strecha. Na tú sú ale potrebné
ďalšie prostriedky. Práve preto prebieha finančná zbierka,
prostredníctvom ktorej môžu
dobrovoľníci pomôcť autorom s
finalizáciou projektu a dokonca
si niektoré zo 14 zastavení Krížovej cesty adoptovať. Bližšie informácie o celom projekte ako aj
možnostiach podpory nájde verejnosť na blogu http://krizova-cesta-poprad.blogspot.sk/. Celý
projekt sa realizuje s podporou
farského úradu v Poprade a popradskej samosprávy, ktorá iniciátorom poskytla drevo z mestských lesov a symbolický nájom
v prípade pozemku, na ktorom
kaplnka stojí.
(mag)

Od 21. hod. bude nasledovať
druhý blok filmov, ktorý otvorí
slovenská režisérka Petra Geletová
pohľadom na výstup nevidiaceho
Juraja Prágnera v sprievode kamarátov na Elbrus pod názvom Neviditeľná hora.
Vo štvrtok, v piatok a v sobotu
sa budú premietať reprízy už od 9.
hod., pričom večerná prehliadka
premiérových filmov bude vždy o
18. hod. obohatená o multimediálnu prezentáciu a besedu s hosťom
festivalu. Ako prvý sa predstaví vo
štvrtok Peter Hámor, ktorý bude
hovoriť o Šiša Pangme. V piatok sa
záujemcom prihovorí manželský
pár z Talianska Nives Meroi a Romano Benet, ktorí každú expedíciu
absolvovali spolu. V sobotu príde
o svojich výpravách do Himalájí
porozprávať pakistanský horolezec
Karim Hayat.
Okrem dvoch výstav v Podtatranskom múzeu a vo vestibule MsÚ
v Poprade, budú ťahákom podujatia
tradičné preteky Slovenského pohára v boulderingu s názvom Boreal
cup, ktoré sa uskutočnia v sobotu 11.
októbra na Námestí sv. Egídia.
Viac sa o programe MFHF na
stránke www.mfhf.sk.
(mav)

kej aktivite niekoľkých zapálených pre malých aj veľkých
obyvateľov Levoče.
Život však nie je vždy spojený iba s radosťou a úspechom.
Nie každý mal to šťastie narodiť sa zdravý. To si uvedomuje
aj vedenie spoločnosti Schüle
Slovakia, s.r.o., a preto neváhalo
pomôcť organizátorom benefičného kultúrneho podujatiam
s názvom „Opri sa o mňa“ (prinášame fotografiu z tejto úžasnej akcie), ktoré sa uskutočnilo
v estrádnej sále PKO Čierny
Orol v Prešove. Bolo venované
mentálne a zdravotne postihnutým deťom a klientom z ústavov
a zariadení domovov sociálnych
služieb pre zdravotne postihnutých z Prešovského a Košického

kraja.
Zdravie je tá najsamozrejmejšia hodnota, keď je prítomná
a jej pravú hodnotu spoznáme až
vtedy, ak o ňu prídeme. Neexistuje snáď rodina, kde by sa jej
členovia nemuseli konfrontovať s hrozbou onkologických
ochorení. Preto aj príspevok
Onkológii-rádioterapii Poprad
vníma spoločnosť Schüle Slovakia, s.r.o. ako svoju skromnú
pomoc v boji proti nepriateľovi, ktorý nás všetkých ohrozuje
bez ohľadu na vek, pohlavie či
spoločenské postavenie.
Podnikanie má svoj hlbší
zmysel práve vtedy, keď dokáže
pomáhať a rozdávať radosť. Tejto filozofie sa drží aj spoločnosť
PP-110
Schüle Slovakia, s.r.o.

Nezabúdajú pomáhať aj iným
Spoločnosť Schüle Slovakia, s.r.o. už 15 rokov patrí
medzi významných zamestnávateľov v meste Poprad. Jej
úspešný príbeh je dôkazom,
že nastúpená cesta investovať
do zamestnancov a počúvať
ich názory sa vyplatila. Spoločnosť sa so svojím úspechom nedelí iba so zamestnancami v podobe stabilnej
práce a bohatého sociálneho
programu, ale spolupracuje
a pomáha aj viacerým organizáciám sídliacich v meste
Poprad, aj mimo neho.
V
oblasti
vzdelávania
Schüle Slovakia, s.r.o. úzko
spolupracuje so Strednou
odbornou školou elektrotechnickou v Poprade – Matejovciach a Technickou univerzitou v Košiciach, ktoré
pomáhajú pri kontinuálnom
vzdelávaní a raste kvalifikácie
zamestnancov spoločnosti,
ako aj pri optimalizácii výrobných procesov podniku.
Spoločnosť sa hrdo hlási
k mestskej časti Poprad-Veľká, na ktorej sa výrobne kapacity podniku nachádzajú.
Teší sa z dobrých vzťahov so
Základnou školou na Uli-

ci Fraňa Kráľa vo Veľkej, kde
podporuje aktivity OZ Slovenskej rady rodičovských združení pri tejto škole. Ďalším
mimoriadne aktívnym občianskym združením organizujúcim kultúrne podujatia v tejto
mestskej časti Popradu je Klub
Veličanov. Aj ich aktivity, ktoré
sú spestrením a obohatením
kultúrneho života v Poprade-Veľkej nezištne podporuje
Schüle Slovakia, s.r.o.
O spoločnosti Schüle Slovakia, s.r.o. je známe, že podporuje svojich zamestnancov pri
aktívnom trávení voľného času
a ponúka im bohatú možnosť
športového vyžitia – plávanie,
cyklistiku, tenis a v zime aj
spoločné lyžovačky. Podobne
otvorená je aj podpore športu
v meste Poprad a v jeho okolí.
Schüle Slovakia, s.r.o. sponzoruje Futbalový klub Poprad,
ale aj Basketbalovú akadémiu
mládeže Poprad, ktorá sa zanietene venuje výchove mladých basketbalistiek a ponúka
tak dievčatám rôzneho veku
zmysluplné využitie voľného
času. Schüle Slovakia, s.r.o. pomáha aj Telovýchovnej jednote
Javorinka Levoča - sympatic-

