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Minulý štvrtok sa v  priestoroch popradského 
mestského úradu uskutočnila konferencia na po-
moc starším pod záštitou primátora Antona Dan-
ka. Zúčastnili sa na nej kompetentní zástupcovia 
odborov sociálnych služieb, sociálnych zariadení 
a členovia denných centier z Popradu a okolia.

Denne sa stretávame 
s  vážnymi problémami tý-
rania a  zneužívania starších 
ľudí. Seniori často  nevedia 
a nemajú si ako pomôcť. O.z. 
Fórum pre pomoc starším 
poskytuje hlavne osamelým 
seniorom pomoc v  rôznych 
rizikových situáciách. Táto 
služba je pre nich veľakrát 
poslednou šancou na riešenie 
ich problémov.

Často sa hovorí o týraní detí 
a  žien, starší sú neraz v  úza-
dí. Prezidentka Fóra pre po-
moc starším Ľubica Gálisová 

uviedla: „Najviac 
sa zaoberáme 
ochranou obetí 
domáceho násilia, 
ale aj  prípadov 
násilia v  rôznych 
z a r i a d e n i a c h . 
Komunikujeme 
s  inštitúciami  – 
s  ministerstvom 
spravodlivost i , 
vnútra, sociálnych vecí a  do-
siahli sme, že sa pripravujú 
zákony na ochranu seniorov.“

Majú k  tomu veľmi dob-
rý nástroj  – bezplatnú se-

nior linku  – 0800 172 500. 
Záujem o  túto službu je veľ-
mi veľký a  svedčí o  tom, že 
zriadenie linky bolo potrebné. 
Pri porovnaní s  inými služ-
bami, táto je rýchla, účinná, 

adresná a  nezo-
stáva len pri po-
skytnutí rady, ale 
v  komunikácii 
s  ďalšími subjekt-
mi hľadá kon-
krétne riešenie 
problému jednot-
livca - naliehavých 
a  neodkladných 
krízových situácií. 
Vytvorenie tele-
fonickej linky má 
vplyv na zlepšenie 
života seniorov, ich 
lepšiu informova-
nosť a  vymáhanie 
si vlastných práv, 

znižovanie chudoby starších 
a  znižovanie počtu exekú-
cií na dôchodky, ako aj na 
zlepšovanie spolupráce  Fóra 
s  rôznymi organizáciami na 

Slovensku i v zahraničí.
Na konferencii bola aj ko-

misárka pre osoby so zdra-
votným postihnutím Zuzana 
Stavrovská. Uviedla: „Riešime 
veľa podnetov, ktoré sa týka-
jú zlého zaobchádzania so 
seniormi v  rodinách aj v  za-
riadeniach sociálnych služieb. 
Najčastejšími formami sú: 
neposkytnutie pomoci, podvý-
živa z  nevyhovujúcej stravy, 
nevhodné podávanie stravy 
- mixovanie rôznych jedál do 
jednej nepomenovanej kaše, 
porušovanie ochrany súkromia 
a  intimity pri prebaľovaní, pri 
umývaní, pri polohovaní na 
lôžku (častokrát sa to koná pri 
otvorených dverách bez para-
vanov), či celkové zľahčovanie 
starostlivosti.“
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Filmy o horách 
a ľuďoch v 
nich poskytnú 
skvelé zážitky

Podtatranskí 
cestári už 
museli odhŕňať 
prvý sneh

Volejbalisti 
majú za sebou 
premiéru medzi 
seniormi
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Materská škola vo Veľkej patrí medzi najkrajšie

Týraní a zneužívaní starší ľudia často nevedia a nemajú si ako pomôcť

FOTO – Marek Vaščura

Minulý týždeň vo štvrtok bola slávnostným 
prestrihnutím pásky oficiálne otvorená zrekon-
štruovaná Materská škola na Tranovského ulici 
vo Veľkej. Na rekonštrukciu sa čakalo dlho, ale 
výsledok aj podľa vedenia radnice, stojí za to.

Podľa primátora mesta Poprad Antona Danka-
sa o rekonštrukcii začalo hovoriť už v roku 2012. 
„Vedeli sme, že táto materská škola bola v najhor-
šom stave, čo sa týka mesta. Som rád, že sa v roku 
2018 konečne začala rekonštrukcia realizovať. 
Treba povedať, že sa dosť predražila, z pôvodných 
780 tisíc na jeden milión štyridsaťtisíc eur. Žiadali 
sme aj o finančný príspevok zo štátu vo výške 340 
tisíc eur, ale prišli sme oň, pretože boli zle vyplne-
né žiadosti a začalo sa s rekonštrukciou skôr, ako 
sa malo. Mesto porušilo podmienky a  prišli sme 
o  túto nemalú čiastku. Tým pádom musí mesto 
zaplatiť celú sumu. Priestory sú však v súčasnosti 
najkrajšie v  meste,“ povedal A. Danko a  dodal: 
„Budeme naďalej pokračovať v  rekonštrukciách 
základných i materských škôl, ale všetko závisí od 
finančných možností. Vieme, že Spojená škola na 
Letnej ulici sa plánuje zapojiť do veľkého projektu 

v  hodnote asi troch či šty-
roch miliónov na prestavbu 
celej školy a my sme prisľú-
bili, že v  prípade úspechu 
mesto zaplatí DPH, pretože 
pôjde o jedinečný projekt.“

Vedúca odboru školstva, 
mládeže a  športu MsÚ 
v  Poprade Edita Pilárová 
tvrdí, že mesto má dlho-
dobo v materských školách 
postačujúce kapacity, no 
ostatnými rekonštrukcia-
mi sa komfort ešte viac 
zvýši. „V  pôsobnosti mesta 
Poprad je dvanásť mater-
ských škôl a päť je súkrom-
ných. Kapacitné možnosti 
sú postačujúce. Tejto ma-
terskej škole sme vytvorili 
komfortnejšie podmienky, pretože triedy neboli vy-
hovujúce. Teraz sú tu spálne a herne osobitne. Na 
Podtatranskej ulici sme vytvorili prístavbou ďalšie 
dve triedy a vrátil sa nám aj pavilón na Tajovského 

ulici po odchode Centra pre rodinu. Kapacita bude 
po dokončení MŠ na Podtatranskej o 80 detí navý-
šená a to nám umožní prijímanie aj dvojročných 
detí do materských škôl,“ vyzdvihla.

Na konferencii vystúpila i predsedníčka komisie sociálnych 
vecí a  rodiny pri Zastupiteľstve PSK a predsedníčka komisie 
sociálnej, bytovej a  zdravotnej pri MsZ v  Poprade Anna 
Schlosserová, za predsedníckym stolom sú Ľubica Gálisová, 
Soňa Gaborčaková, Zuzana Stavrovská a  vedúca sociálneho 
odboru MsÚ v Poprade Petra Závacká (sprava doľava). 

FOTO – Katarína Plavčanová
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Vo Veľkej sa už nových priestorov 
nemohli dočkať. Po rokoch provi-
zórneho fungovania sa už deti môžu 
cítiť pohodlnejšie. „Chcem poďako-
vať mestu Poprad za to, že už môže-
me naplno využívať tieto vynovené 
priestory. Kapacitne sme sa neroz-
šírili a  ostali sme štvortriednou ma-
terskou školou. Roky sme však fun-
govali v  provizórnych podmienkach. 
Teraz už materská škola spĺňa všetky 
štandardy. Zrekonštruovala sa celá 
budova, zaviedli sa nové siete, nová 
kanalizácia a máme aj novú kotolňu. 
Jedna časť sa prerobila z technických 
priestorov na triedu a  v  pristavanej 
časti je vytvorená štvrtá trieda. Pod 
ňou sa nachádza jedáleň. Všetky 
triedy majú svoje vlastné sociálne za-
riadenia a aj personál môže využívať 
šatňu na ukladanie osobných vecí. 

Kapacita materskej školy je 97 detí 
a my sa roky pohybujeme v počte oko-
lo 95. Počas rekonštrukcie sme fungo-
vali v priestoroch základnej školy, ale 
vytvorili sme tam také podmienky, 

aby to deti čo najmenej pociťovali, za 
čo chcem poďakovať riaditeľovi ZŠ,“ 
zdôraznila zástupkyňa riaditeľa pre 
MŠ na Tranovského ulici vo Veľkej 
Bibiána Repašská.      (mav)

V  zariadeniach je vhodné pri-
pravovať pre seniorov aj adekvátnu 
náplň dňa – nácvik pamäti, rehabi-
litácie, primerané cvičenie. Sú odká-
zaní sami na seba, ale ťažko si sami 
zabezpečia program.

„Prešli sme sto zariadení sociálnych 
služieb, sú medzi také, ktoré sú žiari-
vým vzorom. Ich služby sú zamerané 
na individualitu každého klienta, 
aby len minimálne pociťovali rozdiel 
medzi domácim prostredím a  zaria-
dením. Žiaľ, sú aj zariadenia, kde se-

niori trpia. Keď to zistíme, ukladáme 
nápravy, ktoré potom sledujeme a vy-
hodnocujeme“, dodala Z. Stavrovská.

Doba sa mení, keďže populácia 
starne, a  aj poslanci NR SR sú si 
vedomí, že je potrebné niečo robiť. 
Poslankyňa NR SR Soňa Gaborča-
ková uviedla: „Chýbajú nám fungu-
júce kontrolné mechanizmy, aby sme 
vedeli zistiť, či finančné prostriedky 
na ochranu maloletého, mladistvého 
alebo starého človeka smerujú tam, 
kam majú a  či v  zariadení dostáva 
to, čo má dostávať. Keďže nefungujú, 

z  médií počúvame prípady, ktoré sú 
častokrát hrôzostrašné.“

Fórum pre pomoc starším sa prob-
lémami seniorov zaoberá dlhodobo 
a  úspešne rieši ťažké prípady týra-
nia,  zneužívania a  násilia na star-
ších ľuďoch. Vláde i  EK predkladá 
návrhy na riešenie tejto problema-
tiky. Poskytuje poradenstvo a  po-
moc. Uskutočnil i prieskum, v rámci 
ktorého 80 percent respondentov 
potvrdilo, že s týraním a násilím na 
starších sa stretli osobne, alebo vo 
svojom okolí.       (kpa)

Stručne
 Z DôVoDu začatia staveb-

ných a rekonštrukčných prác na 
rekonštrukcii a prístavbe poprad-
skej nemocnice  sú od 7. do 13. 
októbra obmedzenia a dočasné 
zníženie kapacity  parkovacích 
miest na parkovisku pred detskou 
poliklinikou. Zároveň dôjde k dl-
hotrvajúcim obmedzeniam v are-
áli pred centrálnym príjmom. V 
tejto časti areálu bude umožnené 
len parkovanie pre sanitky a imo-
bilných pacientov.

 PoSLEDNÝ tohtoročný Blší 
trh sa bude konať túto sobotu 
12. októbra od 8. hod. do 14. hod. 
na parkovisku pri Bille v Poprade. 
Vstup je voľný.

 BANÍCKY cech horného Spi-
ša pripravuje v októbri na Kvetni-
ci osadenie najväčšieho banského 
svietnika na svete. Je dlhý 6 a vy-
soký 2 metre.

 SPoMIENKoVÝ večer pri 
príležitosti nedožitej 60-tky po-
pradského básnika Paľa Hudáka 
sa uskutoční zajtra 10. októbra 
o 17. hod. v Podtatranskej knižnici 
v Poprade.

 ZAJTRA 10. októbra o  17.30 
hod. sa v  Tatranskej galérii v  Po-
prade uskutoční diskusia pre ve-
rejnosť s  názvom Globsec City 
Talks na tému klimatických zmien. 
Zúčastnia sa na nej Lívia Vašáko-
vá - vedúca Sekcie ekonomických 
analýz - Zastúpenia EK na Slo-
vensku, Erik Baláž - ekológ, Janka 
Szemešová zo SHMÚ a Jakub Hr-
báň - spoluorganizátor Fridays for 
Future.

 ŽIŤ život s  vášňou je názov 
novej knihy Evy Černej, ktorú 
predstaví na motivačno-trans-
formačnej prednáške v  Popra-
de v  pondelok 14. októbra 2019 
o 18. hod. v OC Forum.

 PRVÁ biznis konferencia v Po-
prade je určená pre všetkých, ktorí 
chcú svoje podnikanie posunúť 
o  krok vpred. Okrem bohatého 
celodenného programu prinesie aj 
networking a  večernú inšpiráciu. 
Uskutoční sa v sobotu 19. októbra 
v AquaCity. Bohatý program začne 
už ráno o 9. hod.

  PoDVEčERNé čítanie zná-
mych aj neznámych rozprávok pre 
deti spojené s  hrami a  premieta-
ním určené pre predškolákov mes-
ta Poprad sa uskutoční zajtra 10. 
októbra o 16. hod. v Podtatranskej 
knižnici.

 NA webovej stránke mesta Po-
prad www.poprad.sk je uverejnený 
presný zoznam odberných miest, 
v  ktorých bude v  týchto dňoch 
prerušená distribúcia elektriny 
z  dôvodu plánovaných prác na 
zariadení nízkeho napätia. Práce 
súvisia s  opravou a  pravidelnou 
údržbou distribučnej sústavy.  
   (ppš)

Týraní a zneužívaní starší ľudia ...

Ťažili menej, zalesňovali dosť Študentská kvapka krvi

MŠ vo Veľkej patrí medzi najkrajšie

FOTO – Marek Vaščura

V informatívnej správe o hospodárení obchodnej spoločnosti so 100-per-
centnou účasťou mesta Mestské lesy Poprad za rok 2018, prednesenej na 
septembrovom zasadaní mestského zastupiteľstva konateľ Róbert Dula zhr-
nul, že spoločnosť spravuje lesné pozemky mesta Poprad s výmerou takmer 
839 ha a poľnohospodársku pôdu s výmerou 15,9 ha v katastrálnych úze-
miach Poprad, Veľká, Sp. Bystré, Hranovnica, Stráže, Matejovce, Gerlachov.

V roku 2018 sa v Mestských lesoch 
Poprad vyťažilo 4 642 m3 dreva, pre-
važne z dôvodu spracovania vetrovej 
a  kôrovcovej kalamity. Zalesnenie 
holín vzniknutých po ťažbe a  dopl-
nenie strát na zalesnení z  minulých 
rokov bolo realizované na výme-
re 12,8 ha s  počtom 55 100 sadeníc 
drevín smrekovec opadavý, borovi-
ca lesná, buk lesný, jedľa biela, jelša 
lepkavá. Ochrana mladých lesných 
kultúr proti burine bola vykonaná na 
výmere 95,63 ha, proti zveri na vý-
mere 92,7 ha a prerezávky na ploche 
26,96 ha. V roku 2018 sa zrealizovala 
oprava pláne lesnej cesty Preslop po 
prívalových dažďoch, ďalej spoloč-
nosť požiadala mestské zastupiteľstvo 
o kapitálovú dotáciu na revitalizáciu 

lokality Tancuľka v  predpokladanej 
výške 150 tisíc eur. Z  dôvodu neu-
končenia projektov a nepripravenosti 
stavebného povolenia MsZ schválilo 
presun finančných prostriedkov na 
rekonštrukciu lesnej cesty Kvetni-
ca – prestavba. Zrealizovala sa za 100 
tisíc eur. MsL však nezabezpečovali 
len starostlivosť o  les, ale aj spravo-
vali prímestské rekreačné lesy mesta 
Poprad a vytvárali podmienky na ich 
rozvoj. Zabezpečovali tiež prácu s ve-
rejnosťou a školami a aktivity spojené 
s environmentálnou výchovou a oze-
leňovaním životného prostredia.

Po zdanení dosiahla s. r. o. Mestské 
lesy Poprad zisk takmer 757 eur a pu-
toval do fondu na zveľadenie lesa. 
           (ppm)
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Buď odvážny a daruj krv je mot-
tom tohtoročnej kampane Sloven-
ského Červeného kríža Študentská 
kvapka krvi. Desiatky tisíc študen-
tov a  mladých ľudí našli za ostat-
ných 25 rokov odvahu a rozhodli sa 
prvýkrát darovať krv práve počas 
tohto podujatia. Tisícky ďalších ten-
to prvý krok urobí túto jeseň, keďže 
v  pondelok 7. októbra sa začal ju-
bilejný 25-ty ročník tejto kampane, 
ktorú organizuje SČK v spolupráci 
s  Národnou transfúznou službou 
SR a  hematologicko-transfúznymi 
oddeleniami nemocníc. 

Darovať krv a  zapojiť sa do Štu-
dentskej kvapky krvi  sa darcovia 
môžu až do 8. novembra 2019 na 
ktoromkoľvek odberovom mieste 
po celom Slovensku. Aktuálne in-
formácie, miesta a dátumy odberov 
krvi bude počas kampane zverejňo-
vať SČK na webovej stránke daruj-
krv.redcross.sk a na Facebookovej 
stránke Slovenský Červený kríž – 
Spolu pomôžeme.  (sck)
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Krátke správy
 oD 11. do 18. októbra budú 

VOK-ky na jesenné upratovanie 
umiestnené na sídlisku Juh I  a  II 
na parkovisku pri bytovom dome 
Antimón, za bytovým domom 
Váh a  Bárium a  v  Spišskej Sobo-
te na Ul. B. Němcovej, pri ZŠ, na 
Košickej ul., pri cintoríne, na So-
botskom námestí, v  lokalite Niža-
ny (pri mostíku) a  na Ul. Gattin-
gerova. A  od 13. do 20. októbra 
v Matejovciach na Ul. Puškinovej, 
Bezručovej, J. Kráľa, v Továrenskej 
štvrti, na Ul. Allendeho, na Mate-
jovskom námestí a na Lidickej ul. 
a v Strážach na Ul. P. Jilemnického, 
pri ihrisku, v parku na uliciach Fr. 
Hečku, Štefánskej a Švermovej.

 PoŠTA Poprad 8 oznamuje, 
že došlo k trvalej zmene úradných 
hodín pre verejnosť. Dôvodom je 
zmena organizácie práce. Pošta je 
otvorená pondelok až piatok od 9. 
do 17. hod., v sobotu a v nedeľu je 
zatvorená.

 Do 20. októbra budú ŽSR 
vykonávať výlukové práce, ktoré 
majú za následok vylúčenie osob-
nej železničnej dopravy medzi 
stanicami Poprad  – Tatry  – Starý 
Smokovec. V  dôsledku toho sú 
električky na uvedenom úseku na-
hradené autobusovou dopravou. 
ŽSR prosí cestujúcich, aby  zvýši-
li  svoju pozornosť a  pri cestovaní 
sa riadi  pokynmi zamestnancov 
železnice.

 PLATNoSŤ povinného 
zmluvného poistenia (PZP) sa od 
1. októbra preukazuje už iba zele-
nou kartou. Motoristi po novom 
preukazujú PZP vozidla len zele-
nou kartou, bez ohľadu na to, či 
sa nachádzajú na Slovensku alebo 
v zahraničí. Vodiči by si mali skon-
trolovať, či majú jej originál.

 NAJVÄčŠÍ a  najúspešnejší 
grant Nadácie Slovenskej sporiteľ-
ne, #mamnato, začína svoj druhý 
ročník. Nadácia najväčšej banky 
opäť rozdelí celkovo 250 000 eur. 
Témou tohto ročníka je Mesto 
blízke ľuďom. Zámerom je nájsť 
a  podporiť verejnoprospešné, 
spoločensky zodpovedné projek-
ty inovatívneho charakteru, ktoré 
prispejú ku kvalitatívnej zmene ži-
vota v mestách, obciach a v komu-
nitách. O podporu sa môžu uchá-
dzať neziskové organizácie, školy 
a samosprávy s projektmi zamera-
nými na rozvoj životného prostre-
dia a komunít, inovácie v sociálnej 
oblasti alebo na komunitné vzdelá-
vanie. Projekty sa budú realizovať 
od 15. marca do 31. októbra 2020. 
Detailné podmienky sú zverejne-
né v  grantovej výzve na stránke 
www.mamnatogrant.sk.  (ppš)

Cestári dostali šestnásť nových pracovných vozidiel

Podtatranskí cestári už museli odhŕňať prvý sneh

Jesenná vakcinácia líšok

Zamestnanci Správy a  údržby 
ciest Prešovského samosprávneho 
kraja (SÚC PSK) si 2. októbra sláv-
nostne prevzali nové mechanizmy. 
Do vozového parku im pribudlo 
osem univerzálnych traktorových 
nosičov s  pohonom 4x4 s  príslu-
šenstvom a osem nákladných moto-
rových vozidiel valník do 3,5 tony. 
Krajská samospráva vynaložila zo 
svojho rozpočtu na nákup tejto 
techniky viac ako 1,1 milióna eur.

Traktorový nosič, na ktorom je 
namontované čelné univerzálne ko-
sačkové rameno a cepák na kosenie 
s  nožnicami na orezávanie krovín 
a  drevín, využijú cestári v  Medzi-
laborciach, Tatranskej Štrbe, Kež-
marku, Lipanoch, Záborskom, 
vo Vranove nad Topľou, Svidní-
ku a Spišskej Starej Vsi.

Nákladné motorové vozidlá valník 
budú slúžiť na prepravu maximálne 
siedmich osôb a  presun materiá-
lu k  rôznym činnostiam pri správe 
a  údržbe ciest kraja. Poslúžia pra-
covníkom SÚC PSK pre oblasť Hu-

menné, Prešov, Bardejov, Svidník, 
Poprad, Stará Ľubovňa, Vranov nad 
Topľou. Jedno vozidlo bude náhra-
dou za vozidlá AVIA pre asfaltérsku 
čatu.

Okrem týchto strojov môžu od 
septembra cestári pracovať aj s  no-
vým teleskopickým nakladačom 
(Vranov nad Topľou a Stará Ľubov-
ňa), nákladným autom s  hydrau-
lickou rukou (Vranov nad Topľou), 
prídavným zariadením UNIMOG 
(Prešov) a  technickou výbavou pre 
technológiu zálievok (Humenné, 
Prešov, Bardejov, Svidník, Poprad, 

Stará Ľubovňa, Vra-
nov nad Topľou).

Do konca tohto 
roka by mali v  po-
sledných zmiene-
ných oblastiach SÚC 
PSK pribudnúť aj 
signalizačné vozíky. 
Oblasť Prešov a  Po-
prad dostane nový 
šmykom riadený 
nakladač a  oblasť 

Humenné bude mať nový narážač 
zvodidiel. Takisto budú pre SÚC 
PSK dodané stroje pre asfaltérsku 
čatu, frézy na ľad, vibračné valce, 
priekopové frézy, radlice na sypa-
če, posypové zariadenia na traktory 
a štiepkovače.

V  tomto roku vyčlenila župa zo 
svojho rozpočtu pre Správu a údržbu 
ciest celkovo viac ako 27 miliónov 
eur. Z  toho na stroje, mechanizmy 
a  vozidlá sedem miliónov eur. Ku 
koncu septembra boli vysúťažené 
stroje a mechanizmy v celkovej hod-
note viac ako päť miliónov eur. (lhe)

Jesenné farmárske trhy, ktoré sa konali od štvrtka do soboty mi-
nulého týždňa na námestí v Poprade, opäť ponúkali pravé slovenské 
produkty. Návštevníci mohli okrem iného ochutnať aj typický nápoj 
tohto obdobia  – burčiak. Záujem bol však najmä o  rôzne domáce 
koláče, štrúdle, džemy, cesnak, mak, med, syry, bryndzu, mäsové vý-
robky a ďalšie. Zdravé potraviny, drevené hračky, bylinky a iné tovary 
zo slovenskej produkcie sú stále žiadané. 

FOTO – Silvia Šifrová

FOTO – SÚC PSK

Cez naše územie prechádza studený front spojený s tlakovou nížou. Za ním k nám od severu začal prúdiť 
studený arktický vzduch.V dôsledku toho sa v týchto dňoch očakáva prevažne veľká oblačnosť, na mnohých 
miestach dážď, večer a v noci na miestach s nadmorskou výškou od zhruba 1400 m, neskôr od 1100 m zrážky 
snehové. Pod vplyvom ochladenia môže najnižšia nočná teplota na viacerých miestach klesnúť pod 0°C. Na 
viacerých miestach sa môže vyskytovať prízemný mráz.

„Aj keď zimnú údržbu ciest oficiálne začíname 1. no-
vembra, našu činnosť neriadi kalendár, ale príroda. 
Vzhľadom k nepriaznivým prognózam počasia sme akti-
vovali od večera 5. októbra v okresoch Poprad a Kežma-
rok na nami spravovaných cestách výkon zimnej údržby 
ciest. Naši vodiči budú pripravení v  denných aj nočných 
zmenách okamžite reagovať na aktuálny vývoj poča-
sia. Prvé zásahy  – odhŕňanie kašovitého snehu sme už 
museli realizovať minulú sobotu a  zo soboty na nedeľu 
medzi Tatranskou Javorinou, Podspádmi a  Ždiarom. 
Predpovede počasia boli dramatickejšie, našťastie 
v nedeľu sa nepotvrdili. Verím, že vodiči budú predvídať 

situáciu na cestách a brať do úvahyvplyvy nepriaznivého 
počasia. Ani pri plnom nasadení techniky a zamestnancov 
nie je možné pri veľmi nepriaznivom počasí ošetriť cesty 
k všeobecnej spokojnosti v  celom podtatranskom regióne. 
Opatrnosť a  vzájomná ohľaduplnosť je na prvom mies-
te. Vyzývam všetkých účastníkov cestnej premávky, aby 
svoju jazdu v  zimných podmienkach prispôsobili stavu 
a povahe vozovky, poveternostným podmienkam a svojim 
schopnostiam. Špeciálne vyzývam k  maximálnej opatr-
nosti tých motoristov, ktorí majú na svojich kolesách ešte 
letné pneumatiky,“ uviedol riaditeľ Správy a údržby ciest, 
oblasť Poprad Marián Barilla.                     (pmb)

Štátna veterinárna a potravinová správa SR orga-
nizuje štyridsiatu sezónnu kampaň orálnej vakci-
nácie voľne žijúcich líšok proti besnote. Tohtoroč-
ná jesenná vakcinácia sa koná od 7. do 20. októbra 
2019, posun je možný  podľa vývoja počasia. 

Riaditeľ Regionálnej veterinárnej a potravinovej 
správy v Poprade Peter Žoldoš informoval, že letecky 
bude z popradského letiska položených 347 250 dá-
vok vakcinačnej látky a v meste Poprad bude ručne 
rozložených 500 dávok. Program vakcinácie stanovuje 
cieľ udržať štatút Slovenskej republiky ako krajiny bez 
výskytu besnoty  a tým minimalizovať výdavky štátne-
ho rozpočtu, ktoré sú vynakladané na prevenciu a tl-
menie besnoty v rezorte pôdohospodárstva a zdravot-
níctva. Jesenná kampaň orálnej vakcinácie líšok 2019 
je spolufinancovaná EÚ.                   (ppm)
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Chcete zažiť niečo nové, niečo čo ste doteraz 
ešte nevideli. Práve na Slovensku odštartuje 
európske turné Ruský cirkus na ľade so svojou 
novou šou TRIuMF. Ide o  neobyčajne dyna-
mické, žiarivé predstavenie, ktoré na veľkole-
pej ľadovej ploche spája všetky žánre súčasné-
ho cirkusového umenia.

Ľadovú plochu 
Zimného štadióna 
v  Poprade zaplnia 
špičkoví ruskí umelci, 
ktorí predvedú svoje 
famózne a  dych vyrá-
žajúce čísla divákom 
v  stredu 6. novembra 
2019 o 17. hod.

Zaujať dnešného di-
váka niečím novým, 
nie je vôbec ľahké. Ale 
to, čo pripravil pre di-
vákov Ruský cirkus 
na ľade pod vedením 

Kirilla Kirillova vzbu-
dzuje obdiv a  nadše-
nie.

Nová, famózna šou 
Triumf predstavu-
je spojenie všetkých 
žánrov súčasného 
cirkusového umenia 
na ľadovej ploche. Vy-
stúpia v  nej žongléri, 
akrobati, iluzionisti, 
gymnasti a  samozrej-
me klauni. Excelentné 
výkony umelcov na ľa-
dovej ploche dotvárajú 
prepracované kostý-
my, ktoré sú tematicky 
ladené ku každému 
číslu. Veľkoleposť šou 
je podporená svetelný-
mi efektmi, vlastnou 
dynamickou hudbou 
a  mnohými ďalšími 

špeciálnymi efektmi.
Cirkus na ľade nad-

chne nielen veľkého, 
ale aj malého diváka. 
Detičky do veku 3 ro-
kov majú vstup zdar-
ma. Vstupenky na 
predstavenie sa dajú 
zakúpiť v  predajnej 
sieti Ticketportal.

Ak máte záujem vy-
hrať vstupenky na ten-
to cirkus, vystrihnite 
kupón, ktorý je súčas-
ťou tejto súťaže a zašli-
te ho do redakcie do 
pondelka 14. októbra 
2019. Mená štyroch 
výhercov, ktorí získa-
jú po dve vstupenky 
budú uverejnené v no-
vinách Poprad v  stre-
du 16. októbra 2019. 
Zapojením sa do sú-
ťaže súhlasia súťažiaci 
so spracovaním osob-
ných údajov pre účel 
súťaže a  s  uverejne-
ním osobných údajov 
v prípade výhry.   
                           (ppš)

Bez záruky boli zárukou 
dobrého humoru

Špičkoví umelci v ľadovej šou Triumf

SúŤaž * SúŤaž * SúŤaž * SúŤaž * SúŤaž * SúŤaž * SúŤaž * 

Za Karlom Gottom smútia aj Popradčania

PP
-1

06

Legenda československej hudby Karel Gott, spevák, ktorého úžasný 
hlas tešil ľudí niekoľko desaťročí, v utorok minulý týždeň opustil ten-
to svet. Jeho úchvatný spev však zostane navždy zachovaný vo všet-
kých jeho piesňach. Počas viac ako polstoročnej speváckej kariéry 
nahral približne 2 600 skladieb, získal viac ako 60 zlatých a platino-
vých platní a spolu 42 Zlatých slávikov.

Na Karla Gotta spomínajú aj Po-
pradčania. Naposledy vystupoval 
v našom meste koncom júna 2013 
(na foto) a  predtým v  uplynu-
lom desaťročí i  v  novembri 2009. 
Maestro zožal neutíchajúci potlesk 
a popradské publikum si vyžiadalo 
niekoľko prídavkov. Česť pamiatke 
skvelej osobnosti, ktorá prinášala 

svojím spevom jedinečné a  ne-
zabudnuteľné zážitky! Navždy sa 
s ním rozlúčia všetci jeho blízki a fa-
núšikovia v piatok 11. októbra 2019 
v  Prahe. Česká republika si Karla 
Gotta uctí v tento deň pohrebom so 
štátnymi poctami. V  sobotu bude 
zádušná svätá omša pre rodinu 
a pozvaných hostí.                 (ppp)

Elena Vacvalová, oľga Feldeková, 
Boris Farkaš a Milan Lasica zabavili 
v  Dome kultúry v  nedeľu večer Po-
pradčanov svojou populárnou talk-
show „7edem bez záruky“. 

Pri rozosmievaní ľudí je podľa Mi-
lana Lasicu dôležitá skúsenosť - zís-
kaná časom, ale predovšetkým je to 
danosť, ktorú buď máte, alebo nie. 
Uviedol: “Nie som veľký fanúšik seba 
samého, a nerád sa dívam na predsta-
venia, v ktorých účinkujem. Občas ma 
to však zaujme, pretože sa mi nechce 
veriť, že som to ja. Zdá sa mi, akoby 
to bol niekto iný a predvádza sa. Keď 
však občas pozerám  súčasné zábavné 
programy, zdá sa mi, že sa účinkujúci 

zabávajú viac, ako diváci, ktorí sa na 
to dívajú.“ Elena Vacvalová je pre-
svedčená, že so zmyslom pre humor 
sa treba narodiť. Je však otázne, ako 
človek potom s týmto veľkým darom 
naloží. Rozhodne nemusí skončiť len 
vo svete šoubiznisu. Povedala: „Zmy-
sel pre humor je naozaj dar, ktorý ob-
darovaným pomáha prežiť život akosi 
ľahšie, s väčším nadhľadom a gráciou. 
A nielen im, ale všetkým, ktorí majú to 
šťastie pohybovať sa okolo takto obda-
rovaného človeka. A človek nemusí byť 
priamo zabávač, aby bolo okolo neho 
veselo a  príjemne.“ Hudobným hos-
ťom večera bola speváčka Veronika 
Hatala.              (kpa)

FOTO – Katarína Plavčanová

FOTO – Silvia Šifrová

* kuPón * 
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S  veľkým záujmom sle-
dujem informácie o  je-
dinečnom zreštaurovaní 
sgrafita „Vzdelanie“ na 
budove terajšieho Gymná-
zia na Ul. Dominika Tatar-
ku v  Poprade, ktoré bolo 
založené k  1. septembru 
1980. Jeho zakladateľom 
a  aj prvým riaditeľom bol 
PhDr. Štefan Kovalčík. Od 
toho roku má Poprad  dve 
gymnázia, tzv. staré na Ku-
kučínovej ul. a nové na Ul. 
Dominika Tatarku. 

Pre zaujímavosť uvádzam, 
že do roku 1953 v okresnom 
meste Poprad nebolo gym-
názium. Najbližšie gymná-
ziá boli v Kežmarku, Levoči 
a Spišskej Novej Vsi.

0d školského roku 
1953/1954 vznikali vo 
všetkých okresných a  väč-
ších mestách podľa záko-
na 31/1953 jedenásťročné 
stredné školy (JSŠ). Bola to 
jednotná všeobecnovzdelá-
vacia škola pre deti a mládež 
od šiesteho do sedemnáste-
ho roku. Jej vnútorným čle-

nením bolo 5+3+3 a v  JSŠ 
boli 1. – 8. ročník povinný 
a  9. – 11. ročník  výbero-
vý, ktorý končil maturitou. 
V  ostatných mestách a  ob-
ciach vznikali osemročné 
stredné školy (OSŠ) s  1.–8. 
ročníkom a  v  malých ob-
ciach národné školy (NŠ) 
s  potrebným počtom tried 
1.-5. ročníka, podľa počtu 
žiakov.

JSŠ v Poprade bola umiest-
nená v budove OSŠ na Leni-
novom nábr. (Nábrežie Jána 
Pavla II.). Škola mala k  1. 
septembru 1953 1. – 8. roč-
ník a dve triedy 9. a 10. roč-
níka so 110 žiakmi. Prvých 
36 žiakov maturovalo v škol-
skom roku 1954/1955. V ďal-
ších rokoch sa počet žiakov 
a tried prudko rozširoval na 
úkor žiakov 1.- 8. ročníka. 
K 1. septembru 1960 nastala 
reorganizácia JSŠ a  zmenila 
sa na Strednú všeobecno-
vzdelávaciu školu (SVŠ). 
Z  pôvodnej JSŠ vznikli dve 

školy: ZDŠ Poprad, Lenino-
vo nábr. a SVŠ Poprad, Leni-
novo nábr. so samostatnými 
riaditeľstvami. Keďže počet 
žiakov v našom meste prud-
ko vzrastal, bolo potrebné 
budovať ďalšie školy.

Mesto Poprad do roku 
1956 nevlastnilo  žiadnu 
budovu školy. Prvá budova 
školy bola vybudovaná zo 
štátnych finančných pros-
triedkov a bola to Osem-
ročná stredná škola vtedy 
na Marxovej ul., teraz na 
Francisciho ul. V  septem-
bri 1961 bola nová budova 
ZDŠ odovzdaná vo Veľkej a 
v Matejovciach. V 1963 roku 
boli dané do užívania novo-
vybudované ZDŠ Leninovo 
nábr. a ZDŠ na Ul. 28. januá-
ra. Mesto budovalo nové síd-
liská a bolo potrebné v rámci 
komplexnej vybavenosti 
budovať ďalšie školy: 1965 
ZDŠ na Fučíkovej ul., 1968 
ZDŠ na Ul. 29. augusta, 1973 
ZDŠ Komenského ul., 1975 

ZDŠ Pionierska ul. a  ZDŠ 
Vagonárska ul., 1979 ZDŠ 
Dostojevského ul., 1982 ZDŠ 
Tajovského ul., 1985 ZDŠ 
Letná ul. a  1989 ZDŠ Jarná 
ul. Môžem konštatovať, že 
k  1. septembru 1989 bolo 
v Poprade štátom vybudova-
ných 12 ZDŠ a navštevovalo 
ich 11 tisíc žiakov 1. – 9. roč-
níka nášho mesta. Dnes je to 
okolo 4 500 žiakov z Popra-
du a blízkeho okolia.

Gymnaziálne štúdium 
v  dnešnom chápaní začalo 
svoju činnosť 1. septembra 
1969. Okrem dvoch gymná-
zií vznikali aj ďalšie stredné 
školy: 1963 Stredná prie-
myselná škola strojnícka 
Poprad, 1963 Stredná zdra-
votnícka škola v  Poprade, 
1965 Jazyková škola v  Po-
prade a prvou strednou ško-
lou na území mesta Poprad 
je Obchodná akadémia na 
Murgašovej ul., ktorá bola 
založená v  roku 1939 pod 
názvom Štátna slovenská 

obchodná akadémia 
v  Poprade. Okrem toho 
pri výrobných podnikoch 
vznikali odborné učilištia. 
V  súčasnosti počty žiakov 
neustále klesajú a  školy sa 
postupne rušia.

Potešilo ma, že študenti 
gymnázia so svojou 
profesorkou zachránili 
sgrafito a  tak boli 
vedení k  tomu, aby sa 
oboznámili s  históriou 
svojej školy. Niekedy si 
málo uvedomujeme vývoj 
a  zmeny, ktoré so sebou 
prináša. Nárast škôl bol na-
ozaj prudký a  vzdelanostná 
úroveň našich žiakov mala 
vysokú úroveň, napriek 
tomu, že bolo veľa prekážok, 
napríklad nedostatok 
kvalifikovaných učiteľov.

     Dnes môžeme byť prá-
vom hrdí na to, že máme vo 
svete veľa vedcov, odbor-
níkov, ktorých mená u  nás 
neregistrujeme, ale často 
náhodne zistíme, že vyštu-
dovali na Slovensku.

       Fabián Gordiak

týždeň s mestskou políciou

Medzi dvadsiatimi dlhodobo nadpriemernými školami 
v slovenčine a literatúre sú aj dve popradské 

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) už po piatykrát poslal koncom septembra 
stredným školám informáciu o ich pridanej hodnote vo vzdelávaní zo slovenského jazyka a literatúry. Okrem 
výsledkov z externej Maturity 2019 tak riaditelia stredných škôl dostávajú ďalšie externé hodnotenie, ktorým 
je príspevok školy k vzdelaniu ich žiakov z maturitného predmetu slovenský jazyk a literatúra. Slovenské školy 
tak získavajú pravidelnú spätnú väzbu, či ich príspevok k vzdelávaniu žiakov bol počas štyroch rokov štúdia nad 
úrovňou očakávania, v súlade s očakávaním alebo, naopak, pod úrovňou očakávania.

Pri výpočte pridanej hodnoty vo 
vzdelávaní sa berú do úvahy výsled-
ky žiakov danej školy v  Testovaní 9 
a úspešnosť tých istých žiakov o šty-
ri roky neskôr v externej časti matu-
ritnej skúšky zo slovenského jazyka 
a literatúry. Veľkosť pridanej hodno-
ty predstavuje, zjednodušene pove-
dané, rozdiel medzi reálnou a  oča-
kávanou priemernou úspešnosťou 
školy v  externej časti maturity. Je 
v nej zohľadnené, s akým vedomost-

ným základom boli žiaci prijatí na 
strednú školu. Vyššiu pridanú hod-
notu môže poskytovať napr. aj škola, 
ktorá nedosahuje najlepšie výsledky 
v externých maturitách, pretože pri-
jala žiakov so slabším prospechom. 
Veľkosť jej pridanej hodnoty však 
môže ukázať, že práve táto škola do-
kázala nadpriemerne zlepšiť študijné 
výsledky žiakov počas štyroch rokov. 
Pridaná hodnota nad úrovňou oča-
kávania znamená nadpriemerný 

progres žiakov počas stredoškolské-
ho štúdia v  predmete slovenský ja-
zyk a literatúra. Naopak, úroveň pod 
očakávaním signalizuje podprie-
merný progres žiakov počas 4 rokov. 
Pri vyhodnocovaní pridanej hodno-
ty boli odlíšené dve skupiny stred-
ných škôl: jednou boli gymnáziá 
a druhou zasa stredné športové školy, 
stredné odborné školy a konzervató-
riá. Výskumníci z NÚCEM pracova-
li pri výpočte s  archívnymi dátami 

absolventov, ktorí ukončili strednú 
školu v  rokoch 2017, 2018 a  2019. 
Do kategórie stredných škôl, ktorých 
pridaná hodnota vo vzdelávaní bola 
nad úrovňou očakávania vo všet-
kých troch meraniach maturantov 
v  období rokov 2017 až 2019, patrí 
celkovo 20 stredných škôl, z toho je 
6 gymnázií a  14 stredných odbor-
ných škôl. V  kategórii gymnázií 
bola z  Popradu úspešná Spojená 
škola – Gymnázium na Ul. D. Ta-
tarku a  v  kategórii stredných od-
borných škôl Súkromná stredná 
odborná škola na Ul. 29. augusta 
v  Poprade. Informáciu o  pridanej 
hodnote dostalo v uplynulých dňoch 
557 stredných škôl.      (nuc)

• MINULÝ týždeň v  stredu 
dopoludnia poskytli mestskí 
policajti na Ul. J. Wolkera pred-
lekársku pomoc zranenej oso-
be ležiacej na ceste. Na miesto 
privolali sanitku, keďže jej stav 
si vyžadoval ďalšie vyšetrenie 
v nemocnici.

• VO ŠTVRTOK 3. októbra 
ráno našla hliadka mestskej 
polície na Okružnej ulici ležia-
cu osobu. Tá bola v bezvedomí 
a  podchladená. Po poskytnutí 
predlekárskej pomoci, bola pri-
volanou sanitkou odvezená do 
nemocnice na ošetrenie.

• V  TEN istý štvrtok v  noci 

bol na linku 159 prijatý oznam 
od muža, ktorý tvrdil, že mu 
bol odcudzený mobilný telefón. 
Podozrivá osoba mala podľa 
jeho tvrdenia skutok spáchať 
v  priestoroch hotela na Parti-
zánskej ulici. Objasňovaním sa 
napokon zistilo, že k žiadnemu 
protiprávnemu konaniu nedo-
šlo. Zmiznutý mobilný telefón 
si oznamovateľ našiel medzi 
osobnými vecami. Svoju úlohu 
v tomto prípade zohral alkohol.

• V  PIATOK 4. októbra 
v  noci zasahovali mestskí po-
licajti na Matejovskom námes-
tí, kde v  jednom z  rodinných 

domov došlo k  fyzickému na-
pádaniu sa osôb. Podozrivou 
aj poškodenou osobou boli 
v  tomto prípade ženy. Vec je 
v ďalšom riešení.

• V  SOBOTU 5. októbra 
v  noci hliadka MsP zistila na 
parkovisku na Námestí sv. Egí-
dia vodiča, ktorý viedol osobné 
motorové vozidlo pod vplyvom 
alkoholu. Vodičovi bolo v ďal-
šej jazde zabránené a  vec bola 
odstúpená PZ SR. Svojím kona-
ním naplnil skutkovú podstatu 
trestného činu ohrozovania 
pod vplyvom návykovej látky.  
         (msp)

Do kanadského Vancouveru, medzi rodákov aj spod Tatier, priniesli 
Popradčania kúsok domoviny - hru Kapustnica a príbeh Pastier. Pred-
viedlo ich popradské Divadlo Commedia, ktoré sa v  týchto dňoch už 
vrátilo späť. Na fotografii Vlado Benko odovzdáva propagačné materi-
ály mesta Poprad Marike Kovalčíkovej, riaditeľke City of nations socie-
ty z Vancouveru.              FOTO – Divadlo Commedia

NApísAli ste NÁm popRAdskÉ sGRAFito
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VEĽKÁ ZASADAČKA MsÚ Poprad

Streda 9. október 2019 
18. hod. slávnostné otvorenie festivalu

Projekcia súťažných filmov BLOK 1
Prenasledovať živly, r.: K. Wright US, 5’
V objatí obra, r.: J. Matoušek, SK, 55’
Liv na ceste, r.: A. Bonello, CA, 22’
Naked Mountain, r.: T. Galásek, CZ, 30’

21. hod. - projekcia súťažných filmov 
BLOK 2

Mbuzi Dume – Silná koza, 
r.: C. Von Planta, DE, 16’
Zo života horského meteorológa, 
r.: M. Ohurniak, SK, 22’
Za hranicou snov, r.: R. Duarte, BR, 52’
Komfortné zóny, r.: S. Morrocco, UK, 12’
Prečo?, r.: C. Croisonier, FR, 16’

Štvrtok 10. október 2019
9. hod. - repríza súťažných filmov Blok 1

12. hod. - projekcia súťažných filmov 
BLOK 3

Zelený Everest, r.: J. M. Jorda, FR, 53’
Jurek z Miziowej, 
r.: B. Jendrzejczyk, PL, 12’
Mimo komfortnej zóny, 
r.: M. Satkauskaité, LV, 70’

15. hod. - projekcia súťažných filmov 
BLOK 4

Bež na sever, r.: S. Ashworth, UK, 15’
Dych, r.: U. Fierro MX, 17
Otužilci tatranských plies, 
r.: P. Kráľ, SK, 20’
Laponsko, r.: Z. Dvořák, NO, 25’
Matsés, r.: M. Haluza, CZ, 45’

18. hod. - projekcia súťažných filmov 
BLOK 5

Dawn Wall, r.: J. Lowell, P. Mortimer, 
US, 100’
Temnotou, r.: M. Brandner, M. Mandl, 
NO, 22’

21. hod. - projekcia súťažných filmov 
BLOK 6

Posledný Bridwellov rozhovor, 
r.: T. Distel, US, 16’
Svetozár Stračina, r.: P. Barabáš, SK, 58’
Partia, r.: E. Mérel, CH, 40’
Špára, r.: Ch. Margot, CH, 26’

Piatok 11. október 2019
9. hod. - repríza súťažných filmov Blok 2

12. hod. - projekcia súťažných filmov 
BLOK 7

TOR, r.: I. U. Arbulu, M. U. Arbulu, ES, 41’
Donnafugata, r.: M. Dell’Agnola, IT, 22’
Tatry bez stopy, r.: B. Solik, PL, 32’
Volanie diaľok, r.: A. Lisý, SK, 34’

15. hod. - projekcia súťažných filmov 
BLOK 8

Posledná hora, r.: D. Zaluski, PL, 82’
Vo Vegas si nezalyžuješ, r.: B. Page, US, 11’
Aaron Durogati, hra s neviditeľnom, 
r.: M. Vettorel, D. Levati, IT, 33’
18. hod. - Ines Papert & Luka Lindič
Horolezectvo na hranici snov – multi-
mediálna prezentácia a beseda s hosťa-
mi festivalu.

Projekcia súťažných filmov BLOK 9
8 000+, r.: C. Schmidt, FR, 21’

Deň v kancli, r.: S. V. O’Driscoll, BE, 36’
21. hod. - projekcia súťažných filmov 

BLOK 10
Stále lietam…, r.: M. Dembinski, PL, 33’
Reel Rock 13: Éra Adama Ondru, r.: J. 
Lowell, Z. Barr, P. Mortimer, US, 47’
Pre vrchol až na koniec sveta – Antark-
tída 2018, r.: T. Galásek, CZ, 25’
Wallmapu, r.: B. Sturgulewski, AR, 6’

Sobota 12. október 2019
9. hod. - repríza súťažných filmov Blok 3

12. hod. - projekcia súťažných filmov 
BLOK 11

So šamanmi za chrbtom, 
r.: M. Hanáková, CZ, 14’
Rila & Pirin, r.: J. Piga, SK, 38’
Ten život v horách, r.: G. Baldwin,
CA, 77’

15. hod. - projekcia súťažných filmov 
BLOK 12

Reel Rock 13: Pripraviť sa, pozor, štart!, 
r.: P. Mortimer, Z. Barr, N. Rosen, 21’
A.O. – V zóne, r.: J. Schmoll, DE, 25’
Značkár Stefanik Trail 140, r.: V. Ben-
dík, SK, 45’
Časy, na ktoré sa nezabúda, 
r.: B. Page, UK, 4’
Hrebeň Wetterstein, 
r.: J. Schweighofer, AT, 25’

18. hod. - Piotr Pustelnik - dôchodok 
himalájistu môže byť vzrušujúci – Moja 
cesta ťahania – multimediálna prezentá-
cia a beseda s hosťom festivalu.

Projekcia súťažných filmov BLOK 13
Expedícia Spectre – na koniec sveta, r.: 
A. Lee, L. Houlding, UK, 49’

21. hod. - Michal Sabovčík
Grónsko 2019 – multimediálna prezen-
tácia a beseda s hosťom festivalu.
Projekcia súťažných filmov BLOK 14
Superhombre, r.: L. Mircu, M. Gherase, 
RU, 69’

Nedeľa - 13. október 2019
9. hod. - repríza súťažných filmov 

BLOK 4
12. hod. - projekcia nesúťažného filmu
Free Solo, r.: J. Chin, E. Ch. Vasarhelyi, 
US, 100’
Dokumentárny film zachytáva Alexa 
Honnolda, ako sa pripravuje uskutočniť 
svoj životný výstup – prelez legendárnej 
cesty Freender na El Capitan v Yosemi-
toch, sólo, bez lana, bez istenia.
16. hod. - vyhlásenie výsledkov festiva-
lovej súťaže. 

Projekcia ocenených filmov.

KINO TATRAN POPRAD
Štvrtok 10. október 2019

17. hod. - projekcia nesúťažného filmu
Free Solo, r.: J. Chin, E. Ch. Vasarhelyi, 
US, 100

Piatok 11. október 2019
18.30 hod. - projekcia súťažných filmov 

BLOK 8
21.30 hod. - projekcia súťažných filmov 

BLOK 10
Sobota 12. október 2019

18.30 hod. - projekcia súťažných filmov 
BLOK 12

21.30 hod. - projekcia súťažných filmov 
BLOK 13,14

Nedeľa 13. október 2019
17.30 hod. - projekcia ocenených filmov.

program XXVii. medzinárodného festivalu horských filmov v poprade

VyčistiA
 i kAmeňolom Filmy o horách a ľuďoch v nich poskytnú skvelé zážitky

Vieme od vás

Medzinárodný festival po-
tápačských filmov sa usku-
toční od 10. do 13. októbra 
na Podbanskom. Diváci 
uvidia 13 súťažných sní-
mok a  môžu si pozrieť aj 
256 fotografií zachytáva-
júcich fascinujúci svet pod 
vodnou hladinou.

O  zaujímavé ceny za-
bojuje celkovo 31 autorov 
z  11 krajín. Okrem filmárov 
a  fotografov zo Slovenska, 
Talianska, Českej republi-
ky a  Nemecka bude mať na 
festivale svoje zastúpenie aj 
Maďarsko, Srbsko, Malta, 
Belgicko, Španielsko, ba do-
konca Maurícius.

Neodmysliteľnou súčasťou 
festivalu je tiež akcia Čisté 
vody, v rámci ktorej sa potá-
pači zanoria do štyroch tat-
ranských plies, aby ich zbavili 
odpadkov po letnej turistic-
kej sezóne. Spolu s nimi vy-
čistia aj zatopený kameňo-
lom v  popradskej Kvetnici. 
Viac informácií nájdete na 
www.mfpf.eu.         (mpe)

Už po 27-krát sa dnes 9. októbra o  18. hod. rozozvučí 
znelka Medzinárodného festivalu horských filmov v  Po-
prade. Vo veľkej zasadačke mestského úradu sa po sláv-
nostnom otvorení začne projekcia súťažných filmov v jed-
notlivých blokoch a potrvá až do nedele 13. októbra, kedy 
o 16. hod. vyhlásia výsledky festivalu.

Tohto roku sa o účasť v sú-
ťaži MFHF uchádzalo 110 
filmových diel, z nich skon-
čilo v  predvýbere 46 od au-
torov zo 16 krajín. Slovensko 
bude reprezentovať 7 filmov. 
Do porotcovských kresiel za-
sadnú Piotr Pustelnik z Poľ-
ska, horolezec, prezident 
Poľského horolezeckého zvä-
zu, ktorý vystúpil na všet-
kých štrnásť osemtisícoviek. 
Ďalej Anton Pacek zo Slo-
venska, trojnásobný majster 
SR v  športovom lezení na 
obtiažnosť, predseda SHS Ja-
mes a Boris Hlaváček z Čes-
ka, novinár, spisovateľ i lezec. 
Riaditeľka MFHF Mária Há-
morová predstavila aj hostí, 
ktorými budú Ines Papert, 
Luka Lindic, Piotr Pustelnik 
a  Michal Sabovčík: „Hostia 

budú mať tri prednášky. Ines 
Papert z Nemecka a slovinský 
lezec a horolezec Luka Lindic 
vystúpia na besede so svojou 
multimediálnou prezentáciou 
Horolezectvo na hranici snov 
v  piatok 11. októbra o  18. 
hod. na MsÚ, himalájista 
Piotr Pustelnik v sobotu o 18. 
hod. a  horolezec a  cestovateľ 
Michal Sabovčík o  21. hod. 
vo veľkej zasadačke MsÚ. Sú-
časťou festivalu budú aj dve 
výstavy  – Svetelné záznamy 
v  krajine a  cyklus fotogra-
fických panorám fotografa 
Matúša Matavu vo vestibu-
le MsÚ a  výstava fotografií 
Vladimíra Šifru v OC Forum. 
Tohto roku máme aj nesúťaž-
ný oscarový film Free Solo  – 
dokument, ktorý zachytáva 
ako sa lezec Alex Honnold 

pripravuje na prelez legen-
dárnej cesty Freerider na El 
Capitan v  Yosemitoch, sólo, 
bez lana a  bez istenia.“ Sú-
časťou MFHF bude i  ďalšie 
kolo Slovenského pohára 
v  boulderingu v  sobotu na 
Námestí sv. Egídia. 

Riaditeľka MFHF zhod-
notila, že filmy sú rôzno-
rodé. Tematicky najviac 
z  prostredia vysokých kop-
cov, z  horského prostredia, 
predstavujúce horolezectvo 
ako olympijský šport atď. 
Výber do súťaže bol tohto 
roku ťažký, lebo bolo veľmi 

veľa dobrých filmov, žiadny 
nadmieru nevyčnieval nad 
ostatnými. Divákov čakajú 
určite krásne filmové zážitky. 
Vlani festival prekročil de-
saťtisícovú hranicu návštev-
nosti. Vzhľadom na kapacity 
všetkých 4 priestorov, kde sa 
budú filmy premietať (za-
sadačka MsÚ a  kino Tatran 
v  Poprade, kino Mier v  Sp. 
Novej Vsi a kino Iskra v Kež-
marku), už nemôže byť oveľa 
vyššia. Okrem Grand Prix 
a ďalších ocenení, ktoré udelí 
porota, tradične môžu hlaso-
vať za najlepší film zo svojho 
hľadiska aj diváci.         (mar)

FOTO – Marta Marová
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Vieme od vás

„Spoločnosť, v ktorej je zasiahnutá rodina, nemá budúcnosť.“
JáN PAVOL II. 

POVEDALI SLÁVNI

V piatok 4. októbra 2019 
vo Veľkej s

MUDr. Martou Knižovou, 
71-ročnou

V piatok 4. októbra 2019 
vo Veľkej s

Jánom Žigom, 
50-ročným

V piatok 4. októbra 2019 
vo Veľkej s

Jánom Labajom, 
81-ročným

V piatok 4. októbra 2019 
vo Veľkej s

Milanom Skokanom, 
77-ročným

V sobotu 5. októbra 2019 
vo Veľkej s

Máriou Paulinyovou, 
83-ročnou

V pondelok 7. októbra 
2019 v Strážach s

Alžbetou Borovskou, 
91-ročnou

V pondelok 7. októbra 
2019 v Novej Lesnej s

Jozefom Faixom, 
71-ročným

V utorok 8. októbra 2019 
vo Veľkom Slavkove s

Máriou Kocúrekovou, 
88-ročnou

V utorok 8. októbra 2019 
vo Veľkej s

Ladislavom Glatzom, 
79-ročným

NAVŽDY sme sA ROZLÚČILI

NAVŽDY sA ROZLÚČIme

Dnes 9. októbra má meniny  – Dionýz, vo štvrtok 
10. októbra – Slavomíra, v piatok 11. októbra – Valentí-
na, v sobotu 12. októbra – Maximilián, v nedeľu 13. ok-
tóbra – Koloman, v pondelok 14. októbra – Boris a v uto-
rok 15. októbra – Terézia.

BLAHOŽeLÁme K meNINÁm

mANŽeLsTVO UZAVReLI

spOLOČeNsKÁ KRONIKA

V  stredu 9. októbra 2019 
o 14. hod. vo Veľkej s

Monikou Pitoňákovou, 
24-ročnou

ukradnutý štát aj v poprade

september bol normálny

HOROsKOp OD sTReDY DO sTReDY
Vrátite sa 
k  niečo-

mu z  vašej minulosti, čo sa 
zdalo už dávno zahojené.

Dôveruj, 
ale preve-

ruj – v tomto týždni sa pre-
svedčíte o  pravdivosti tohto 
porekadla.

M o -
mentálne 

sa vo vašom živote vyskytujú 
nepredvídateľné prekážky. 
A to vás hnevá.

B u d e t e 
potrebo-

vať pokoj, ale v  najbližšom 
čase bude ešte trvať zhon 
a nervozita.

Nedajte sa 
d r u hý m i 

strhnúť k  nerozvážnym či-
nom. Mohlo by vás to mr-
zieť.

Dávajte si 
pozor na 

jazyk, lebo môžete prezradiť 
to, čo ste nechceli.

N e v y v y -
šujte sa 
nad iných, 

lebo sa vám to môže vrátiť 
uštipačnými poznámkami.

N i e k t o 
vám v nie-

čom bude oponovať. Zmier-
te sa s tým, že nemusíte mať 
vždy pravdu.

Črtá sa 
vám dob-

rý zárobok. Vďaka tomu si 
budete môcť dovoliť aj väč-
šie nákupy.

Nedajte sa 
zlákať na 

pohľad výhodnou ponukou. 
Môže mať v sebe veľký háčik.

N e z a o -
berajte sa 

problémami iných ľudí, dosť 
máte svojich vlastných.

Za vašu 
panovač-

nosť budete niesť násled-
ky. To vám však nezabráni 
povedať si niečo pekne od 
srdca.

V stredu 9. 10. – Adus, 
vo štvrtok 10. 10. – Ekolekáreň – OC Forum, 
v piatok 11. 10. – Lekáreň Nemocni-
ce Poprad, v sobotu 12. októbra – Dr. 
Max  – Kaufland pri stanici, v  ne-
deľu 13. 10.  – Lekáreň Nemocnice 
Poprad, v  pondelok 14. 10.  – Tília 
a v utorok 15. 10. – Dr. Max – OC Max.
Adus: Mnoheľova ul. 2, Ekolekáreň  – OC 

Forum: Nám. sv. Egídia, Lekáreň Nemocni-
ce Poprad: Banícka 28, Dr. Max – Kaufland: 

Wolkerova ul., Tília: Banícka 28, 
Dr. Max – OC Max: Dlhé hony 1.

Lekárne s  pohotovostnou služ-
bou 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.

pOHOTOVOsť V LeKÁRňAcH

Kino cINemAX

Tohtoročný september bol 
teplotne aj zrážkovo nor-
málny na väčšine územia 
Slovenska. Priemerná teplota 
dosiahla v nížinách väčšinou 
15 až 17°C a v kotlinách a do-
linách s nadmorskou výškou 
600 až 800 m zväčša 11 až 
13°C. Informoval o tom Slo-
venský hydrometeorologický 
ústav. Najteplejšie bolo na 
začiatku mesiaca, najchlad-
nejšie v  posledných dňoch 

druhej dekády. Absolútne 
najvyššiu teplotu namerali 1. 
septembra v Podhájskej. Tep-
lomer tam ukazoval 34,5°C. 
Absolútne najnižšia teplota 
zo staníc s nadmorskou výš-
kou do 1 000 metrov bola 
nameraná 20. septembra 
vo Vernári. Namerali tam 
-3,5°C. Na väčšine územia 
Slovenska bol september 
2019 zrážkovo normálny. Za 

celý mesiac spadlo väčšinou 
40 až 80 mm zrážok, ojedi-
nele aj výrazne viacej alebo 
menej. Motyčky pri Banskej 
Bystrici mali až 151 mm zrá-
žok, no Gbelce v okrese Nové 
Zámky len 18 mm. Na juho-
západe pršalo najviac v  ob-
dobí od 6. do 9. septembra, 
odvtedy tu až do konca me-
siaca takmer nikde nespadlo 
viac ako päť mm zrážok.          
          (ppp)

Od zajtra 10. októbra 2019 
prichádza do slovenských 
kín film Ukradnutý štát fil-
márky Zuzany Piussi. Simul-
tánnu premiéru a  následné 
uvedenie potvrdilo do konca 
septembra viac ako 60 kín 
vrátane multiplexov. Film 
bude uvedený tiež v  dvoch 
kinách v  Poprade, a  to 15. 
októbra. Do Kina Tatran 
príde v tento deň o 19. hod. 
aj tvorivá delegácia, s ktorou 
budú môcť diváci diskutovať 
a  viesť živý dialóg o  stave 
krajiny.

Film Ukradnutý štát je 
dramatickým rozprávaním 
o  novom type spoločenské-
ho zriadenia, v  ktorom tra-
dičné štátne štruktúry na-
hrádza mafia s  oligarchiou. 
A  o  tom, ako urobiť, že sa 
o  tom verejnosť nič nedo-
zvie.

Filmárku Z. Piussi inšpiro-
vala kauza Gorila k nakrúte-
niu filmu Od Fica do Fica. 
Ukradnutý štát začal vznikať 
ako ohliadnutie sa za aktér-
mi práve tohto filmu. Krát-
ko po začiatku nakrúcania 

došlo k  zavraždeniu Jána 
Kuciaka a  Martiny Kušní-
rovej a  nakrúcanie nabralo 
iný smer. Vo filme vystupujú 
advokáti, blogeri, novinári 
a (bývalí?) agenti spravodaj-
ských služieb. Film ukazuje 
mechanizmy ovplyvňovania 
štátu aj verejnej mienky pro-
stredníctvom kompromitu-
júcich materiálov, utajovania 
alebo naopak poskytovania 
určitých informácií v  určitý 
čas tak, aby ich väčšina ľudí 
začala akceptovať ako sku-
točnosť.        (ppp)

ZAuJAlo NÁs

Pán Maznáčik: o  13.50 
hod. (hrá sa len cez ví-
kend), o 16. hod., JOKER: 
o  15.40 hod., o  18. hod. 
a  o  20.30 hod., Blíženec 
3D HFR: o 20.50 hod., An-
gry Birds vo filme 2 2D: 
o  13.10 hod. (hrá sa len 
cez víkend) a o 15.30 hod. 
(nehrá sa 12. 10. a 13. 10.), 
Zlatokopky: o  18. hod., 

14. septembra 2019 – Mária Hodulíková a Tomáš So-
botovič, 20. septembra 2019 – Mgr. Adriana Martinková 
a Ján Hyben, Darina Balážová a Milan Čonka, Mgr. Lucia 
Marhefková a  Jaroslav Marhefka, 21. septembra 2019 – 
Marcela Mihoková a  Ing. Ricardo Arturo Mariaca, 27. 
septembra 2019 – Erika Hornáková a Štefan Firment, 28. 
septembra 2019 – Veronika Vidová a Dominik Jabrocký, 
Simona Petrová a  Oliver Kacvinský, Miroslava Mášková 
a Radovan Tamaši, Oľga Pazuchová a Tadeáš Mačuga, Ing. 
Štefánia Ordzovenská a Ján Mačuga.

Od 10. októbra do 16. októbra

Predpremiéra  – Ovečka 
Shaun vo filme: Farma-
geddon: o 15.30 hod. (hrá 
sa len 12. 10. a 13. 10.), Toy 
Story 4 2D: o  13.20 hod. 
(hrá sa len cez víkend), Blí-
ženec 2D: o 18.20 hod. (ne-
hrá sa 15. 10.), Vieš udržať 
tajomstvo?: o  20.10 hod. 
(hrá sa len 15.  10.), o  21. 
hod. (nehrá sa 15. 10.) Art-
max filmy  – Ukradnutý 
štát: o  18.20 hod. (hrá sa 
len 15. 10.). Viac na www.
cine-max.sk.       (ppp)



Strana 8 9. 10. 2019

kultúrny program mesta poprad

10. októbra o 19. hod. 
a  13. októbra o  19.30 
hod. - ZLATOKOPKY

USA, dráma, 110 min., 
titulky, MP15.

Jennifer Lopez v  no-
vom filme ako bývalá 
striptérka, ktorú už ne-
bavilo tvrdo „makať“ pri 
tyči, sa so svojimi kolegy-
ňami rozhodne okrádať 
zbohatlíkov z  Wall Stre-
et. Vstupné: 5 € /vstupné 
zľavnené (deti, študenti, 
seniori, ŤZP) 4€

10. až 13. október 
- XXVII. MEDZINÁ-
RODNÝ FESTIVAL 
HORSKÝCH FILMOV

12. a 13. októbra o 15. 

hod. - WEBSTEROVCI 
2: ZO ŽIVOTA PAVÚ-
KOV

SK, animovaný/rodin-
ný, 66 min.- 6 dielov, slo-
venská verzia, MP.

V pásme zo šiestich no-
vých príbehov Webste-
rovcov objavíme nielen 
pevnosť pavúčieho vlák-
na, ale najmä skutočnú 
silu rodiny, ktorú spája. 
Vstupné: 5 € / vstupné 
zľavnené (deti, študenti, 
seniori, ŤZP): 4 €

14. októbra o 19. hod. 
- LA GOMERA (PRO-
JEKT 100)

RO/FR/DE/SE, krimi 
komédia, 97 min., titulky, 
MP15, FK.

Cristi by mal dostať 

narkobaróna Zsolta z vä-
zenia. Aby sa mu to po-
darilo, musí sa naučiť el 
silbo  – jazyk podobný 
pískaniu, ktorý sa použí-
va na ostrove La Gomera.

Vstupné: 5 €/ vstupné 
FK, ŤZP: 3 €

15. októbra o 19. hod. 
- UKRADNUTÝ ŠTÁT 
- za účasti Z. Piussi a R. 
Bránika.

CZ/SK, dokumentárny, 
75 min.+ diskusia, slo-
venská verzia, MP15

Vstupné: 5€ / vstupné 
zľavnené (deti, študenti, 
seniori, ŤZP, FK): 3 €

Digitalizáciu Kina 
Tatran finančne pod-
poril 

Kino TATRAN

Streda – nedeľa 9. – 13. október 
/ Kino Tatran v Poprade
  XXVII. MEDZINÁRODNÝ FES-
TIVAL HORSKÝCH FILMOV
 Informácie: horskyfilm@slovanet.
sk; www.mfhf.sk; 052/ 7721060

Streda 9. október o 16.45 hod./ 
Kostol sv. Egídia v Poprade
XXXVII. POPRADSKÁ HU-
DOBNÁ JESEŇ
ENSEMBLE THESAURUS MU-
SICUM
HISTORICKÁ HUDBA NA DO-
BOVÝCH NÁSTROJOCH

Koncert je súčasťou XXIV. roč-
níka Medzinárodného festivalu 
MUSICA NOBILIS

Súbor sa predstaví koncertom 
renesančnej a  barokovej hudby 
na dobových nástrojoch, ktorá je 
príťažlivá a zaujímavá pre divákov. 
Účinkujú: Mgr. Michal Hottmar, 
PhD. (lutna), Bc. Kamila Sklada-
ná, Dis. Art (priečna flauta, spev) 
a  Barokové violončelo a  violu da 

gamba predstaví Alexander Botoš 
(barokové violončelo, viola da 
gamba).          Vstup: voľný
Piatok 11. október o 18. hod.
/ divadelná sála Domu kultú-
ry v Poprade

HENRY TÓTH a TALENTY
Henry prichádza s  jedinečným 

projektom, v  ktorom si s  ním na 
pódiu zahrajú muzikantské nádeje 
- deti zo ZUŠ na Štefánikovej ulici 
v Poprade.        Vstupné: 9 € a 12 € /
predpredaj www.ticketportal.sk

Nedeľa 13. október o  15. hod./ 
divadelná sála Domu kultúry 
v Poprade
5. VÝROČIE SMEJKO A TANCU-
LIENKA -VŠETKO NAJLEPŠIE!

Piate výročie populárnej dvojice 
Smejko a Tanculienka oslávime naj-
väčšími rozprávkovými a  tanečný-
mi hitmi. Vstupné: 9 € / predpredaj 
www.ticketportal.sk

M E S T O   P O P R A D
v y h l a s u j e  obchodnú verejnú súťaž

NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI
nebytových priestorov v budove na Scherfelovej ulici, súp. č. 1308 

v Poprade o celkovej výmere spolu 18,77 m2, zapísanej na Okresnom 
úrade v Poprade, katastrálnom odbore, katastrálne územie Veľká na liste 
vlastníctva č. 1. Nebytové priestory sú vo výlučnom vlastníctve vyhlaso-

vateľa súťaže.

Minimálne ročné nájomné: 480,– €
Okrem nájomného bude budúci nájomca priestoru platiť služby 

spojené s užívaním nebytových priestorov.

Účel nájmu: kancelárske, skladové, obchodné priestory a pod.

Termín na predloženie súťažných návrhov: 
do 18. októbra 2019 do 12.00 hod.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť 
súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky 

súťaže alebo súťaž zrušiť.

Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke: 
www.poprad.sk

Bližšie informácie: 
beata.sekerakova@msupoprad.sk, 

tel. 052/7167293, 052/7167297

V Ý B E R O V É  KO NA N I E 
Primátor mesta Poprad v zmysle ustanovení § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

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

výberové konanie 
na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Základnej školy s materskou školou 

Aurela Viliama Scherfela, Fraňa Kráľa 2086/2, 058 01 Poprad.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
• na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogické-
ho zamestnanca odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh školy v zmysle 
zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnan-
coch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, 
• kariérový stupeň pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, 
• najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti, 
•absolvovanie funkčného vzdelávania alebo jeho náhrady.

Ďalšie požiadavky:
ovládanie štátneho jazyka, spôsobilosť na právne úkony, znalosť príslušnej legisla-
tívy, bezúhonnosť, komunikačné, organizačné a  riadiace schopnosti, osobnostné 
a morálne predpoklady pre výkon riadiacej funkcie, flexibilita, zodpovednosť, spo-
ľahlivosť, práca s PC.
 
Požadované doklady k prihláške do výberového konania:
prihláška do výberového konania, profesijný životopis, overené kópie dokladov 
o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, doklad o dĺžke pedagogickej činnosti, písomné 
referencie z predchádzajúcej praxe, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (v zmysle 
§ 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 138/2019 Z. z.), písomný návrh koncepcie rozvoja 
školy, výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, čestné vyhlásenie o pravdi-
vosti všetkých údajov uvádzaných v predložených dokladoch, súhlas uchádzača na 
použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 14 zákona č. 
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov.
 

Uzávierka prihlášok je 31. 10. 2019.
Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo na pečiatke podateľne 

MsÚ Poprad.
Prihlášky s označením „Výberové konanie - ZŠ s MŠ Aurela Viliama Scherfela, 

Fraňa Kráľa 2086/2, 058 01 Poprad „ je potrebné poslať/ doručiť na adresu:
Mestský úrad Poprad, odbor školstva, mládeže a športu 

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

Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia 
podmienky, oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.                PP-112

PP-111

  Predám kvalit-
ný leštený Tatranský 
smrekový obklad – 3 €, 
perodrážku, zrubový 
profil  – pologuľatý, 
hranoly a  dlážkovicu 
na podlahy. Inf.: č. t. 
0908 234 866, www.
drevozrubyobklady.sk 
2/19-P

 Predám starožit-
ný nábytok  – pohov-
ka, stolík, 2 kreslá a 2 
stoličky, prečalúne-
ný, zachovalý, cena 
dohodou. Inf.: č. t. 
0905 543 505. 10/19-P

 Predám novú 
pascu na líšky, roz-
mer 140/60/40 cm, 
cena 95 euro. Inf.: č. t. 
0907 181 800. 11/19-P

 Predám prero-
bený 4-izbový byt 
o  rozlohe 130 m2 
v  osobnom vlastníc-
tve v  obci Hranovni-
ca. Cena dohodou. 
Inf. č. t.: 0903 016 888. 
12/19-P

 Predám 4 ks do-
mácich kobercov, 
perinu a  dva vankú-
še s  domácim husa-
cím perím. Inf.: č. t. 
0907 654 229. 13/19-P

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

 Dáme do pre-
nájmu kancelárske 
priestory v  Poprade, 
Teplická 34, bývalá 
AB Stavomontáže. 
Inf.: č. t. 0905 563 836, 
e-mail: pabamke@

INZeRcIA
pReDAj

RôZNe
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O  pozoruhodný a  zároveň príkladný čin sa 
postaral mladý iba 16-ročný študent cirkev-
ného gymnázia  Majko  Stupák. Na interne-
te ho zaujala výzva pod názvom „Dobyte 
Tatry“, ktorá má pomôcť našim veľhorám. 
Prispel finančnou čiastkou na vysadenie 
jedného stromčeka a  zúčastnil sa súťa-
že, v  ktorej bolo potrebné dosiahnuť po-
čas  troch mesiacov  6  vrcholov  vo Vysokých 
Tatrách. Je pozoruhodné, že počas 8 dní stihol vystú-
piť na Kriváň /2495 m/, Rysy /2503 m/ a Východnú Vy-
sokú /2428 m/ a ďalšie vrcholy Predné Solisko /2093 
m/, Kôprovský štít /2363 m/ a Jahňací štít /2230 m/ 
vystúpil do jedného mesiaca, pretože mu v skoršom 
výstupe zabránilo nevhodné počasie. Takéto „ex-
trémne výkony“ má v krvi podobne ako jeho „medi-
álne známy“ brat, ktorý na písomné maturitné skúšky išiel na bicykli z Popradu 
do Košíc /115 km!/, pričom ani jeden z nich nikomu nič vopred nepovedal!

Ako odmenu dostal Majko Stupák diplom o absolvovaní požadovaných vrcho-
lov ako aj medailu. (laz)                FOTO – archív autora

ADELA VINCZEOVA
VIKTOR VINCZE

ODCHODY
VLAKOV



Charitatívny večer s názvom Anjel večera sa 
konal ostatnú sobotu už po tretíkrát. Zorgani-
zovali ho znovu Popradčanky Lucia Rusnáko-
vá a Zuzana Kriššáková. Prvý ročník pomohol 
týraným ženám v našom meste. Druhý ročník 
detičkám na detskom oddelení Nemocnice 
Poprad. Vyzbierané peniaze z  tohtoročné-
ho večera tentoraz pomôžu ťažko chorému 

dvojročnému 
M a r t i n k o v i 
z  Hranovni-
ce. Súčasťou 
podujatia bol aj sprievodný program, v kto-
rom diváci videli módnu prehliadku návr-
hárok Vierky Futákovej, Jaroslavy Wurll 
Kocanovej, Zoe Fabrics a  ďalších. Veľký 
potlesk si vyslúžili modely svadobných kro-
jov zo slovenských regiónov, ale aj súčasné 
trendy svadobných šiat. Hlavným hudob-
ným hosťom večera bola speváčka Barbora 
Švidraňová.                  (ppš)

V Podtatranskej knižnici sú od štvrtka 3. októbra 2019 vystavené obrazy 
Emila Farkašovského. Autor sa narodil v roku 1944 v Jamníku (okr. Spišská 
Nová Ves). 

Jeho prvou inšpiráciou na maľova-
nie bol kaštieľ v  rodnej obci Jamník 
a  od začiatku svojej tvorby maľuje 
výhradne olejom. Tematicky sa za-
meriava na prírodné scenérie, kde sa 
objavujú aj figurálne postavy, čo im 
dodáva život.

Často zobrazuje aj zátišia, či 
architektonické objekty, ktoré pat-
ria medzi klenoty regiónu Spiš ako 
Spišský hrad, renesančná zvonica 
v  Spišskej Sobote a  ďalšie. Najviac 
ho zaujala príroda Spiša, Tatry, Slo-
venský raj, oblasť Dunajca, historická 
architektúra spišských miest. Obrazy 
maľuje pre radosť vo svojom domá-
com ateliéri. V  jeho vývoji zohral 
dôležitú úlohu Marián Hannel, kto-
rý ho usmernil kľúčovými pojmami: 
harmónia, inšpirácia, kompozícia 
a stálosť. Dnes sú tieto slová charak-
teristickou črtou jeho diel, ktoré sú 
typické aj svojou snovosťou, baladic-
kosťou a nezameniteľným rukopisom 
autora. Často využíva zemité farby 
v kombinácii s variáciami kobaltovej 
modrej.

E. Farkašovský uviedol: „Od útleho 
detstva som rád maľoval a priťahova-

li ma farby. Aj preto som sa rozhodol 
vyučiť za maliara natierača. Maľova-
nie mi prináša dobrú náladu, pri ma-
ľovaní zabudnem na to, s kým som sa 
pohádal a získavam z neho energiu.“

Autor sa dostal až na celoslovenskú 
výstavu neprofesionálnych výtvarní-
kov, ktorá sa každoročne uskutočňu-
je v  Trenčíne. Za svoju prácu získal 
viacero ocenení v  súťažiach nepro-
fesionálnych výtvarníkov. Výstava 
diel, ktoré predstavujú prierez jeho 
tvorbou, je otvorená do 3. novembra 
2019.         (kpa)

Zameriava na prírodné 
scenérie a zátišia V Poprade opäť pomáhali

Pozoruhodný výkon študenta

- týždenník občanov mesta. 
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POPRAD

Vieme od Vás

FOTO – Katarína Plavčanová

PP-114

FOTO – Silvia Šifrová
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Z kuchyne HK Poprad
Juniori: v sobotu 5. októbra Poprad – Žilina 2:3 a v  nedeľu 6. 
októbra Poprad – Martin 3:2.
Dorast: v nedeľu 6. októbra Michalovce - Poprad 1:6.
Kadeti: v piatok 4. októbra Poprad – Bardejov 15:0 a v sobotu 5. 
októbra Vranov - Poprad 0:18.
St. žiaci 8.r.: v sobotu 5. októbra Prešov - Poprad 3:8.
St. žiaci 7.r.: v sobotu 5. októbra Prešov - Poprad 1:5.
Ml. žiaci 6.r.: v sobotu 5. októbra Poprad – Trebišov 24:2.
Ml. žiaci 5.r.: v sobotu 5. októbra Poprad – Trebišov 9:1.

Volejbalisti majú za sebou premiéru medzi seniormi
Po dlhých 

rokoch sa 
v o l e j b a l o v í 
fanúšikovia 
pod Tatrami 

dočkali seniorskej súťaže 
mužov. Volejbalisti VK 
Junior 2012 Poprad odohrali 
cez víkend úvodný dvojzápas 
1. kola 1. ligy na východe.

V  sobotu sa na úvod 
Popradčanom do cesty 
postavil vlaňajší extraligista 
zo Starej Ľubovne a  hneď 
v prvom zápase na palubovke 
SSOŠ vo Veľkej svojho 
skúsenejšieho súpera 
poriadne zaskočili. Chlapci 
prevažne kadetského veku 
sa rýchlo dostali do vedenia 

2:0 na sety a  vo vrecku mali 
prvý bod. Možno práve s tým 
vedomím o náskok postupne 
prišli. Hosťom sa podaril 
obrat na 2:3. Do druhého 
zápasu postavili obaja tréneri 
proti sebe starších hráčov 
a ten domáci dokonca aj sám 

seba. Ani Andrej Vojčík na 
ihrisku však nezabránil tomu, 
že Poprad prehral v  odvete 
1:3. „Táto súťaž je postavená 
na mládeži a  preto je to 
vynikajúca škola pre mladých 
hráčov. Keď sa to premieša 
aj so staršou generáciou, 

 Z  V  Vp Pp P Skóre B

1. Košice 10 6 1 1 2 31:19 21

2. B. Bystrica 10 6 1 1 2 31:20 21

3. Slovan BA 10 6 1 0 3 33:22 20

4. Michalovce 9 5 1 0 3 25:20 17

5. Zvolen 9 5 0 0 4 32:28 15

6. Miškovec 10 3 1 2 4 24:25 13

7. Trenčín 9 4 0 1 4 22:23 13

8. Budapešť 9 4 0 1 4 29:31 13

9. HK Poprad 9 2 2 2 3 29:26 12

10. Nitra 9 3 1 1 4 24:30 12

11. Detva 9 3 1 0 5 27:29 11

12. N. Zámky 9 3 0 0 6 23:30 9

13. L. Mikuláš 10 2 0 0 8 17:44 6

Tabuľka Tipsport ligy

H o k e j i s t i 
HK Poprad 
o d o h r a l i 
minulý týždeň 
dva zápasy 
Tipsport Ligy. 
V  utorok 1. 

októbra prehrali na ľade 
Liptovského Mikuláša 3:4, 
no v  nedeľu 6. októbra 
dokázali doma zdolať 
lídra tabuľky, keď vo 
východniarskom derby 
porazili Košice 3:2 po 
predĺžení (na foto).

„Toto víťazstvo si veľmi 
vážime, pretože bodovať proti 
lídrovi je dôležité. Potrebovali 
sme takúto výhru ako soľ, 
pretože sa aj na našu stranu 
konečne obrátilo šťastie. Zápas 
bol vyrovnaný a  nebolo by 
spravodlivé, keby sme zobrali 
všetky body my. Tešíme sa 
však aj z dvoch,“ povedal po 
zápase s Košicami tréner HK 
Poprad František Štolc.

Výsledky Tipsport Ligy: 

 Z  V  R P S B

1. Dubnica n. V. 12 10 1 1 33:15 31

2. B. Bystrica 12 9 1 2 32:16 28

3. Skalica 12 8 2 2 22:12 26

4. Žilina B 12 8 0 4 30:21 24

5. FK Poprad 12 8 0 4 20:11 24

6. Ružomberok B 12 6 1 5 19:21 19

7. Podbrezová  12 6 0 6 17:18 18

8. Petržalka 12 5 2 5 21:21 17

9. Púchov 12 4 3 5 16:15 15

10. Bardejov 12 4 2 6 13:17 14

1. L. Mikuláš 12 4 2 6 16:21 14

11. Komárno 12 3 4 5 11:20 13

12. FC Košice 12 2 4 6 14:15 10

13. Šamorín 12 2 3 7 13:25 9

14. Slovan BA B 12 2 1 9 8:23 7

15. Trebišov 12 0 4 8 12:26 4

Tabuľka FK Poprad

Z kuchyne FK Poprad
Juniori: v  nedeľu 6. októbra Poprad B – Krompachy 2:1.
St. dorast U19: v  sobotu 5. októbra Senica – Poprad 0:2.
Ml. dorast U17: v  sobotu 5. októbra Poprad – Senica 3:3.
Ml. dorast U16: v  sobotu 5. októbra Poprad – Senica 0:1.
St. žiaci U15: vo štvrtok 3. októbra Poprad – FC Košice 0:1.
St. žiaci U14: vo štvrtok 3. októbra Poprad – FC Košice 1:0.
Ml. žiaci U13: v  sobotu 5. októbra FC Košice – Poprad 5:1.
Ml. žiaci U12: v  sobotu 5. októbra FC Košice – Poprad 20:4.

Kamzíci odčinili prehru z Liptova

tak tento model má zmysel. 
Veľmi ma teší nástup do tohto 
dvojzápasu, pretože v  prvých 
dvoch setoch hrali chlapci 
veľmi dobre. Boli tam emócie, 
rozvaha i  dravosť. V  ďalších 
setoch už došlo k  tradičnému 
opúšťaniu sa v  zlomových 
momentoch. Bol to poučný 
vstup do súťaže,“ hodnotil 
tréner VK Junior 2012 
Poprad A. Vojčík. „Prvý zápas 
nám dodal veľa sebavedomia 
a  skúseností. Úvodné dva 
sety nám vyšli, darilo sa 
nám v  útoku i  na podaní. 
V ďalších setoch už hral súper 
prakticky bez chýb. Ukázalo 
sa, že vieme hrať vyrovnanú 
partiu s  kýmkoľvek v  tejto 

súťaži. Ambície môžeme 
mať tým pádom vyššie, 
ako sme predpokladali,“ 
dodal jeden z  najlepších 
hráčov Popradu v  úvodnom 
dvojzápase Samuel Pisarčík. 
Popradčania odohrajú 
dvojzápas 2. kola v sobotu 12. 
októbra v Revúcej.

Uplynulý víkend boli 
v  akcii aj ďalšie kategórie 
VK Junior 2012 Poprad. 
V  nedeľu 6. októbra si 
juniori poradili s  VK 
Mirad PU Prešov dvakrát 
3:0, rovnakým výsledkom 
zdolali susedný Kežmarok 
aj kadetky. Naopak, staršie 
žiačky prehrali vo Svidníku 
dvakrát 0:3.        (mav)

FOTO – Marek Vaščura

8. kolo v  utorok 1. októbra 
L. Mikuláš – Poprad 4:3 
(0:2, 2:0, 2:1), góly Popradu: 
3. Samuel Takáč (Matúš 
Paločko, M. Zagrapan), 
10. Samuel Takáč (ts) a  60. 
Guillaume Leclerc (M. 
Zagrapan, P. Svitana). V 
9. kole v  piatok 4. októbra 
mal Poprad voľno, 10. kolo 
v  nedeľu 6. októbra Poprad 
– Košice 3:2pp (0:0, 1:2, 1:0 – 
1:0), góly Popradu: 34. Patrik 
Svitana (S. Mlynarovič, P. 
Ulrych), 42. Lukáš Kozák (A. 

Štrauch, P. Svitana) a 62. Patrik 
Svitana (J. Erving, A. Štrauch).

Program Tipsport Ligy: 
11. kolo v  piatok 11. októbra 
o  18.30 hod. Slovan BA – 
Poprad a 12. kolo v nedeľu 13. 
októbra o  17. hod. Poprad – 
N. Zámky.          (mav)

Popradskí orli prehrali
Futbalisti FK 

Poprad odohrali 
v  sobotu v  NTC 
zápas 12. kola II. 
ligy proti B-éčku 

Žiliny (na foto). Chceli odčiniť 
predchádzajúcu prehru 0:1 
z  Bardejova, no napokon sa 
zrodil v ich neprospech rovnaký 
výsledok.

„V  prvom polčase sa hral 
vyrovnaný zápas. Žilinčania majú 
mladé mužstvo, ale organizačne 
sme to celkom dobre zvládali. 
Nepremenili sme dve sľubné 
situácie a  nakoniec sme v  závere 
polčasu inkasovali zbytočný gól 
do šatne. V druhom polčase však 
nemám, čo chlapcom vyčítať. Mrzí 
ma len výsledok. Ten bol dnes 
nespravodlivý. Mužstvo urobilo 
na ihrisku všetko, chýbalo nám 
šťastie,“ hodnotil neúspech tréner 
FK Poprad Marek Petruš.
Výsledok: 12. kolo II. ligy 
v  sobotu 5. októbra Poprad – 

Žilina B 0:1 (0:1).
Program: 13. kolo II. ligy 
v nedeľu 13. októbra o 10.30 hod. 
Šamorín - Poprad.           (mav)

BAM Poprad
Ženský tím 

BAM Poprad 
vstúpil úvodným 
d v o j z á p a s o m 
1. a  2. kola cez 
víkend do pre-

miérovej sezóny 1. ligy žien 
a junioriek.

Zverenkyne trénera Petra 

Stavěla odohrali prvý zápas 
v  sobotu v  Banskej Bystri-
ci proti domácemu tímu BK 
ŠKP UMB a zvíťazili o tri body 
59:56. O deň neskôr sa vo Zvo-
lene stretli s juniorským tímom 
ZŠ Zvolen-ŠKP 08 B. Bystrica 
a  s  ním už prehrali 51:57 po 
predĺžení. Až o  dva týždne 
budú hrať Popradčanky ďalší 
dvojzápas vonku. V sobotu 19. 

októbra pocestujú do Rožňavy 
a  v  nedeľu 20. októbra sa po-
stavia v  Košiciach proti tímu 
CBK.             (ppv)

Z kuchyne BAM Poprad
St. žiačky: v  stredu 2. 
októbra Sp. N. Ves – Poprad 
31:84 a v nedeľu 6. októbra 
Poprad – Sp. N. Ves 96:23.

FOTO – Marek Vaščura

FOTO – Marek Vaščura
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Milan Skokan opustil hokejový svet
Minulý týždeň vo veku 

77 rokov zomrel bývalý 
hokejový obranca a  tréner 
Milan Skokan.

Hráčska a trénerská kariéra 
Milana Skokana sa spájala 
predovšetkým s  pôsobením 
pod Tatrami. S  výnimkou 
povinnej vojenskej služby, 
keď hrával za Rudú hviezdu 
Praha a  Pardubice v  rokoch 
1961 až 1963, celú aktívnu 
hráčsku kariéru pôsobil 
v drese Popradu. Po ukončení 
hráčskej kariéry začínal ako 
tréner v Poprade pri mládeži. 
Neskôr pôsobil v  Poľsku, 
Martine, Michalovciach, 
Prešove, Liptovskom 
Mikuláši či Spišskej Novej 
Vsi. V  sezóne 1990/91 ako 
hlavný tréner priviedol ŠKP 
PS Poprad k  víťazstvu v  1. 
SNHL. Neskôr sa stal aj 
trénerom slovenskej ženskej 
hokejovej reprezentácie. Od 
roku 2013 trénoval popradské 
hokejistky, s  ktorými vyhral 
niekoľko titulov majsteriek 
Slovenska. Milan Skokan sa 

stal v uplynulej sezóne členom 
klubu legiend osobností 
popradského hokeja.

Pamiatku Milana Skokana 
si minútou ticha uctili aj 
hokejisti HK Poprad v nedeľu 
pred východniarskym 
derby s  Košicami (na foto). 
Ženský hokejový kolektív 
Popradských líšok vyjadril 
na svojich internetových 
stránkach úprimnú sústrasť 
rodine takto: „Odišiel Milan 

Skokan, dotĺklo srdiečko, 
ktoré bilo pre hokej. Obrovský 
smútok! Vo veku 77 rokov 
zomrel Milan Skokan - 
výrazná osobnosť slovenského 
a  popradského  hokeja. Pán 
tréner, ďakujeme nielen za 
tituly, ktoré sme spolu dosiahli, 
ale za všetko, čo ste pre nás 
na ľade i  mimo neho urobili. 
Budete nám veľmi chýbať! 
Vaše Popradské líšky. Úprimnú 
sústrasť celej rodine.“       (ppv)

Plávaním odštartoval jubilejný ročník športovej olympiády
Minulý týždeň v  piatok 

odštartoval v plaveckom ba-
zéne AquaCity Poprad jubi-
lejný 25. ročník Športovej 
olympiády detí a  mládeže 
mesta Poprad (ŠOMP).

Na projekt ŠOMP je mesto 
Poprad právom hrdé, pretože 
patrí medzi najdlhšie orga-
nizované podujatia pre deti 
a  mládež na Slovensku. Plá-
vanie je pritom zaradené do 
zimnej časti olympiády od 
jej počiatku. „Táto olympiáda 
v priebehu rokov menila svo-
ju tvár. Keď v  meste vznikla 
žiacka liga, olympiáda sa za-
merala na olympijské špor-
ty, ktoré nie sú súčasťou ligy 
a nie sú v programe štátnych 
postupových súťaží. Olym-

piáda má teda svoju zimnú 
a letnú časť a v každej súťaží 
pravidelne takmer tisíc detí. 
Je mimoriadne populárna, 
pretože v  nej deti získavajú 
body pre svoju školu do súťaže 
o najšportovejšiu školu mesta. 

Chceme pritiahnuť k  športo-
vaniu čo najviac detí a  teda 
i tie, ktoré nie sú registrované 
v  športových kluboch. Preto 
sme vytvorili model, ktorý ob-
medzuje školám účasť plavcov 
trénujúcich v  kluboch. Aj tí 

neregistrovaní sú však dobrý-
mi plavcami, pretože Poprad 
má veľmi vysokú zaškolenosť 
detí vďaka kurzom plávania 
už v materských školách,“ vy-
zdvihoval riaditeľ piatkových 
pretekov Jozef Pavlík z  KP 
AquaCity Poprad.

Spoločne s  klubom plá-
vania a  mestom Poprad je 
pravidelným organizátorom 
školských plaveckých súťaží 
ZŠ v  Spišskej Sobote, ktorá 
okrem hokejistov vychováva 
aj plavcov. V  súťaži o  naj-
športovejšiu školu je už roky 
v  tieni ZŠ Dostojevského 
a preto chcela táto škola prá-
ve plávaním položiť základy 
väčšieho úspechu. „Sme špor-
tovou školou a  titul najšpor-

tovejšej školy mesta nám opäť 
vlani ušiel. Začíname od nuly 
a  preto veríme, že toto bude 
úspešný začiatok,“ uviedla 
riaditeľka ZŠ s MŠ v Spišskej 
Sobote Adriana Oravcová.

Do samotnej súťaže sa za-
pojilo jedenásť popradských 
škôl, ktorých žiaci pretekali 
v  sedemnástich disciplínach. 
V  súčte všetkých dosiah-
nutých výsledkov bolo 
najúspešnejšie 8. ročné 
gymnázium D. Tatarku so 
ziskom 226 bodov. Na dru-
hom mieste sa umiestnila 
so stratou 50 bodov uspo-
riadateľská ZŠ s  MŠ v  Sp. 
Sobote a  na treťom mieste 
skončila ZŠ s MŠ Francisci-
ho (95 b.).        (mav) 

FOTO – Marek Vaščura

 V SOBOTU 5. októbra odo-
hrali Popradské líšky zápas 4. kola 
ženskej hokejovej Extraligy doma 
proti Zvolenu a zvíťazili 2:0. V so-
botu 12. októbra budú zverenkyne 
Ivana Bednára hostiť o 18.45 hod. 
Ice Dream Košice a  v  nedeľu 13. 
októbra budú hrať o  13.30 hod. 
v Martine.

 V  10. KOLE 6. OMV ligy 
zvíťazili futbalisti ŠK Zemedar Po-
prad – Stráže v nedeľu 6. októbra 
doma nad Liptovskou Tepličkou 
3:1 a v tabuľke sú tretí s 19 bodmi. 

11. kolo je na programe v nedeľu 
13. októbra a  Strážania sa pred-
stavia o  15. hodine v  Spišskom 
Bystrom.

 V  SOBOTU 12. októbra sa 
v priestoroch ZŠ s MŠ A. V. Scher-
fela vo Veľkej o  9. hodine usku-
toční hasičská súťaž pod názvom 
Železný hasič 2019 organizovaná 
miestnym DHZ Veľká.

 KARATISTI klubu Shihan 
Poprad sa v poslednú septembrovú 
sobotu prestavili v Banskej Bystrici 
na turnaji o Pohár SNP v karate. S 
bilanciou 5 zlatých, 5 strieborných 
a  7 bronzových medailí obsadili 
celkové druhé miesto.

 Z  DÔVODU nepriaznivých 
predpovedí a  hrozby zvýšeného 
nebezpečenstva zranení preteká-
rov sa organizátori športového 
podujatia Slalom na suchu roz-
hodli pre zmenu termínu. Pod-
ujatie sa malo konať pôvodne 
v  sobotu 5. októbra, ale napokon 
sa v Spišskom Bystrom uskutoční 
v sobotu 12. októbra.

 V  ÚVODNOM kole nového 
ročníka SBL prehrali basketbalisti 
BK Iskra Svit v Bratislave s Interom 
64:84. Dnes, t. j. v stredu 9. októbra 
privítajú o  18. hodine Handlovú 
a  v  sobotu 12. októbra pocestujú 
do Žiliny.             (ppv)

Krátko zo športu

Na 9. ročníku Pohára 
olympijských nádejí v plávaní, 
ktorý v sobotu 5. októbra pre 
tri vekové kategórie žiakov 
a žiačok zorganizoval Klub 
plávania AquaCity Poprad 
sa zúčastnilo viac ako 300 
plavcov zo Slovenska, Poľska 
a Ukrajiny. Najmä Ukrajinci 
prišli vo veľmi silnej zostave. 
Nestratili sa ani domáci 
plavci, s mnohými osobnými 
rekordmi sa umiestnili v prvej 
desiatke vo svojich kategóriách. 
Oliver Tomas bol piaty na 
100 m znak, Barbora Pitoňáková 
dosiahla 4. miesto v disciplíne 
200 m polohové preteky, no najlepšie si počínali sestry 
Hudžíkové. Mladšia Sofia získala bronz na 100 m prsia a 
staršia Nina (na foto) vybojovala dve tretie miesta na 50 m a 
100 m znak. V súťaži družstiev zvíťazil plavecký klub z Kyjeva 
pred Orcou Bratislava a Chemes Humenné.    
             FOTO – archív organizátora

Poslali ste nám
Úspech Jozefa Olearčina

Minulý týždeň sa od štvrt-
ka do nedele v  talianskej 
Modene konal Svetový po-
hár v kynologickom športe 
obedience. Aj mesto Poprad 
malo zastúpenie na tomto 
výnimočnom Svetovom pod-
ujatí v podobe Jozefa Olear-
čina so svojím nemeckým 
ovčiakom Kubom.

Po dvoch dňoch zápolenia v 
pomerne vysokých teplotách 
a tvrdej celosvetovej konku-
rencii sa podarilo udržať úžas-
ný výsledok a počas oboch dní 
predviesť vyrovnaný výkon a 
skončiť ako vicemajster sveto-
vého pohára obedience v naj-
vyššej a najobťažnejšej kráľov-
skej kategórii OB 3. „K tomu 
šampionátu viedla dlhá cesta. 
Som nesmierne šťastný, že sme 
mohli ukázať celému svetu, že 
na to máme. Hodiny strávené 

na tréningoch a rôznych prí-
pravných pretekoch sa oplatili. 
Ako sa vraví - bez práce nie sú 
koláče - tak tu to platí trojná-
sobne,“ opísal svoje pocity J. 
Olearčin.               (jol)

FOTO – Marek Vaščura

FOTO – archív J.O.
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