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Leto na rekonštrukcie v školách nestačilo

Stavebný ruch v popradských základných a materských školách sa v niektorých prípadoch preniesol
z letných prázdnin aj do začiatku školského roka. Z nového ihriska sa už napríklad
tešia žiaci v Matejovciach,
no na Komenského ulici si
naň ešte budú musieť chvíľu
počkať.
Rekonštrukcia
v Materskej škole na Podtatranskej ulici sa dokonca ešte
ani nezačala.
Ťažké stroje ešte stále brázdia areály škôl na viacerých
miestach plánovaných rekonštrukcií. „S rekonštrukciami v jednotlivých školách sa
začalo už začiatkom letných
prázdnin a niektoré potrvajú
do konca kalendárneho roka.
Niektoré však prejdú aj do
budúceho roka. Ukončené je
ihrisko v Matejovciach, kde je

už oplotený aj celý areál školy.
Ukončená je aj rekonštrukcia strechy nad telocvičňami
v škole vo Veľkej. Rozrobené
je multifunkčné ihrisko v ZŠ
s MŠ na Komenského ulici (na
foto vľavo), ktoré je hotové asi
na 70 percent. Do novembra
by mala byť stavba ukončená.
Stále sa realizuje kompletná
rekonštrukcia Materskej školy

na Tranovského ulici vo Veľkej. Tam je to hotové asi na
35 percent a práce budú určite
pokračovať ešte na začiatku
nového kalendárneho roka.
Najväčším problémom je Materská škola na Podtatranskej
ulici, pretože tam sa ešte práce ani nezačali. Čakáme na
odkontrolovanie
verejného
obstarávania, nakoľko budú

použité eurofondy a musia
nám to na ministerstve odobriť,“ zhrnula vedúca odboru
školstva, mládeže a športu
MsÚ v Poprade Edita Pilárová a dodala: „Realizujeme aj rekonštrukciu zvodov
z vnútorných na vonkajšie
v ZŠ s MŠ Tajovského a v ZŠ
s MŠ Dostojevského. Tieto by
mali byť hotové v novembri.

Na Tajovského ulici sa navyše rekonštruuje aj spojovacia
chodba (na foto vpravo), nakoľko to nebola murovaná
stavba a v zime je tam chladno. Bude dokončená do konca
kalendárneho roka.“ Čulý
pracovný ruch je momentálne na uliciach Tajovského a
Komenského.
(Pokračovanie na str. 2)

Poslanci zasadnú poslednýkrát pred voľbami Odovzdajú

Vo štvrtok 18. októbra o 9. hod. sa v
zasadačke Mestského úradu v Poprade
začne 5. plánované zasadnutie popradského mestského zastupiteľstva. Rokovanie je verejné.
Po procedurálnych otázkach sa poslanci budú zaoberať niekoľkými návrhmi na
prenájmy nebytových priestorov, Tenisového areálu na Ul. B. Němcovej a na prenájmy bytov. Ďalej prerokujú návrhy na
zámenu alebo predaj pozemkov, či zriadenie vecného bremena. Do programu je
zaradený aj návrh na predaj pozemkov a
uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve v
katastrálnom území Poprad pre spoločnosť Systeos Bratislava, ktorá má záujem
stavať byty na sídlisku Juh IV, ďalej návrh
na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom pozemkov v katastrálnom území Poprad a Spišská Sobota za
účelom umiestnenia nabíjacích staníc,

návrh na odkúpenie podperných bodov
verejného osvetlenia na Kukučínovej
ul., návrh na odkúpenie areálu bývalej
ČOV v Kvetnici, tiež návrhy na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v
k.ú. Poprad pod miestnou komunikáciou
Nová a Drevárska, návrh na schválenie
výkupu pozemkov v k.ú. Veľká na rozšírenie cintorína v Poprade-Veľkej. MsZ
prerokuje aj návrh na reálne rozdelenie
podielového spoluvlastníctva pozemku v
k.ú. Stráže pod Tatrami. Pripravená je tiež
informatívna správa o stave schválených
investičných akcií mesta Poprad a návrh
na schválenie spolufinancovania projektu s názvom Človek v Tatrách - Tatry v
človeku - História poznávania Tatier ako
spoločného kultúrneho dedičstva Poľska
a Slovenska a na schválenie partnerskej
zmluvy v rámci Programu cezhraničnej
spolupráce Interreg.

Poslanci budú mať pred sebou aj návrh na schválenie dohody o konzorciu
týkajúcej sa projektu Making-City, ktorý
je spracovaný v rámci programu HORIZON 2020 a týka sa vývoja nových
integrovaných stratégií zameraných na
problém transformácie mestskej energetickej sústavy. Zaznie aj správa o činnosti
Mestskej polície Poprad za tretí štvrťrok
tohto roku i návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
na realizáciu projektu s názvom Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej
služby v meste Poprad. MsZ sa bude
zaoberať aj návrhmi na zmenu rozpočtu,
informáciou o stave možnosti riešenia
výstavby športovísk v areáli pri AquaCity a o riešení vstupu mesta Poprad do
HK Poprad a ďalšie. Pred záverom MsZ
sú zaradené interpelácie poslancov. Podrobne na www.poprad.sk.
(pmm)

ocenenia

Slávnostné
zasadnutie
Mestského zastupiteľstva mesta Poprad sa uskutoční v piatok 19. októbra predpoludním
v Dome kultúry v Poprade pri
príležitosti udelenia ocenení významným osobnostiam
mesta. Cenu mesta Poprad
dostane Ján Madáč, prvý porevolučný primátor mesta
Poprad a Divadlo Commedia,
ktoré v tomto roku oslavuje 50
rokov svojho založenia. Cena
primátora mesta Poprad bude
udelená akademickému maliarovi Ondrejovi Ivanovi in
memoriam a akademickému
maliarovi Michalovi Trembáčovi in memoriam.
(ppp)

Porota aj
diváci
sa zhodli na
Vrcholovej
príťažlivosti

Päťdesiatročné
Divadlo
Commedia
vie rozosmiať,
vie rozplakať ...

Popradskí
orli dostali
výprask od
Liptákov

Viac na str. 2

Viac na str. 6

Viac na str. 10
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Stručne

SLÁVNOSTNÁ akadémia pri prí•ležitosti
65. výročia založenia školy –

dnešného Gymnázia na Kukučínovej
ulici sa uskutoční zajtra 18. októbra
popoludní. Svoju účasť potvrdil aj
prezident SR Andrej Kiska, absolvent
tejto školy.
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ
program pre pozvaných členov
denných centier mesta Poprad pod
názvom Tretí vek sa zabáva sa uskutoční dnes 17. októbra popoludní v
Matejovciach.
FINISÁŽ výstavy trojice autorov
Kupko-Mojžiš-Kručay, ktorí vystavujú svoje diela v Galérii Scherfelov
dom vo Veľkej sa uskutoční vo štvrtok 18. októbra o 17. hod.
VÝJAZDOVÝ odber krvi Národnej transfúznej služby z Popradu sa uskutoční aj v popradských
stredných školách. V pondelok 22.
októbra od 8. do 11. hod. to bude
na Gymnáziu na Kukučínovej ul.
a v utorok 23. októbra tiež od 8. do
11. hod. na Strednej odbornej škole
technickej na Kukučínovej ul.
BURZA a stretnutie zberateľov
modelov áut sa uskutoční v nedeľu
21. októbra od 9. do 13. hod. v kaviarni Smile Café Poprad na Zdravotníckej ul. Viac informácii na tel.
čísle 0902 777 050.
USTANOVUJÚCE zasadanie členov okrskových volebných komisií
sa uskutoční v utorok 23. októbra
o 15. hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Poprade.
PREZENTÁCIA najnovšej publikácie Aká si mi prekrásna ...., ktorá
mapuje predovšetkým spišské Madony, sa uskutočnila včera v Spišskej
Sobote. Jej autorom je bývalý spišskosobotský farár Michal Lipták, ktorý
je zároveň aj tvorcom knihy Poklady
zeme a klenoty Spiša. Vydaj ju minulého roku a koncom septembra tohto
roku získala prémiu Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru
za rok 2017.
PROJEKT Škoda Handy Mobility Tour, ktorý navštívi až 9 slovenských miest má dnes 17. októbra
zastávku aj v Poprade v priestoroch
spoločnosti Autonova. Jeho úlohou
je ukázať a pomôcť ľudom s telesným postihnutím a ich blízkym,
ako zvládnuť mobilitu jednoduchšie
a dôstojnejšie. Tour sústreďuje služby a výrobky pre ľudí s hendikepom
pod jednou strechou. Stretnutia sú
otvorené pre verejnosť.
NA webovej stránke mesta Poprad 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.
(ppš)
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Porota aj diváci sa zhodli na Vrcholovej príťažlivosti

Grand Prix na tohtoročnom
XXVI. ročníku Medzinárodného
festivalu horských filmov v Poprade,
ktorý sa skončil minulú nedeľu, získal film Rastislava Hatiara (na foto
vľavo) Vrcholová príťažlivosť. Zhodli
sa na ňom nielen všetci porotcovia,
ale cenu mu udelili aj diváci.
Upútal ich filmový portrét horolezca Petra Hámora, ktorý má na svojom
konte Korunu Himalájí a vyliezol na
všetkých 14 osemtisícových vrcholov. Porotca Martin Žilka zhodnotil:
„Víťazný film má skutočne svetové parametre a je jedinečným komplexným
spracovaním života horolezca. Rasťo
Hatiar si dal záležať a vybral aj zábery
z niekoľkých stovák filmov, aby vytvoril
ucelený celok z rôznych období.“ Porotca Alexander Lwow (PR) dodal, že R.
Hatiar získal aj Cenu poroty (tretím
porotcom bol Boris Hlaváček z ČR)
za emocionálny príbeh zachytený
vo filme Teória šťastia podľa Rybanského: „Ešte sa v histórii popradského
festivalu asi nestalo, že jeden autor
získal cenu za dva filmy.“ Konštatoval,
že dnes sú už filmy vo vysokej kvalite, ale v mori vynikajúcich kvalitných dokumentov sa film, ktorý má
aj určitú myslienku, posolstvo, hĺbku
či spiritualitu, javí ako perla. R. Hatiar uviedol: „Vrcholová príťažlivosť
sa rodila naozaj veľmi dlho, prvý impulz na takýto film sa objavil niekedy
pred štyrmi rokmi. Nakrúcanie neprebiehalo stále, pretože Peťo bol často v

Himalájach a ja som stále premýšľal,
ako to uchopiť. Najintenzívnejšie som
na tom pracoval posledný rok. Chcel by
som obom svojim filmom popriať, aby
vydržali čo najdlhšie a aby dokázali
ľuďom povedať niečo aj za dvadsať tridsať rokov.“
Cenu za dobrodružstvo získal Ben
Page z Veľkej Británie za vizuálne
spracovanie sólového výkonu v extrémnych podmienkach vo filme
Zamrznutá cesta. Cenu za humor
si odniesol animovaný film Ignasiho Lópeza zo Španielska Viacruxis
za vtipnú karikatúru horolezectva.
Cenu za portrét udelili autentické-

mu filmovému portrétu pieskara vo
filme Od palice k vrtu režiséra Jana
Šimáneka z Čiech. Cena za krátky film putuje do Austrálie Krystle
Wright za film Neustále v pohybe,
ktorý je vizuálne pútavým profilom
outdoorovej fotografky.
Porota sa rozhodla udeliť aj dve
čestné uznania - filmu Reel Rock
12: Magická hranica od Petra Mortimera, Mattyho Honga a Nicka
Rosena z USA za emotívne podanú
gradáciu športového výkonu a filmu Tieň jaguára Pavla Barabáša za
filmový dokument o spoločenstve
prírodných ľudí.		
(mar)

Školáci si zrejme užijú týždeň prázdnin už na jeseň

Výnimočná situácia nastala v prázdninovom kalendári popradských škôl. Okrem jesenných prázdnin od
stredy 31. októbra a následného Sviatku všetkých svätých vo štvrtok 1. novembra, pribudol v daný týždeň
jednorazový štátny sviatok, a to v utorok 30. októbra,
kedy si Slovensko pripomenie 100. výročie prijatia
Deklarácie slovenského národa.
Aj popradské školy chcú na daný stav reagovať a dopriať žiakom deň voľna navyše už v pondelok 29. októbra. „Našim školám odporučíme udeliť riaditeľské voľno v pondelok 29. októbra, nakoľko je to odporúčanie aj
ministerky školstva, ale ona nemôže udeliť takéto voľno
celoplošne. Je to len v kompetencii riaditeľov škôl. Odporúčame ho však z dvoch dôvodov: V danom týždni budú

dva štátne sviatky a to v utorok a vo štvrtok, pritom od
stredy sú plánované jesenné prázdniny. Pracovný by ostal
len pondelok. V tento deň by sa muselo naplno vykurovať
a nestačilo by len temperovanie. Navyše, problém by nastal aj so stravovaním. Museli by sme nakupovať čerstvé
potraviny, ktoré by sa nespotrebovali,“ vysvetľovala vedúca odboru školstva mládeže a športu MsÚ v Poprade
Edita Pilárová a pokračovala: „Chceme poprosiť rodičov
o zhovievavosť a ústretovosť, pretože ide o situáciu, ktorá
sa hádam už ani nebude opakovať. Deti tak budú mať predĺžené jesenné prázdniny. Netýka sa to však materských
škôl, pretože tie pracujú v inom režime. Ak však rodičia
budú odhlasovať deti aj z materských škôl, tak tie budú
musieť takisto fungovať v obmedzenom režime.“ (mav)

Leto na rekonštrukcie v školách nestačilo

(Dokončenie zo str. 1)

„O rekonštrukciu spojovacej chodby sme žiadali mesto z dôvodu veľkého tepelného úniku a jej zlého stavu.
Ešte v tomto mesiaci by sme chceli
začať s plánovanou rekonštrukciou
zvodov z vnútorných na vonkajšie,
kvôli veľkému zatekaniu do budovy
školy,“ ozrejmila riaditeľka ZŠ s MŠ
na Tajovského ul. Renáta Vlčková.
„Sme veľmi radi, že po niekoľkoroč-

nom snažení sa začali rekonštrukčné
práce aj v našom športovom areáli,
ktorý budeme využívať v rámci vyučovania, ale aj v rámci rozšírených
hodín športovej prípravy v športových triedach. Ihrisko budú môcť využívať aj obyvatelia sídliska Západ.
Všetko ide podľa plánu a práce by
mali byť ukončené podľa harmonogramu,“ zdôraznila riaditeľka ZŠ
s MŠ na Komenského ul. Monika

Strnková.
Podľa E. Pilárovej sa zatiaľ v ďalšom školskom roku neuvažuje nad
ďalšími rekonštrukciami z kapitálových výdavkov, ale peniaze sa
v školách aj tak zídu. „Požiadala som
ekonomický odbor o uvoľnenie finančných prostriedkov na obnovu strojného zariadenia v školských jedálňach,
pretože tam musíme predchádzať havarijnému stavu,“ doplnila. (mav)

17. 10. 2018

Strana 3

Kľúčovými problémami sú kompenzácie, i bezbariérovosť

Deň s komisárkou pre osoby so
zdravotným postihnutím sa uskutočnil minulý štvrtok v Poprade.
Komisárka Zuzana Stavrovská sa
stretla s primátorom mesta Jozefom
Švagerkom, navštívila denný stacionár pre ľudí s mentálnym postihnutím na Francisciho ul., Centrum
sociálnych služieb (CSS) v Poprade
a poskytla aj individuálne konzultácie v Dennom centre na Juhu.
Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím v SR vznikol iba
na jar 2016 a Z. Stavrovská sa preto
rozhodla rozšíriť viac informácií aj
priamo do regiónov prostredníctvom
výjazdových dní do jednotlivých
okresných miest. Povedala: „Chceme
s činnosťou nášho úradu podrobnejšie
oboznámiť organizácie, ktoré vo svojej
práci prichádzajú do kontaktu s osobami so zdravotným postihnutím. Je
pre nás tiež dôležité stretnúť sa osobne
s takýmito ľuďmi v regiónoch a prijať
od nich prípadné podnety.“ Komisárka
zhodnotila, že kľúčovým problémom
pre mnohých ľudí so zdravotným postihnutím je určitá osobná mobilita
a hmotné zabezpečenie pre potreby
svojich aktivít. Ide hlavne o peňažné
príspevky na kompenzáciu ťažkého
zdravotného postihnutia, ďalej bezbariérovosť nielen architektonickú,
ale aj v komunikácii. Ďalšími kľúčovými podnetmi sú vzdelávanie detí so
zdravotným postihnutím, vytváranie
podmienok pre inkluzívne vzdelávanie a ďalšie. „Ľudia sa informujú aj o

možnostiach
posky tovania
sociálnych služieb jednak prostredníctvom inštitúcií, jednak
v
domácnostiach, preto sme
s primátorom
Popradu hovorili aj o tom, ako
mesto zabezpečuje opatrovateľskú službu pre svojich
obyvateľov. Náš úrad poskytuje pomoc
i pri riešení neodkladného umiestnenia
osoby so zdravotným postihnutím do
rôznych zariadení,“ konštatovala Z.
Stavrovská. Úrad komisárky pre osoby
so zdravotným postihnutím prešetruje aj podnety, ktoré smerujú proti rozhodnutiam orgánov verejnej správy
ako sú rozhodnutia vydané v správnom konaní úradom práce, sociálnou
poisťovňou, zdravotnou poisťovňou,
alebo rozhodnutia školy o neprijatí
dieťaťa so zdravotným postihnutím
do spádovej školy a tiež podnety pri
porušovaní práv ľudí so zdravotným
postihnutím podnikateľskými subjektmi. V samotnom Poprade medziiným vstúpili do súdneho konania
vo veci neplatnosti výpovede zamestnankyni so zdravotným postihnutím.
Ďalšie podnety sa týkajú parkovacích
miest, ich spoplatňovania a samozrejme kompenzácií. Občania nájdu
podrobnosti o činnosti úradu na jeho
webovom portáli.

GRAND PRIX si z 33. ročníka
•Medzinárodného
festivalu potápač-

ských filmov odniesla snímka Divočina pod vodou v Sudáne z dielne
maďarského režiséra Balásza Lernera. Podujatie, ktoré minulú nedeľu
uzavrelo premietanie víťazných filmov a fotografií, ponúklo 270 diel
od 37 autorov zo 16 krajín.

PROJEKT Ferka bolí bruško sa
•začne
22. októbra ráno v Materskej
Na stretnutí s komisárkou sa zúčastnila Renáta Kostková zo sociálneho
odboru MsÚ v Poprade, ktorá povedala: „Sme veľmi radi, že pani komisárka
prišla na výjazdové rokovanie do nášho
mesta a stretla sa s poskytovateľmi sociálnych služieb, ako aj jednotlivými občanmi a mohla s nimi osobne konzultovať ich problémy.“ Agnesa Zelená z DSS
- denného stacionára na Francisciho
ul. dodala, že komisárka ich zariadenie
pozná a spolupráca s jej úradom, ako aj
ďalšími inštitúciami, je dobrá: „Poskytujeme ambulantnú formu sociálnych
služieb, ale postupne v súvislosti so starnutím našich klientov budeme potrebovať, aby sa zmenila na týždenný pobyt,
alebo až na celoročnú starostlivosť.“ Jozef Košický, riaditeľ CSS v Poprade, ktoré komisárka navštívila, dodal: „Pevne
verím, že s týmto úradom nadviažeme
úzku spoluprácu, pretože CSS poskytuje služby aj osobám so zdravotným postihnutím. Mohla sa reálne zoznámiť, v
akom stave sa nachádza bezbariérovosť
v našich zariadeniach.“
(mar)

Poprad, Vysoké Tatry a Zakopane potvrdili vzájomnú spoluprácu
V poľskom meste Zakopane bola v prvý októbrový
piatok na jubilejnom X. Medzinárodnom horskom fóre
podpísaná Deklarácia o vzájomnej spolupráci mieste
Poprad, Vysoké Tatry a Zakopane. Deklaráciu podpísali
primátor Popradu Jozef Švagerko, primátor Zakopaneho Leszek Dorula a primátor Vysokých Tatier Ján Mokoš. Okrem tejto deklarácie bolo na podujatí podpísané
aj Memorandum obchodných komôr pôsobiacich pod
Tatrami adresované verejnému a súkromnému sektoru
Slovenskej a Poľskej republiky so žiadosťou o spoločnú
obnovu rozvoja Tatier.
Deklarácia troch miest nadväzuje na Deklaráciu
účastníkov spoločného zasadnutia mestských zastupiteľstiev miest Poprad, Zakopané a Vysoké Tatry z 5.
septembra 2003 v Poprade. „Naším spoločným cieľom
je využiť jestvujúce kontakty zúčastnených miest
a zabezpečiť ešte lepšiu vzájomnú výmenu skúseností so
zapojením predstaviteľov samosprávy, ďalších územných
inštitúcií a občanov do projektov a aktivít cezhraničnej
spolupráce v oblastiach infraštruktúry a projektov EÚ,
kultúry a cestovného ruchu, školstva a športu,“ uviedol
primátor Popradu Jozef Švagerko.
Spolupráca bude realizovaná vytvorením funkčných pracovných skupín, ktoré budú zložené zo zástupcov všetkých
troch miest. Skupiny sa budú stretávať pravidelne na spoločných pracovných stretnutiach, a to raz za kvartál. Cieľom
každej pracovnej skupiny je aktívne pracovať na riešení aktuálnych problémov, ktoré sú v gescii uvedených oblastí a

Krátke správy

vypracovať spoločné realizačné projekty.
Cieľom spolupráce je podpora vzájomného spoznávania
obyvateľov, ich spolupráca, vzájomná solidarita, spoločná
orientácia na aktivity v oblasti kultúry, vzdelávania, športu,
sociálnych služieb, ekonomiky, obchodu a cestovného ruchu formou výmen, stáží, seminárov, výstav, veľtrhov, festivalov, prispenie k vytvoreniu jednotnej Európy, Európy
bez hraníc, Európy s rovnakými príležitosťami pre všetkých
jej obyvateľov, rešpektujúc kultúrnu a národnú identitu jednotlivých národov.
V Memorande ôsmich obchodných komôr pôsobiacich
pod Tatrami vyzývajú, že z úcty k našim predkom a zodpovednosti voči budúcim generáciám sme povinní začať
odbornú a verejnú diskusiu na oboch stranách Tatier o
ich ďalšom rozvoji z pohľadu životného prostredia, infraštruktúry a cestovného ruchu. Najmä doprava na oboch
stranách Tatier je v kritickom stave a Tatry nevyhnutne a
urýchlene potrebujú moderný a komplexný integrovaný
dopravný systém. Obchodné komory ako prvý krok navrhujú založenie Poľsko-Slovenského klastra za účelom
spoločného rozvoja Tatier z pohľadu ochrany životného
prostredia, dopravy a cestovného ruchu.
Deklaráciu do jej súčasnej podoby s cieľom obnoviť prerušenú spoluprácu pripravilo vedenie mesta pod
vedením primátora Jozefa Švagerka a viceprimátora
Antona Andráša. Hlavným iniciátorom prípravy Memoranda bol Jozef Hrobák, podpredseda Prešovskej
obchodnej komory. 			
(mag)

škole pri ZŠ Mládeže. Je zameraný
na vzdelávanie detí v oblasti prvej
pomoci a spoznávania tela. Pomáha
deťom, aby sa formou hier s kamarátom Ferkom, komunikácie a náučných prednášok naučili poskytovať
laickú prvú pomoc, privolať pomoc
a zároveň povedať, čo ich bolí.

Poprad sa opäť roz•lúčiAEROKLUB
s leteckou sezónou tradičným

zatváraním tatranského neba, a to
v sobotu 20. októbra od 7. hod. počas podujatia Gulash Rallye 2018.
Podujatie nesie podtitul Memoriál
Ľubomíra Majerččáka a uskutoční
sa v priestoroch Aeroklubu Poprad
na Letisku Poprad - Tatry. Podrobnosti o prihlásení na webovej stránke klubu.

SVETOVÝ deň bielej palice – 15.
•október
bol príležitosťou na 9. roč-

ník dopravno-osvetovej akcie zameraný na zvyšovanie povedomia vodičov pri prechádzaní nevidiacich cez
priechody pre chodcov. V Poprade
prechádzali nevidiaci s bielou palicou cez priechod na Ul. L. Svobodu.

V SOBOTU 20. októbra zavíta na
•Štrbské
Pleso legenda českosloven-

skej populárnej hudby Miro Žbirka,
ktorý odohrá svoj koncert v Grand
Hotel Kempinski High Tatras.

MINULÝ týždeň v piatok 12.
•októbra
otvorili na pracovisku v

Kežmarku nový akademický rok
2018/2019 Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy
v Bratislave.

FINANČNÁ správa vychádza
•v ústrety
fyzickým a právnickým

osobám v oblasti školení. Vyhlásila ďalšie školenia na témy, ktoré
navrhli sami daňovníci. Ide približne o desiatku školení vo viacerých októbrových a novembrových
termínoch v Bratislave a v Košiciach. Záujemcovia sa môžu na
školenia prihlasovať prostredníctvom vyplnenia prihlášky dostupnej na portáli finančnej správy,
ktorú následne zašlú e-mailom na
vzdelavanie@financnasprava.sk,
prípadne priamo prostredníctvom
stránky www.skolenia.sk.
(ppš)
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Moderné technológie sa stále viac tlačia aj do našich škôl

Minulý týždeň v utorok sa aj
v priestoroch Tatranskej akadémie
v Poprade konal už piaty ročník
konferencie s názvom Vzdelávame
pre budúcnosť 2018, ktorá putovala naprieč Slovenskom. Popradskí
učitelia a riaditelia škôl sa prostredníctvom prednášok i workshopov zoznámili s technologickými
novinkami v oblasti vzdelávania už
po druhýkrát.
Organizátori 5. ročníka konferencie si vybrali Tatranskú akadémiu
v Poprade po roku opäť, aby učiteľom a riaditeľom škôl z regiónu ukázali možnosti modernizácie vzdelávacieho procesu. Okrem Popradu
sa tento rok konala konferencia aj
v Košiciach, Žiline, Leviciach a Bratislave. „Účastníkom sme ukázali
nielen najnovšie technológie, ktoré
môžu využiť v škole, ale aj postupy
metodiky, ako môžu svoje vyučovanie inovovať. Veľmi veľa technológií

majú školy k dispozícii zadarmo a je
len na rozhodnutí učiteľov, či chcú
do svojho vyučovania priniesť niečo
nové. Vďaka rezortu školstva majú
všetky školy zadarmo operačný systém a kancelársky balík od našej spoločnosti. Softvérovo sú teda vybavené.
Je to skôr o prístupe vyučujúcich,

Naše noviny v rebríčku postúpili

Transparency International
Slovensko hodnotila v minulých mesiacoch mestské noviny na Slovensku v sto najväčších mestách a v týchto dňoch
vydala rebríček s výsledkami.
Noviny Poprad sa z 86 mestských periodík umiestnili
na 25. mieste v hodnotení
užitočnosti, objektívnosti a
verejnoprávneho charakteru
mestských novín. Prvé miesto
obsadilo Ružinovské Echo,
ktoré vychádza v Bratislave
- Ružinove. Oproti prvému
hodnoteniu, ktoré realizovala TIS pred dvoma rokmi,
si naše noviny polepšili o 45
priečok.
Hodnotenie
radničných
novín sleduje viacero pozitívnych i negatívnych faktorov,
ako sú podiel samosprávnych

tém v novinách, poskytnutie priestoru pre kritické a
polemické názory, zapájanie
verejnosti do budúcich rozhodnutí, anonymita článkov,
nadmerná propagácia primátora a vedenia mesta či podiel zmienok poškodzujúcich
oponentov.
TIS sa zameralo v čase
pred novembrovými komunálnymi voľbami najmä
na hodnotenie mestských
novín z hľadiska ich zneužívania vo volebnej kampani,
čo analyzovala veľmi kriticky
a okrem iného konštatovala, že veľká časť úradujúcich
primátorov a starostov na
Slovensku ovláda radničné mestské noviny, ktoré tak pomáhajú kriviť volebnú súťaž
pred voľbami.
(ppm)

Študentská kvapka krvi
sa začala 15. októbra a
potrvá až do 16. novembra 2018. Jej cieľom je
povzbudiť mladých ľudí
k darcovstvu. Krv môže
darovať každý, kto dosiahol minimálny vek
18 rokov, má potrebnú
hmotnosť 50 kg a spĺňa
základné zdravotné požiadavky. V deň odberu
by sa mal darca dobre
najesť, nemal by prísť nalačno, tesne pred odberom by mal vypiť aspoň
pol litra tekutín, nemal by minimálne 8 hodín fajčiť, 12 až 14 hodín piť alkohol a dopriať si oddych.

aby si uvedomili, že aj k nám dorazila nejaká digitálna transformácia,“
uviedla manažérka akademických
programov spoločnosti Microsoft
Zuzana Molčanová. „V našej škole
učíme odbor informačné a digitálne
technológie a chceme patriť medzi
lídrov na Slovensku. Preto som rád,

že Microsoft si vybral pre túto konferenciu opäť aj našu školu. Účastníkmi
konferencie boli zástupcovia základných a stredných škôl, pretože si všetci
uvedomujeme, že technologický vývoj
nemôže obísť žiadnu školu,“ doplnil
Vladislav Mitický z Tatranskej akadémie.
Jednou z prednášajúcich bola aj
študentka gymnázia z Nitry Magdaléna Bellayová, ktorá sa prišla s pedagógmi podeliť o svoje letné zážitky z technického tábora pre dievčatá
v Aténach. „Tento tábor bol zameraný na umelú inteligenciu. Zo Slovenska na základe videovizitky vybrali
päť dievčat a celkovo nás tam bolo
160. Vytvárali sme napríklad jetbota, ktorý vie odpovedať na základné
otázky. Na tejto konferencii som však
predstavila aj iné zariadenie, ktoré
sa dá programovať a môže slúžiť na
jednoduchú výučbu programovania,“
uzavrela M. Bellayová.
(ppv)

Popradským „ITečkárom“ sa otvorili
väčšie pracovné možnosti

V Poprade minulý štvrtok
formálne otvorili pobočku
košickej spoločnosti Ness,
ktorá je najväčším zamestnávateľom v oblasti softvérového inžinierstva v regióne.
Týmto krokom chce do svojich radov prilákať špecialistov, ktorí musia dochádzať
za prácou do Košíc, Bratislavy či iných miest. Aktuálne
v Ness office v Poprade pracuje už viac ako 10-členný
tím, ktorý úzko a pravidelne
spolupracuje s Košičanmi a
zákazníkom z USA.
Marek Uhrín, Managing
Director Ness KDC povedal:
„Ness KDC funguje v Košiciach od roku 2005 a venuje
sa vývoju softvéru pre zahraničných zákazníkov, ktorých
máme 8 z rôznych odvetví.
Vytvárame pre nich softvérové
platformy, produkty, inovujeme ich biznis a digitálne ich
transformujeme. Firma narástla z pôvodných 20 už na
520 ľudí. V Poprade pôsobíme
od začiatku júla a postupne
by sme chceli expandovať a
rozšíriť počet zamestnancov
na budúci rok minimálne na
30. Pre mesto Poprad sme
sa okrem vhodnej geografickej polohy vo veľkej spádovej
oblasti, rozhodli po analýze
výsledkov našich prieskumov,
ale aj vďaka veľkému záujmu
a entuziazmu Popradčanov.“

Podotkol však, že v našom
meste chýba univerzita s
technickým zameraním, čo
by veľmi prospelo jeho rozvoju, ako aj rozvoju IT oblasti.
Na otvorení sa zúčastnil i
riaditeľ Strednej priemyselnej
školy techniky a dizajnu v Poprade Jaroslav Bašista, pretože
práve táto škola už niekoľko
rokov vzdeláva v odbore informačných technológií na
stredoškolskej úrovni s využitím rôznych certifikovaných programov. Konštatoval:
„Naši študenti odchádzajú študovať na vysoké školy, potom si
hľadajú prácu adekvátnu ich
vzdelaniu a potrebám a doposiaľ Poprad v tejto oblasti poskytoval veľmi málo. Hľadáme
odborného garanta, generálneho partnera pre IT. Naša škola
je súčasťou združenia IT Valley
Košice a naši absolventi odchádzali pracovať do Košíc. Preto
vítame vznik IT spoločností,

ktoré by nám vedeli poskytnúť
odbornú garanciu práve v Poprade.“ Vladislav Mitický zo
Súkromnej strednej odbornej
školy - Tatranskej akadémie v
Poprade dodal: „Do Popradu
prichádza veľmi zaujímavá
IT spoločnosť, a keďže učíme
študijný odbor informačné digitálne technológie radi by sme
spolupracovali práve s takýmito firmami z praxe.“
Súčasťou otvorenia bol interaktívny IT workshop pod
názvom Geeky day, zameraný na prezentácie najnovších
technológií. Tomáš Mičko,
Senior Software inžinier Ness
ozrejmil: „Predstavili sme
novú programátorskú technológiu, ktorá poslúži na komunikáciu webových stránok
so servermi, uľahčuje prácu
vývojárom, programátorom a
našim klientom pomáha, lebo
urýchľuje načítavanie stránok a pod.“.
(mar)

17. 10. 2018

Strana 5

Fotografia je dobrodružstvo zraku
so zárukou skutočnosti

Popradskí fotografi sa pochválili svojimi obrazovými
úlovkami a v Podtatranskej
knižnici zorganizovali výstavu fotografií pod názvom
FOTOGRAFIA členov klubu FOP (Fotografia očami
Podtatrancov).
Vernisáž sa uskutočnila
v utorok minulý týždeň a vystavujú títo fotografi: Vladimír Hurajt, Antonín Haratyk,
Milouš Cháb, Nikola Podolinská, František Gomboš,
Valent Kokoruďa, Stanislav
Holbus, Marek Kopnický.
Stále fungujúci klub má
10 členov. Šéf klubu V. Hurajt uviedol: „Ústrednou
témou klubu je krajina, ale
zvečňujeme aj ľudové zvyky,
deti a pod. Z okolia Beskýd
sme sa presunuli na južnú
Moravu, do Kyjova, ktoré je
tzv. moravským Toskánskom.
Fotografovať sme už boli aj

v talianskych Dolomitoch.
Pravidelne chodievame na
spoločné fotografické výlety.“
Jeden z vystavujúcich fotografov F. Gomboš povedal:
„Začínal som ešte na základnej škole, keď som dostal
prvý fotoaparát. V tých časoch bolo ešte nutné fotografie
vyvolávať mokrou cestou. Teraz je s tým oveľa menej práce, a aj obrázky sa dajú lepšie
upravovať.“
Pokiaľ sa má fotografia kra-

jiny vydariť, mala by sa fotiť
počas zlatej hodinky (hodina pred východom a hodina
pred západom slnka). V tom
čase má slnko podľa fotografov krásnu farbu, špeciálny
lom svetla a to dáva obrázkom iný nádych. Skoré ranné
vstávanie, hodina cesty autom, hodina peši. Keď príde
hmla a zakryje slnko, nič sa
nekoná.
Výstava potrvá do 30. Novembra 2018.
(kpa)

V Tatranskej galérii od 9. do
28. októbra trvá umelecko-edukatívny projekt Integrácia umením 2018. Minulý
štvrtok sa na ňom zúčastnili
aj študenti Obchodnej akadémie v Poprade, ktorí si vyskúšali techniku plstenia. Projekt
pokračuje dnes 17. októbra
o 9. a 13. hod. workshopom
kovové variácie, zajtra 18.
októbra o 9. hod. workshopom o abstraktnej maľbe,
22. októbra grafickým workshopom, 23. októbra kurzami kreslenia a 24. októbra keramickým workshopom. Vyvrcholí 25. októbra o 17. hod. záverečným programom projektu
– módnou show, výstavou prác a benefičnou aukciou vyrobených predmetov z projektu Integrácia umením 2018. Podrobne na www.tatragaleria.sk.
FOTO - Marta Marová

Nazbierali bukvice, z ktorých môžu
vyrásť tisícky stromov

Turistický krúžok zo ZŠ
Francisciho II. za účasti 4
učiteliek a 13 žiakov bol v
sobotu 6. októbra 2018 na

turistickom výlete v Mestských lesoch Poprad. Prechádzku dubovými a bukovými lesmi využili na

dobrovoľné nazbieranie 1 kg
bukvíc pre popradské lesy.
Z tohto množstva sa môže
dopestovať 4000 ks stromčekov, ktoré spoločnosť zabezpečí v lesnej škôlke. Tieto sa
následne vysadia a takto sa
obnoví 1 ha lesa z materiálu, ktorý je pre zalesnenie
mestských lesov vhodný
a prirodzený. Veľká vďaka za
aktívny prístup pri ochrane
lesa a tvorbe nášho životného prostredia, lebo buk je
matka lesa a výrazne prispeje k stabilite našich porastov.
Róbert Dula,
riaditeľ ML Poprad

PHJ so sláčikmi

V popradskom Dome kultúry sa minulý týždeň konal
ďalší koncert XXXVI. ročníka Popradskej hudobnej
jesene. Na druhom koncerte
tohto pravidelného podujatia
vážnej hudby sa predstavilo
sláčikové kvarteto Štátneho
Komorného orchestra Žilina
pod názvom Danube Monarchi v zložení Lukáš Szentkeresty (prvé husle), Maroš
Didi (druhé husle), Andrej
Krajčovič (viola), Pavol Šimčík (violončelo). Umelci,
poprední interpreti klasickej
hudby a stáli členovia Štátneho Komorného orchestra sa
rozhodli, že okrem členstva
vo veľkom
orchestri,
by si niekedy radi
zahrali aj
komornejšie - vo
štvorke.
Títo štyria hudobníci
dali
svojmu

zoskupeniu zaujímavý názov
- Danube Monarchi. Po anglicky znamená prvá časť Rakúsko-Uhorsko a druhá archi
po taliansky - sláčiky.
Andrej Krajčovič, violista
a manažér kvarteta uviedol:
„Ľuďom približujeme klasickú hudbu. Najčastejšie hráme
viedenské kúsky - Mozarta,
Beethovena, Straussove valčíky“.
Na koncerte odzneli skladby autorov W. A. Mozarta, L.
Boccheriniho, J. S. Bacha, L.
van Beethovena, A. Vivaldiho, I. Zeljenku, P. I. Čajkovského, J. Brahmsa, J. Straussa.		
(kpa)

Súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž
Svetoznámy dirigent a skladateľ
Piotr Rubik znovu mieri do Košíc

Piotr Rubik - poľský skladateľ symfonickej populárnej hudby pre orchester,
film a divadlo opäť zavíta do
Košíc. V Steel Aréne vystúpi
v sobotu 27. októbra 2018
o 19. hod. Ponúkne to najlepšie zo svojej tvorby. Predstaví
dielo „Septembrový žaltár“, v
ktorom odznejú jeho najznámejšie a najkrajšie skladby:
„Psalm Kochania”, “Psalm dla
Ciebie“, „Niech Mowia, ze to
nie jest milosc” a iné.
P. Rubik vyštudoval konzervatórium a neskôr hudobnú akadémiu Fryderyka
Chopina vo Varšave. Stal sa
členom svetoznámeho
orchestra
Jeunesses Musicales International.
Študoval
kompozíciu filmovej
hudby v Siene pod
vedením slávneho
skladateľa Ennia
Morriconeho.
Vstupenky
sa
dajú zakúpiť v predajnej sieti ticketportal.sk.

Ak máte záujem vyhrať vstupenky na koncert Piotra Rubika v Košiciach stačí vystrihnúť kupón, ktorý je súčasťou
súťaže a zaslať ho do redakcie
(Podtatranská 149/7, 058 01
Poprad), do pondelka 22. októbra 2018. Na korešpondenčný lístok je potrebné uviesť
aj číslo telefónu. Meno výhercu bude uverejnené v Novinách Poprad v stredu 24.
októbra 2018. Zapojením sa
do súťaže súhlasia súťažiaci so
spracovaním osobných údajov
pre účely súťaže a s uverejnením osobných údajov v prípade výhry.
(ppš)
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Vie rozosmiať, vie rozplakať…

Divadlo Commedia, ktoré
má svoje domovské dosky
znamenajúce svet v Poprade
– Spišskej Sobote, v smiechu,
neraz cez slzy, s priazňou divákov a stále s inšpiratívnymi výkonmi, došlo do svojej
päťdesiatky. Režisér, herec a
principál súboru Vladimír
Benko (na foto vpravo) zapomínal na začiatky súboru:
„Prvé stretnutie zakladajúcich členov bolo v polovici
septembra 1968. Teda mesiac po okupácii… Na prvú
skúšku, ktorú zvolal režisér
Milan Leso sa dostavili: Milan
Leso, Stanislav Baňas, Tereza
Bachledová, Eliška Repaská, Magdaléna Valjentová,
Katarína Miklušová a ja. Až
na Stana Baňasa, ktorý robil
techniku a šepkára, sme všetci boli obsadení do hry Marca
Camolettiho Tri letušky v Paríži. Na prvom stretnutí sme si
dali aj meno súboru - Matica,
čo malo v tej ťažko skúšanej
dobe národnostný cveng…
Pod touto hlavičkou sme fungovali do roku 1980, kedy sme
sa premenovali na Divadlo
humoru a mali sme nejaký
čas dvoch zriaďovateĺov Závodný klub Tatramat Poprad
a Závodný klub Tatraľan Kežmarok! Pod touto hlavičkou
sme existovali do roku 1992.
Vtedy sme s Františkom Illenčíkom dali do hlavičky súboru

názov COMMEDIA. Odvtedy
je súbor známy na Slovensku
a v zahraničí… Od roku 1990
sme sa dostávali čoraz viac do
sveta a tak som vybral univerzálny názov, s ktorým by neboli v zahraničí problémy. Ale
korene názvu sú v stredoveku
„commedii del arte“, kedy kočovné divadlá hrávali na jarmokoch nielen komédie, ale aj
drámy.
* Prečo ste sa zamerali práve na komédie?
„Je pravda, že repertoár tvorili veselohry a frašky. Z jednoduchého dôvodu, keď sa
študovala komédia, tak bola
zábava pri čítačkách, alebo
na javisku a neskôr, keď sme
hrali reprízy, tak zase bola
všeobecná zábava, pretože sa
bavili nielen diváci, ale aj herci. Jednoducho nám robilo (a
dodnes robí) radosť rozdávať
ľuďom humor, zábavu a vyvolať oslobodzujúci smiech. Ale
stále sme mali na mysli krédo, ktoré doniesol do súboru
Jožko Šilon: „Humor, keď sa
robí vážne, tak je potom veľká sranda.“ Ja osobne najviac
z divadelných žánrov milujem
tragikomédiu. Tá obsahuje
všetko, čo dobré divadlo má
mať. Slzy a smiech. Viem, že
vtedy je divák zasiahnutý citovo najviac, keď po hodine zábavy príde silný emocionálny
zážitok, ten si odnáša domov

Dom kultúry Poprad
Nedeľa 21. októbra o 10. hod. - Zlatý kľúčik (A. Tolstoj)
- o 18. hod. - Pastier (V. Pankovčin / V. Benko).
Pondelok 22. októbra o 10. hod. - Don Quichot a Sancho
Panza (M. Porubjak / V. Benko)
- o 18. hod. - Jozef a Mária (P. Turrini).
Utorok 23. októbra o 10. a 18. hod. - Kapustnica (R. Fallet,
A. Gregar, V. Benko).
Streda 24. októbra o 10. a 18. hod. - Neprebudený (M. Kukučín / V. Benko).
Štvrtok 25. októbra o 10. a 18. hod. - Zabíjačka (D. Dušek,
F. Lipták, M. Šulík).
Piatok 26. októbra o 10. a 18. hod. - Malka (F. Švantner/V.
Benko). Po predstavení uvedenie do života knihy Divadlo
bez derniér.
Sobota 27. októbra o 18. hod. - Kováči (M. Nikolič / V.
Benko).
Nedeľa 28. októbra o 10. hod. - Janko Hraško (P. Uher)
- o 18. hod. Don Quichot a Sancho Panza.
Predpredaj vstupeniek je v Mestskom informačnom stredisku v Poprade (Nám. sv. Egídia). Vstupné 2 €.
(ppp)

a núti ho rozmýšľať.
*Polstoročie je dlhá doba.
Nezaškodí trochu štatistiky…
„Za tie roky súbor naštudoval 54 titulov. S každou inscenáciou sa uskutočnilo 25 - 30
repríz. Máme v repertoári tituly (Zabíjačka, Kapustnica,
Keď muži plačú, Neprebudený,
Malka), ktoré majú vyše 120 slovom stodvadsať - repríz! Počet predstavení určite presiahol
číslo 2000, ale k tomu musíme
pripočítať stovky zábavných
(estrádnych) vystupení, pretože humor bol vždy žiadaný a
každá oslava, stretnutie, významnejšie podujatie sa bez
toho nemohlo zaobísť. A čo sa
týka divákov, tých bolo za tie
roky takmer 400 000 ! V rokoch 1980-2000 zvíťazil súbor
na všetkých krajských prehliadkach, zvíťazil na celoslovenských súťažiach, bol 13- krát
na Scénickej žatve v Martine,
5-krát na Jiráskovom Hronove
a najväčší úspech je dvojnásobná účasť na Svetovom festivale v Monaku s inscenáciami
MALKA a NEPREBUDENÝ.“
* Je hra, ktorá bola pre váš
súbor niečím výnimočná, a
na ktorú zvlášť radi spomínate?
„S naštudovanými inscenáciami je to ako s deťmi, stále je
vám najbližšie to najmladšie,
čiže hra, ktorú ste naštudovali
naposledy… Ale k vrcholom
určite bude vždy patriť Švantnerova MALKA, Kukučínov
NEPREBUDENÝ a monodráma PASTIER. Tieto tituly boli
aj patrične ocenené nielen na
amatérskej báze, ale aj renomovaní profesionálni divadelní
kritici ich označili za skvosty
slovenského divadla!“
* Rozosmievate niekedy
až k slzám. Stalo sa vám, že
diváci mimoriadne reagovali
na vaše divadelné predstavenia?
-„Na Krajskej scénickej žatve v Levoči po predstavení
Zápisky dôstojníka Červenej

armády
pri
klaňačke vstala
v lóži jedna diváčka a na celé
divadlo zakričala: „Hanba
Rusku!!!“. A asi
najsilnejší zážitok sme mali
na
festivale
v maďarskom
Sarvaši, kde
po predstavení
Skrotenie zlej
ženy, kde bola súčasť inscenácie osobná výpoveď Veroniky
Žoldákovej, museli v hľadisku
jednu rozplakanú herečku
domáceho súboru ostatné členky tíšiť, pretože jej život bol
takmer totožný so životom Veroniky… Alebo po predstavení
Keď muži plačú v Tatranskej
Kotline prišiel do šatne jeden
divák a Jožkovi Šilonovi, ktorý v inscenácii mal monológ o
škodlivosti tabaku, povedal, že
on má doma takú istú ženu,
akú opísal v jednoaktovke A.P.
Čechov…“.
* Aké obsadenie má Divadlo Commedia v súčasnosti?
„Služobne najstaršia je v súbore Veronika Žoldáková,
ktorá ešte v osemdesiatych rokoch účinkovala pod menom
Iglárová, potom od roku 1993
Vladislav Vaľko, neskôr Dušan Kubaň, v roku 2003 prišiel
Michal Novák a k najmladším
patria Petra Katrenčiáková
a Monika Piekielnická, alebo
Patrícia Parvová. Všetci žijú a
pôsobia v Poprade, takže sme
čisto popradský súbor…
* Pri príležitosti ocenenia a
jubilea sa akosi už patrí poďakovať. Komu?
-„Tam hore do nebeského divadelného neba chcem poďakovať Milanovi Lesovi, že ma
pritiahol k tejto mimoriadne
ušľachtilej práci, bez ktorej by
nebol môj život taký krásny.
Mojej manželke Danke, ktorá
to so mnou vydržala a zdieľala

dobré a zlé chvíle. Jej kritické
slová nám často pomohli vybrúsiť inscenáciu, aby sme neskĺzli k lacnému humoru. Poďakovanie samozrejme patrí
všetkým členom divadla,je ich
takmer 100, ktorí sa viac, alebo menej podieľali na tvorbe
inscenácií. Ďakujem všetkým
terajším členom, bez dobrých
hercov by nebolo dobré divadlo - V. Vaľko, D. Kubaň,
M. Novák, V. Žoldáková, M.
Piekielnická, V. Jaš… A zvlášť
by som chcel poďakovať Mariánovi Čižmárikovi, ktorý bol
v súbore takmer 30 rokov. Jeho
výtvarná spolupráca mala obrovský podiel na tom, že sa súbor zaradil k najúspešnejším
divadelným neprofesionálnym
kolektívom na Slovensku.“
* Aké máš želanie do
druhej päťdesiatky?
„Nuž, čo sa dá robiť, roky pribúdajú, ale v našom prípade to
je vlastne dobré. V postavách
jednotlivých hier pôsobíme ešte
dôveryhodnejšie, ako keď sme
ich pripravovali. O niektorých
našich inscenáciách povedali
odborní kritici, že sú neprenosné, že druhý súbor by to tak
dobre nedokázal. Želám si, aby
sme pri dobrom zdraví oslávili
55-ku súboru a pripravili opäť
pár neprenosných inscenácií.“
Ocenením Divadla Commedia za prínos pre mesto
bude na piatkovom slávnostnom mestskom zastupiteľstve odovzdanie Ceny mesta Poprad.
(mar)

„Nový gympel“ v prvej pätici

Gymnázium na Ulici Dominika Tatarku v Poprade (GPUDT) opäť potvrdilo, že
patrí medzi najlepšie na Slovensku. Národný ústav certifikovaných meraní (NÚCEM)
zverejnil zoznam škôl, ktoré sa vo vzdelávaní
slovenského jazyka a literatúry (SJL) dlhodobo umiestňujú nad úrovňou očakávania
v pridanej hodnote. Po vyhodnotení výsledkov maturitnej skúšky zo SJL v školskom
roku 2017/2018 NÚCEM zaradil GPUDT do
pätice najlepších.
Čo pridaná hodnota v predmete zname-

ná? Je to rozdiel medzi reálnou a očakávanou
priemernou úspešnosťou školy v externej
časti maturity. Pri výpočte sa berú do úvahy výsledky žiakov danej školy v Testovaní 9
a úspešnosť tých istých žiakov na maturite.
Predpokladá sa, že žiaci, ktorí zo základnej
školy prídu s istým percentom úspešnosti
v SJL, dané percento dosiahnu aj pri externej
maturite. Podľa výskumu NÚCEM-u však príspevok Gymnázia na Ulici Dominika Tatarku
v Poprade ku vzdelávaniu SJL je už štvrtý rok
po sebe nad úrovňou očakávania.
(zsu)
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Spoločenská kronika
Povedali slávni
„Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom Tvojho života.“
		
Mark Twain

BLAHOŽELÁME K MENINÁM

Dnes 17. októbra má meniny - Hedviga, vo štvrtok 18. októbra
- Lukáš, v piatok 19. októbra - Kristián, v sobotu 20. októbra
- Vendelín, v nedeľu 21. októbra - Uršuľa, v pondelok 22. októbra - Sergej a v utorok 23. októbra - Alojzia.

Vitajte medzi nami

V Nemocnici Poprad sa narodila: 18. septembra 2018 Diana
Mlynáriková, Poprad.

NAVŽDY sme SA ROZLÚČIli
Vo štvrtok 11. októbra 2018
vo Veľkej s

Jánom Sendeckým,
69-ročným

Vo štvrtok 11. októbra 2018
vo Veľkej s

Jánom Jendrichovským,
75-ročným

V piatok 12. októbra 2018
v Spišskej Sobote s

Annou Mlynárovou,
89-ročnou

V piatok 12. októbra 2018
vo Veľkej s

Jánom Rezníčkom,
64-ročným

V sobotu 13. októbra 2018
vo Veľkej s

Júliusom Koškom,
84-ročným

V sobotu 13. októbra 2018
vo Veľkej s

Máriou Kravčákovou
68-ročnou

V utorok 16. októbra 2018
v Spišskej Sobote s

Helenou Lapajovou,
86-ročnou

NAVŽDY SA ROZLÚČIme
V piatok 19. októbra 2018
o 13. hod. vo Veľkej s

Alžbetou Keresztesyovou,
92-ročnou

Vo štvrtok 4. októbra 2018
o 14. hod. vo Veľkej s

Elenou Beňovou,
76-ročnou

Program kina CINEMAX Poprad
Od 18. októbra do 24. októbra

Piadinôžka 2D: o 13.40
hod. (hrá sa len cez víkend), o 16. hod., Venom
2D: o 18.10 hod., Zrodila
sa hviezda: o 20.40 hod.,
Princezná a dráčik: o 13.
hod. (hrá sa len cez víkend),
Prvý človek 2D: o 15. hod.,
Králi zlodejov: o 18. hod.,

Toman: o 20.30 hod., Detské kino - Kubko hrdina:
o 14.10 hod. (hrá sa len cez
víkend), Tajomstvo domu
s hodinami: o 16.20 hod.,
Po čo muži túžia: o 18.40
hod. (nehrá sa 23.10.),
Halloween: o 20.50 hod.,
ARTMAX FILMY: Tiesňové volanie: o 18.50 hod.
(hrá sa len 23.10.). Viac na
www.cine-max.sk. (ppp)

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 €.

Spomienka na nadaného dokumentaristu Matúša Ondrušeka
V piatok 19. októbra si pripomenieme päť rokov od
úmrtia Mgr. Art. Matúša Ondrušeka.
Narodil sa 25. augusta 1986
v Poprade. Tu navštevoval Základnú školu na Tajovského
ulici. V roku 2005 absolvoval
SSOŠ Elba v Prešove. V rokoch
2006 - 2011 bol poslucháčom
Filmovej a divadelnej fakulty
Akadémie umení v Banskej
Bystrici, kde ukončil odbor
Filmová a dokumentárna tvorba. Ako svoje
semestrálne práce nakrúcal videodokumenty
o významných, ale málo známych osobnostiach popradského regiónu. Pripravil medailóny venované kulturológovi Jánovi Olejníkovi, karikaturistovi Andrejovi Mišánekovi
a vysokoškolské štúdium absolvoval videofilmom Organisti, venovanom organárskej dielni bratov Biesovcov v Hranovnici, žijúcich v
Poprade.
Do zamestnania nastúpil v Tatranskej
galérii, pre ktorú sa stal nenahraditeľným
pracovníkom pre svoje schopnosti v oblasti

počítačovej techniky, videotechniky, ale aj vďaka svojim
teoretickým a praktickým
znalostiam zo sféry umenia,
najmä filmového.
V rámci svojich pracovných
povinností v TG magister umenia Matúš Ondrušek pripravoval videodokumentáciu podujatí TG. Pripravil aj osobnostné
portréty našich popredných výtvarníkov, napr. Jána Zoričáka,
Andreja Rudavského. Po niekoľko rokov na videozáznam zachytil folklórne
slávnosti vo Vernári.
V sobotu 5. októbra 2013 sa vybral na bicykli do Svitu, no z výletu sa už domov nevrátil.
Tento svet navždy opustil 19. októbra 2013.
Mgr. Art. Matúš Ondrušek zanechal po sebe
mnoho rozpracovaných videoprojektov a svoju Krížovú cestu, Kalváriu v Starom Smokovci,
ktorú natáčal a pripravoval po dobu 5 rokov,
nedokončil. Venujte mu krátku spomienku a jeho filmy si môžete pozrieť na https://
www.youtube.com/user/MrMatusondrusek/featured?disable_polymer=1.
(ppp)

Deň Prešovského samosprávneho kraja
Deň Prešovského samosprávneho kraja sa uskutoční
v utorok 23. októbra od 10.
do 17. hod., kedy budú otvorené dvere verejnosti v Úrade
PSK i v inštitúciách v zriaďovateľskej pôsobnosti krajskej
samosprávy. O 15.30 hod. sa
občania budú môcť stretnúť

s predsedom PSK Milanom
Majerským a jeho spolupracovníkmi. V programe
vystúpi o 10. hod. spevácky
zbor Gaudeamus a tanečná
skupina Diridonky, o 15. hod.
legendárny PUĽS., o 17. hod.
bude bezplatné korčuľovanie
v prešovskej PSK Aréne.

Počas Dňa PSK budú mať
múzeá a galérie v pôsobnosti
PSK vstupné zdarma, v knižniciach budú bezplatné zápisy
a odpustenie sankčných pokút
a v stredných školách pripravujú stretnutia s významnými
osobnosťami regiónu a ďalšie.
Viac na www.po-kraj.sk. (dje)

Pohotovosť v lekárňach
V stredu 17. októbra - Benu - Kaufland, vo štvrtok 18. októbra - Adus, v piatok 19. októbra Ekolekáreň - OC Forum, v sobotu 20.
októbra - Aduscentrum, v nedeľu 21. októbra - Adus, v pondelok 22. októbra Victoria a v utorok 23. októbra - Primula.
Benu - Kaufland: Moyzesova 3, Adus: Mnohe-

ľova 2, Ekolekáreň - OC Forum: Nám. sv. Egídia,
Aduscentrum: Nám. sv. Egídia 22/49, Victoria:
Drevárska ul., Primula: Dostojevského
12. Lekárne s pohotovostnou službou
sú otvorené od pondelka do piatka od
16. hod. do 22.30 hod., počas sobôt,
nedieľ a sviatkov od 7. hod. do 22.30 hod.

Horoskop od stredy do stredy
Poteší vás
veľmi dobrá
pracovná ponuku, ktorú sa určite rozhodnite prijať.

Pôjdete na
cestu,
na
ktorej vás čakajú zaujímavé zážitky. Budú naozaj veselé.

Nerobte
medzi svojimi rodinnými príslušníkmi
alebo priateľmi rozdiely. Môže
sa vám to vypomstiť.

Niekto o vás
prejaví záujem, čím sa budete cítiť poctení.
Hrozia vám zdravotné problémy.

Máte obchodného
ducha a ten sa naplno prejaví.
Čaká vás dobrý zárobok.

N e p o sudzujte
iných prísne a nerobte si z nich
posmech. Môže sa to obrátiť
proti vám.

Pekný týždeň
vám
prinesie veľa radosti najmä v
rodine. Čaká vás veľa stretnutí.

Budete
bojovať s
nedostatkom peňazí, lebo vám
nevyjde niečo, čo ste chceli.

Najmä na
pracovisku
sa vám bude mimoriadne dariť, ale úspechy budete mať aj
v láske.
Sprav čertovi dobre,
peklom sa ti odplatí - toto porekadlo bude teraz platiť pre vás.
Niečo,
o
čom ste si
mysleli, že pôjde hladko, sa bude
zadrhávať. Hľadajte príčiny.
Nepodceňte žiadnu
z povinností, lebo aj maličkosť
VP-69
môže byť dôležitá.
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Kultúrny program mesta Poprad
Piatok 19. októbra o 18. hod./
divadelná sála Domu kultúry
v Poprade
Záverečný koncert XXXVI.
Popradskej hudobnej jesene
ENSAMBLE LE CONTE
SOŇA GODARSKÁ / soprán
/SK, LENKA KORBELOVÁ /
klavír / CZ, MAREK ŠVEJKAR / klarinet/CZ
Vstupné: 6 €/3 €
Sobota 20. októbra o 17.
hod./divadelná sála v Poprade-Spišskej Sobote

JUBILEUM - 50. výročie Divadla Commedia
KAPUSTNICA
Vstup voľný.
Od 21. do 28. októbra/divadelná sála DK v Poprade
JUBILEUM - 50. výročie Divadla Commedia
Týždeň divadla smiechu a hereckých výkonov. Za symbolické vstupné 2 € môžu diváci
vidieť 10 najhrávanejších titulov z ich repertoáru. Podrobne
na 6. str.

Primátor mesta Poprad podľa § 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
zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie
na obsadenie funkcie
riaditeľa/ky Centra voľného času,
Ulica mládeže 2688/13, Poprad.
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky: • odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušné školské zariadenie podľa
zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a
odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ
SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé
kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov • absolvovanie prvej atestácie/1. kvalifikačnej skúšky
alebo jej náhrady • najmenej päť rokov výkonu pedagogickej
praxe.
Ďalšie požiadavky: • spôsobilosť na právne úkony • znalosť
príslušnej legislatívy • bezúhonnosť • komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti • osobnostné a morálne predpoklady pre výkon riadiacej funkcie.
Požadované doklady k prihláške do výberového konania: • prihláška do výberového konania • profesijný životopis • overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom
vzdelaní • doklad o dĺžke pedagogickej praxe • potvrdenie
o zdravotnej spôsobilosti (podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona
č. 317/2009 Z. z.) • písomný návrh koncepcie rozvoja centra voľného času • výpis z registra trestov nie starší ako tri
mesiace • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov
uvádzaných v predložených dokladoch • súhlas uchádzača
na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z . z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Uzávierka prihlášok je 31. októbra 2018. Prihlášky s označením „Výberové konanie - CVČ“ posielajte na adresu:
Mestský úrad Poprad
odbor školstva, mládeže a športu
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania budú uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené najmenej 7 dní
pred jeho uskutočnením.			
PP-104

Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3,
058 01 Poprad
prijme do pracovného pomeru zamestnanca na obsadenie
pracovnej pozície
odborný referent/ka oddelenia stavebného poriadku.
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: • ukončené vysokoškolské vzdelanie min. I. stupňa - pozemné stavby • prax
v príslušnom odbore výhodou • znalosť právnych noriem v
predmetnej oblasti • bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť • práca s počítačom - pokročilý • vodičský preukaz sk. B.
Požadované doklady k prihláške na výberový pohovor: •
písomná prihláška na výberový pohovor, profesijný štrukturovaný životopis s uvedením telefonického kontaktu • kópia
dokladov o dosiahnutom vzdelaní • čestné prehlásenie o bezúhonnosti • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Predpokladaný nástup: po ukončení výberového konania
Druh pracovného pomeru: plný úväzok na pracovnú zmluvu
Ponúkaný plat: v zmysle platnej legislatívy
Bližšie informácie: stanislav.spisiak@msupoprad.sk, tel.
052/7167291
Termín doručenia prihlášky s požadovanými dokladmi:
26. október 2018 do 12.00 hod.
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením Neotvárať „výberové konanie - stavebný poriadok“ do podateľne Mestského úradu v Poprade,
alebo ich poslať poštou na adresu:
Mestský úrad Poprad
odd. personálneho manažmentu a miezd
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 01 Poprad
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.		
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MESTO POPRAD

v y h l a s u j e obchodnú verejnú súťaž
NA PRENÁJOM 7 PREDAJNÝCH STÁNKOV
Predmet nájmu na základe súťaže:
Prenájom 7 predajných stánkov počas vianočného obdobia, ktoré
sú vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže. Umiestnenie 7 predajných stánkov je zakreslené v prílohe č. 1, pričom predajné stánky
budú vyhlasovateľom postavené na určené miesto na Námestí sv.
Egídia v Poprade.
Predmet nájmu na základe súťaže:
Prenájom predajných stánkov počas vianočného obdobia, ktoré sú
vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže, a to: A: Predajný stánok č.1, rozmer 1,70 x 1,90 m • B: Predajný stánok č.2, rozmer 1,70 x
1,90 m • C: Predajný stánok č.3, rozmer 1,70 x 2,20 m • D: Predajný
stánok č.4, rozmer 1,70 x 2,20 m • E: Predajný stánok č.5, rozmer
1,70 x 2,20 m • F: Predajný stánok č.6, rozmer 1,70 x 2,20 m • G:
Predajný stánok č.7, rozmer 1,70 x 1,90 m
Minimálne nájomné za obdobie prenájmu:
- predajný stánok, rozmer 1,70x1,90 m (stánok č. 1,2,7) 260,- €
- predajný stánok, rozmer 1,70x2,20 m (stánok č. 3,4,5,6) 360,- €
Paušálna platba za elektrickú energiu:
- predaj suvenírov 250,- € za obdobie prenájmu
- predaj varených jedál (predmet činnosti - pohostinská činnosť) alebo poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia (chlebíčky, párky v
rožku, bagety a pod.) 500,- € za obdobie prenájmu
Účel nájmu: v súlade so živnosťou budúceho nájomcu
Obdobie prenájmu: 30.11.2018-10.01.2019, s možnosťou predĺženia
do 25. 1. 2019.
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 31.10.2017 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@msu.poprad.sk, tel. 052/7167293, 052/7167297 PP-103

Kino Tatran
18. a 19. októbra o 19. hod.
TOMAN
CZ / SK, historická dráma,
145 min., originálna verzia,
MP12
Muž mnohých tvárí a mien,
šéf zahraničnej rozviedky a
bezškrupulózny obchodník
a kariérista. Bol poverený
úlohou zohnať peniaze, ktoré
komunistom vyhrajú voľby.
On peniaze zohnať vedel.
Vstupné: 5 €, Vstupné zľavnené (deti, študenti, seniori,
ŤZP): 4 €
20. a 21. októbra o 16.30 hod.
PIADINÔŽKA
USA, animovaný, dabing, MP
Príbeh obráti mýtus hore nohami, keď mladý šikovný Yeti
nájde niečo, o čom si myslel,
že neexistuje. Človeka - piadinôžku.
Vstupné: 5 €, Vstupné zľavnené (deti, študenti, seniori,
ŤZP): 4 €
20. a 21. októbra o 19. hod.
PRVÝ ČLOVEK
USA, dráma, 138 min., titulky, MP12
Jedno z najväčších dobrodružstiev v dejinách ľudstva. Dramatický príbeh letu
Neila Armstronga na Mesiac mapuje oscarový režisér
Damien Chazelle, ktorý na
obežnú dráhu vyslal Ryana Goslinga. Vstupné: 5 €,
Vstupné zľavnené (deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €
22. októbra o 19. hod.
STUDENÁ VOJNA
(PROJEKT 100)
PL / FR / GB, dráma, 84 min.,
titulky, MP15, FK
Láska na pozadí Studenej
vojny. V kulisách Varšavy,
Berlína a Paríža znie jazzová hudba a Zula s Wiktorom
rozohrávajú nádhernú, ale
trpkú baladu. Cannes 2018 Najlepší režisér
Vstupné: 5 €. Vstupné FK,
ŤZP: 3 €

Inzercia
• Predám kvalitný leštený

Tatranský drevený obklad
- 3 €, perodrážka, Zrubový
profil, hranoly a dlážkovicu
na podlahy. Inf. č. t.: 0908
234 866.			 1/18-P
Prenajmeme kancelárske priestory v Poprade,
Teplická 34, bývala AB Stavomontáže. Inf.: č. t. 0905
563 836, e-mail: pabamke@
gmail.com
61/18-R

•
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V Nemocnici Poprad opäť otvorené mamografické pracovisko

Po inštalácii nového digitálneho mamografického prístroja
je od pondelka 15. októbra 2018
spustená prevádzka mamografického pracoviska. O časových termínoch vyšetrení budú pacienti
informovaní pracovníčkami recepcie oddelenia diagnostickej
a intervenčnej rádiológie Nemocnice Poprad.
Na objednanie a vyšetrenie na
mamografické vyšetrenie je potrebné doniesť popis a obrazovú dokumentáciu z posledného vyšetrenia,

ak bolo realizované mimo popradského pracoviska.
Nový prístroj by mal umožniť
vyšetriť denne viac pacientok ako
v minulosti. Generálny riaditeľ
a predseda predstavenstva Nemocnice Poprad Peter Petruš neskrýva
radosť z opäť otvoreného pracoviska a jedným dychom dodáva,
že nemocnica môže znova napĺňať
svoj cieľ, a teda poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť s vysokokvalifikovaným personálom a
modernou prístrojovou technikou.

Spolu vytvárajú vhodné podmienky pre včasné stanovenie diagnózy, čo je dôležitým predpokladom
následnej úspešnej liečby pre pacientov. Mamografické pracovisko
v oddelení diagnostickej a intervenčnej rádiológie bolo zriadené
v Nemocnici Poprad ešte v roku
1996. Od tohto času fungovalo
bez prestávky a neustále zvyšovalo
úroveň kvality poskytovaných služieb. Po nútenom dočasnom uzatvorení je od pondelka opäť k dispozícii pacientom.
(sga)

Na Medzinárodnom festivale horských filmov v Poprade uviedli minulú sobotu do života knihu autorov Alojza Halása (druhý sprava) a Juraja Zaťka (tretí sprava)
Zimný hrebeň Tatier - úplné prelezenie zimného hrebeňa Vysokých Tatier - 1974. Bola to veľká udalosť pre
slovenských horolezcov tých čias a inšpirovala vtedajšiu horolezeckú generáciu k expedícii na severný vrchol
Nanga Parbatu v roku 1978. A. Halás za oboch autorov
povedal: „Za „krstných otcov“ sme si vybrali Zola Demjána, s ktorým sme veľa času strávili v horách a tiež Petra
Hámora. Knihu sme venovali nášmu kamarátovi Jožovi
Justovi, lebo teraz je to práve 30 rokov, čo ostal na Mount
Evereste.“ Z. Demján pri vyslaní knihy k čitateľom pokropením vetvičkou kosodreviny namočenou v smokoveckej
kyselke a pravej tatranskej horcovici poznamenal: „Pre mňa táto kniha znamená moje horolezecké narodeniny, keďže
som sa narodil v roku 1955, kedy bol prvý zimný výstup na hrebeň a v 1974 som zase vstúpil do horolezeckého oddielu v Bratislave a práve títo, vtedy ešte mladíci, chystali toto úplné prelezenie zimného hrebeňa V. Tatier.“
(mar)
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Popradskí orli dostali výprask od Liptákov

Futbalisti FK Poprad
odohrali
netradične v nedeľu 14. októbra
duel 13. kola II. ligy na domácom ihrisku v NTC proti
Liptovskému Mikulášu. Dopoludnia sa im vôbec nedarilo a prehrali 0:5 (na foto
vľavo).
Popradčania chceli po stredajšom triumfe 3:1 v Slovenskom pohári v Kalši ukončiť
„anglický týždeň“ víťazstvom,
no Liptovský Mikuláš bol ešte
pred nedeľňajším obedom nad
ich sily. „Po takomto výprasku
sa mi hľadajú slová ťažko. Súper vyhral zaslúžene, bol od
začiatku lepší. Mrzí ma prístup
hráčov, pretože po druhom inkasovanom góle zápas zabalili,“ hodnotil duel proti Liptákom tréner FK Poprad Marek
Petruš. Popradských orlov
čaká ďalší náročný program.
Po sobotňajšom ligovom zápase s Bardejovom odohrajú
už v utorok 23. októbra o 14.30
hod. zápas 5. kola Slovenského
pohára v Šamoríne.
Na domácom ihrisku boli

minulý týždeň v hre o ligové
body aj dorastenci do 19 rokov. V zápase so Senicou prišli o víťazstvo až v závere a napokon remizovali 1:1 (na foto
vpravo). „Šanca na víťazstvo
sa posúva od zápasu k zápasu
a my ju nevieme využiť. Žiaľ,
neudržali sme víťazný stav
desať minút pred koncom a to
je problém. Chlapci sa snažia,
ale chýba nám oproti ostatným
tímom kvalita,“ povedal po
zápase so Senicou tréner FK
Poprad U19 Ján Blaháč.
Výsledky: 4. kolo Slovenského pohára v stredu 10.
októbra TJ Mladosť Kalša

- FK Poprad 1:3 (1:1), góly
Popradu: 32. Vladimír Kukoľ, 54. Lukáš Horváth, 56.
Štefan Holiš. 13. kolo II. ligy
v nedeľu 14. októbra FK Poprad - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 0:5 (0:1).

Z kuchyne FK Poprad

Juniori: v nedeľu 14. októbra Ptičie - Poprad B 0:4. Ml. dorast
U17: v sobotu 13. októbra Senica - Poprad 2:0. Ml. dorast U16:
v sobotu 13. októbra Senica - Poprad 4:1. St. žiaci U15: v nedeľu 14. októbra Bardejov - Poprad 0:2. St. žiaci U14: v nedeľu
14. októbra Bardejov - Poprad 2:4. Ml. žiaci U13: v sobotu 13.
októbra Poprad - Bardejov 4:1. Ml. žiaci U12: v sobotu 13. októbra Poprad - Bardejov 24:9. Ženy: v sobotu 13. októbra Sp.
N. Ves - Poprad 2:3. Dorastenky: v nedeľu 14. októbra Prešov Poprad 2:0. Žiačky: v nedeľu 14. októbra Prešov - Poprad 11:1.

Festival Cup korisťou Michalkovej a Švuba
V rámci Medzinárodného
festivalu horských filmov sa
v sobotu na Námestí sv. Egídia konala aj obľúbená súťaž
v boulderingu - Festival Cup,
ktorá bola súčasťou Slovenského pohára v lezení dospelých a mládeže.
V športovom lezení - boulderingu - olympijskej disciplíne
na LOH v Tokiu 2020, súťažilo
v Poprade 14 žien a 24 mužov.
Do finále postúpilo na základe kvalifikačných kôl 8 najlepších žien a 8
mužov.
V kategórii U16 ženy zvíťazila
Pezinčanka Katka Váleková, medzi
chlapcami bol najlepší Jakub Fabric.
Medzi staršími v kategórii U18 sa
stala absolútnou víťazkou budúca
olympionička, skvelá slovenská lez-

Program: 14. kolo II. ligy
v sobotu 21. októbra o 17. hod.
FK Poprad - Partizán Bardejov, 5. kolo Slovenského
pohára v utorok 23. októbra
o 14.30 hod. FC ŠTK 1914
Šamorín - FK Poprad. (mav)

kyňa Vanda Michalková z lezeckej
akadémie Bratislava. Medzi chlapcami obsadil prvú priečku Matúš
Válek.
V celkovom poradí zvíťazila Vanda Michalková medzi ženami a v kategórii mužov sa najviac darilo Jakubovi Švubovi z Banskej Bystrice (na
foto vpravo dole).		
(ppp)

Tabuľka II. ligy
V

R

P

S

B

1. Skalica

Z

13 9

2

2

25:8

29

2. Pohronie

13 8

5

0

21:10 29

3. Komárno

13 8

2

3

24:12 26

4. Petržalka

13 7

4

2

20:11 25

5. L. Mikuláš

13 8

1

4

25:17 25

6. FK Poprad

13 6

2

5

28:23 20

7. Žilina B

13 6

1

6

26:29 19

8. Dubnica

13 5

2

6

28:24 17

9. Inter BA

13 5

1

7

18:24 16

10. Prešov

13 4

3

6

19:15 15

11. Šamorín

13 4

3

6

20:22 15

12. B. Bystrica

13 3

4

6

14:17 13

13. Trebišov

13 3

3

7

11:24 12

14. Lokomotíva KE 13 3

2

8

12:23 11

15. Lipany

13 3

1

9

10:32 10

16. Bardejov

13 1

6

6

15:25

BAM Poprad

Popradské basketbalistky
vo svojom treťom zápase
novej sezóny extraligy prehrali v sobotu v Ružomberku 31:73.
V najbližšiu sobotu pocestujú zverenkyne Tatiany Gallovej do Šamorína.
Výsledok: 3. kolo v sobotu 13. októbra MBK Ružomberok - BAM
Poprad 73:31 (37:16), najviac bodov
BAMP: Michaela Grigerová - 11.
Program: 4. kolo v sobotu 20.
októbra o 18. hod. ŠBK Šamorín -

BAM Poprad. 		

9

(ppv)

Tabuľka Extraligy žien
1. Ružomberok
2. Šamorín
3. YA Košice
4. Piešťany
5. BAM Poprad
6. Nitra
7. Slovan BA
8. B. Bystrica

Z
4
4
3
3
3
3
3
3

V
4
3
3
2
1
0
0
0

P
0
1
0
1
2
3
3
3

B
8
7
6
5
4
3
3
3

Z kuchyne BAM Poprad

Juniorky: v sobotu 13. októbra Prešov - Poprad 85:66. Ml. žiačky: v nedeľu 14. októbra Poprad - YA Yellow Košice 46:51pp a 53:35. St. žiačky: v sobotu 13. októbra
Poprad - Ružomberok 44:52 a v nedeľu 14. októbra Poprad - B. Bystrica 62:52.

Legendy oslávili storočnicu

Pri príležitosti 100. výročia vzniku
Československej republiky sa v sobotu 20. októbra na Zimnom štadióne
mesta Poprad uskutoční hokejový
zápas legiend Slovenska a Česka zo
začiatkom o 17. hodine.
Vo výberoch trénerov Jána Filca
a Jána Havla budú zastúpení hráči,
ktorí v minulosti preslávili obe krajiny na svetovom fóre. Za Slovensko
na stúpi napríklad Miroslav Šatan,
Ľubomír Sekeráš, či Michal Handzuš.
České mužstvo budú zastupovať na-

príklad Josef Beránek, Martin Erat, či
Patrik Eliáš.
Podujatia sa zúčastnia aj mladé
hokejové nádeje z Popradu, Spišskej
Novej Vsi a Kežmarku. Pred stretnutím sa o 15. hodine uskutoční autogramiáda v priestoroch AquaCity
Poprad a počas samotného zápasu
budú môcť diváci vyhrať vstupenky na zápasy Slovenska počas blížiaceho sa svetového hokejového
šampionátu, ktorý bude v Bratislave
a Košiciach.		
(ppp)
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Kamzíci ukázali cez víkend dve tváre Týždeň s mestskou políciou

Popradskí hokejisti odohrali cez
víkend dva zápasy
Tipsport Ligy na
domácom ľade.
Kým v piatok dokázali v tretej tretine zlomiť odpor majstrovskej Banskej Bystrice,
v nedeľu nestačili na aktuálneho vicemajstra z Trenčína
a prehrali na nulu.
„V piatok sme mali výbornú prvú tretinu, ale druhá
bola jej presný opak. V tretej
tretine sme urobili korektúry v zostave a vyplatilo sa.
V nedeľu rozhodol o výsledku
začiatok zápasu a dve presilovky hostí. Na šance to bolo
vyrovnané, ale výsledok je
pre nás katastrofálny,“ hodnotil oba zápasy tréner HK
Poprad Roman Stantien.
V utorok 16. októbra odohrali kamzíci predohrávku 13. kola v Budapešti po
uzávierke vydania novín
Poprad. V rámci 14. kola
privítajú Popradčania Nitru,
a to v nedeľu 21. októbra už
o 16. hodine. Následne pocestujú v utorok 23. októbra

týždeň v ponde•lokMINULÝ
večer došlo v jednej z pre-

•

do Žiliny.
Výsledky Tipsport Ligy:
vložený zápas 10. kola
v utorok 9. októbra HK
Orange 20 - HK Poprad 1:3
(0:1, 0:1, 1:1), góly Popradu:
15. Daniel Brejčák (S. Takáč,
J. Erving), 34. Arturs Salija
(L. Kozák, M. Paločko), 60.
Dávid Bondra (A. Salija, L.
Paukovček). 11. kolo v piatok 12. októbra HK Poprad
- HC ´05 iClinic Banská
Bystrica 5:2 (1:0, 1:2, 3:0),
góly Popradu: 3. Lukáš Kozák (J. Abdul, M. Zagrapan),
32. Samuel Mlynarovič (P.
Svitana), 52. Samuel Takáč
(L. Paukovček), 53. Dávid

Z kuchyne HK Poprad

Juniori: v sobotu 13. októbra B. Bystrica - Poprad 1:4 a v nedeľu 14. októbra B. Bystrica - Poprad 4:6. Dorast: v sobotu
13. októbra Poprad - Slovan BA 2:5 a v nedeľu 14. októbra Poprad - Slovan BA 2:4. Kadeti: vo štvrtok 11. októbra Poprad
- Sp. N. Ves 4:6. St. žiaci 8.r.: v sobotu 13. októbra Poprad
- Prešov 2:2. St. žiaci 7.r.: v sobotu 13. októbra Poprad - Prešov 6:0. Ml. žiaci 6.r.: v sobotu 13. októbra Prešov - Poprad
2:6. Ml. žiaci 5.r.: v sobotu 13. októbra Prešov - Poprad 6:8.

Krátko zo športu

•

POPRADSKÉ hokejistky
odohrali v sobotu 13. októbra
dohrávku 1. kola extraligy
a na domácom ľade porazili
Ice Dream Košice 3:0. V sobotu 20. októbra sa Popradské líšky predstavia opäť
doma, a to v zápase 7. kola
o 20. hodine proti Šarišanke
Prešov.
FUTBALISTI ŠK Zemedar Poprad - Stráže v nedeľu 14. októbra triumfovali
na domácom trávniku nad
OFK Toporec 5:2 v rámci 11.
kola 6. OMV ligy. Najbližšie
sa predstavia v nedeľu 21.
októbra o 14.30 hod. v Spišskom Štvrtku.
BASKETBALISTI BK Iskra Svit v sobotu 13. októbra
doma v rámci 2. kola SBL porazili Komárno 84:71. Dnes,
t. j. v stredu 17. októbra cestu-

•

•

dajní v NC Max ku krádeži
tovaru 16-ročným mladíkom
zo Spišskej Belej, ktorý ukradol mikinu v hodnote 9,95
eur. Privolaná hliadka MsP
Poprad podozrivému uložila
blokovú pokutu. Ukradnutý
tovar bol bez poškodenia vrátený do predajne.
V TEN istý deň prijali
mestskí policajti od občanov nájdený iPhone a kľúč
od motorového vozidla. Veci
budú uložené v úradovni
MsP Poprad až do zistenia
ich majiteľov.
VO ŠTVRTOK 11. októbra popoludní prijala
mestská polícia oznam od
matky, ktorú v byte na Ul.
L. Svobodu mal napádať
jej opitý syn. Po príchode
hliadky na miesto poškodená uviedla, že jej 21-ročný
syn medzitým ušiel z bytu

jú do Žiliny, doma sa predstavia opäť v sobotu 20. októbra,
keď o 18. hodine privítajú
v Iskra Aréne Levických Patriotov.
V PONDELOK 15. októbra sa v Aréne Poprad konalo finále okresného kola vo
futsale žiakov stredných škôl.
Pri svojej premiérovej účasti sa najviac darilo SSOŠ vo
Veľkej, ktorá bude náš okres
reprezentovať na krajskom
kole 20. novembra v Prešove.
POPRADSKEJ plavkyni Tamare Potockej sa na
Olympijských hrách mládeže
v Buenos Aires podarilo postúpiť do finále, kde skončila
na ôsmom mieste, ale už v semifinále splnila B-limit na
budúcoročné seniorské majstrovstvá sveta v kórejskom
Kwangdžu.
V SOBOTU 13. októbra
sa v priestoroch ZŠ s MŠ A.

•

•

•

Bondra (J. Abdul), 55. Dávid
Bondra (J. Abdul, M. Zagrapan). 12. kolo v nedeľu 14.
októbra HK Poprad - HK
Dukla Trenčín 0:3 (0:2, 0:0,
0:1).
Program Tipsport ligy:
14. kolo v nedeľu 21. októbra o 16. hod. HK Poprad - HK Nitra, 15. kolo
v utorok 23. októbra o 17.30
hod. MsHK DOXXbet Žilina - HK Poprad. (mav)

Tabuľka Tipsport ligy
Z
1. Zvolen

V Vp Pp P

S

B

13 9 1

2

1

58:27 31

2. N. Zámky 13 9 1

1

2

37:20 30

3. Košice

1

3

42:26 28

13 9 0

4. B. Bystrica 14 7 1

3

3

41:37 26

5. HK Poprad 13 7 2

0

4

33:24 25

6. Nitra

13 6 2

1

4

42:33 23

7. Trenčín

12 5 2

0

5

32:27 19

8. Detva

13 5 1

1

6

33:38 18

9. L. Mikuláš 13 3 2

1

7

32:37 14

10. Miškovec 13 4 0

2

7

34:49 14

11. Žilina

0

8

37:52 13
31:45 11

13 3 2

12. Budapešť 14 2 1

3

8

13. SR 20

0

11 17:54

11 0 0

0

V. Scherfela vo Veľkej konal
2. ročník súťaže hasičov TFA
Železný hasič. Medzi ženami nad 35 rokov bola druhá
Iveta Zavacká z DHZ Poprad - Veľká, medzi mužmi
skončil druhý aj Lukáš Fridman z DHZ Šuňava, medzi
mužmi nad 35 rokov triumfoval Ján Šebest z DHZ Vikartovce, medzi dorastencami bol druhý Patrik Zavacký
z DHZ Poprad - Veľká a z víťazstva medzi dorastenkami
sa tešila Štefánia Badovská
z DHZ SOŠ Okružná Poprad.
OD PIATKA 19. do nedele 21. októbra sa v Košiciach uskutoční 44. ročník
Rally Košice a svoje zastúpenie bude mať aj naše mesto
v podobe posádky Sting
Motorsport Rally Team Poprad v zložení Tibor Kovács
- Patrik Kišidaj.
(ppv)

•

•

aj s fľašou alkoholu, pričom
poškodenú nezranil. Mestskí policajti pred vchodom
do bytového domu pristihli
ďalšie osoby, ktoré s podozrivým mužom mali popíjať.
Medzi nimi bol aj 16-ročný
mladistvý z Popradu. Ďalšiemu osemnásťročnému Popradčanovi, ktorý umožnil
požívať alkoholické nápoje
nedospelej osobe, bola uložená bloková pokuta.
V PIATOK 12. októbra
večer mestskí policajti zistili
v podchode na Ulici Popradskej brigády tri dievčatá požívajúce alkoholické nápoje.
Mladej 22-ročnej žene zo
Spišskej Belej bola uložená
bloková pokuta. U ďalších
dvoch mladistvých dievčat
(17 a 15 r.) z Popradu potvrdila prítomnosť alkoholu
vykonaná dychová skúška.
Obidve dievčatá boli odovzdané rodičom.
(msp)

•

Leteckí záchranári v akcii

•

MINULÝ týždeň v utorok
potreboval pomoc leteckých
záchranárov 46-ročný pilčík
v ťažko dostupnom lesnom
teréne nad Hranovnicou.
Kmeň stromu ho pri manipulácií zasiahol do oblasti
dolnej končatiny, pričom
utrpel vážny úraz. Po ošetrení bol v stabilizovanom stave
prevezený do popradskej nemocnice.
MINULÝ týždeň vo
štvrtok posádka leteckých
záchranárov z Popradu pomáhala pri záchrannej akcii
poľského horolezca, ktorý sa
nachádzal zranený v oblasti
Čiernej Javorovej doliny. Išlo
pravdepodobne o pošmyknutie s následným, približne
30 metrovým pádom do doliny. Po ošetrení bol pacient v
stabilizovanom stave, s podozrením na zlomeninu v oblasti panvy, letecky prevezený do
popradskej nemocnice.
V SOBOTU 13. októbra
smerovala posádka leteckých

•

•

záchranárov z Popradu do
Vysokých Tatier, kde v oblasti
pod Jahňacím štítom videli
náhodní svedkovia padať turistu. 52-ročný muž bol náhodnými svedkami nájdený s
poruchou vedomia s vážnym
úrazom hlavy. Pacient bol
napojený na umelú pľúcnu
ventiláciu a s vážnym úrazom
hlavy ho previezli do nemocnice v Poprade.
V NEDEĽU 14. októbra
letel záchranársky vrtuľník na
pomoc ku Chate pod Soliskom. Na turistickom chodníku si 54-ročná turistka poranila ľavú nohu a v zostupe už
nedokázala pokračovať ďalej.
Po ošetrení ju previezli do
popradskej nemocnice. Hneď
po návrate na základňu leteli
záchranári na pomoc 49-ročnej turistke, ktorá si na turistickom chodníku pod Kriváňom spôsobila otvorenú
zlomeninu členka. Po ošetrení ju previezli do popradskej
nemocnice.
(zuh)

•
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