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V  nedeľu sa skončil 
27.ročník Medzinárodné-
ho festivalu horských fil-
mov. Spolu sa v  programe 
predstavilo 46 súťažných 
filmov zo 16 krajín a jeden 
nesúťažný.

Okrem zahraničných mohli 
diváci vidieť aj sedem sloven-
ských filmov. Porota v zložení 
(na foto zľava doprava) Slo-
vák Anton Pacek, Čech Boris 
Hlaváček a  Piotr Pustelnik 
z  Poľska rozhodovali o  cene 
Grand Prix a o ďalších ocene-
niach. Víťazov predstavili po-
čas slávnostného vyhlásenia 
výsledkov festivalovej súťaže 
v  nedeľu 13. októbra v  zasa-
dačke mestského úradu. Ria-
diteľka MFHF Mária Hámo-

rová uviedla: 
„Diváci mohli 
vidieť horole-
zecké výstupy 
na väčšie či 
menšie kopce 
a  skaly, rých-
lostné lezenie, 
či príbehy zo 
života v  hor-
skom prostredí, 
o  extrémnom 
lyžovaní, o pa-
raglajdingu aj o prechode An-
tarktídou. Prevažovali filmy 
z letného obdobia, aj v nich sa 
však objavil sneh.“

Porota rozhodla, že spome-
dzi súťažných filmov si Grand 
Prix zaslúži americká snímka 
Dawn Wall, za jedinečné spra-
covanie symbiózy športového 

výkonu s  ľudským charakte-
rom. Rovnako bodoval tento 
film aj u  divákov a  odniesol 
si Divácku cenu. Cenu poroty 
dostal poľský film Posledná 
hora, za hĺbkovú štúdiu ex-
pedičného lezenia. Cenu za 
najlepší extrémny film získal 

francúzsky film 
8000+, kde 
vynikol mi-
moriadne ex-
trémny výkon 
j e d n o t l i v c a . 
Cenu za špor-
tový výkon si 
odniesol ne-
mecký film 
A.O.- V  zóne. 
Cenu za film 
s  ekologickým 

zameraním má francúzska 
snímka Zelený Everest, ktorá 
poukázala na problém maso-
vej návštevy hôr. Cenu za film 
s  lyžiarskou tematikou získal 
nórsky film Temnotou, za 
zaujímavé spracovanie lyžo-
vania v nevšedných podmien-
kach. Čestné uznanie udelili 

dvakrát, filmu Značkár Štefá-
nik Trail 140, za zobrazenie 
spojenia rodinného puta so 
športovým výkonom a  dob-
rovoľníctvom a  filmu Stále 
lietam…, za názornú ukážku 
toho, že vek nie je prekážkou 
v  dosiahnutí cieľa, o  91-roč-
nom dedkovi, ktorý sa venuje 
paraglajdingu.

Jeden z  porotcov Poliak 
Piotr Pustelnik uviedol: „Vy-
hralo viac filmov ako tie, ktoré 
boli ocenené. Stúpa kvalita aj 
úroveň filmov, scenáre.“ Čech 
Boris Hlaváček dodal: „Vi-
deli sme viacero filmov, ktoré 
ukazujú pekné vzťahy medzi 
ľuďmi, boj so živlami, krásny 
súlad, ale aj filozofický pohľad 
do vzťahu človeka s prírodou.“  
                 (kpa) 
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Mestskí policajti jazdia na elektrických motorkách

Porota aj diváci sa zhodli na rovnakom víťazovi

Mesto Poprad v  pondelok uviedlo ako prvé na 
Slovensku do prevádzky prvé dve elektrické mo-
torky, ktoré budú využívať mestskí policajti.

Ak sa elektromotorky osvedčia, vedenie radnice 
prisľúbilo aj ďalšie. „Na budúci rok sme pripravení ísť 
do väčšieho počtu takýchto motoriek, pretože sú eko-
logické. Verím, že sa tieto motorky osvedčia podobne, 
ako zdieľané bicykle a  v  spolupráci so spoločnosťou 
Antik budeme naďalej zavádzať novinky, ktoré vyjdú 
na trh. Možno už v blízkej budúcnosti pôjdeme aj do 
elektrických skútrov pre verejnosť na prenájom,“ po-
vedal primátor mesta Anton Danko. Obstaranie mo-
toriek s príslušenstvom vyšlo samosprávu 7 800 eur.

Podľa náčelníka Mestskej polície v  Poprade  Ma-
riána Gardoša budú elektromotorky slúžiť hlavne 
na hliadkovanie v  okrajových mestských častiach. 
„Počítame s tým, že v budúcnosti by sme ich vybavili, 
podobne ako naše služobné motorové vozidlá, prenos-
nými defibrilátormi. V dnešnej dobe, keď mestá trápi 
hustota dopravy, predstavujú takéto motorky jeden 
z  najefektívnejších spôsobov, ako sa čo najrýchlejšie 
dostať na určité miesto,“ doplnil.

Každá motorka má k  dis-
pozícii dve batérie s  dojaz-
dom 60 km v  mestských 
podmienkach. „Vďaka nim 
je možné zdvojnásobiť dojazd 
alebo ich je možné používať 
tak, že jedna je na stanici 
a  jedna v  motorke. To zna-
mená, že motorka je nonstop 
v  prevádzke. To je rozdiel 
oproti osobným elektrickým 
vozidlám. Elektromotorky sú 
tiché, bez emisií a  z  ekono-
mického hľadiska aj úsporné. 
Náklady na 100 km jazdy 
sú menej ako jedno euro,“ 
vysvetlil biznisový riaditeľ spoločnosti Antik Peter 
Blaas.

Mesto navyše investovalo aj do oblečenia pre mest-
skú políciu, aby mohli hliadkujúci policajti na no-
vých motorkách fungovať aj v horších poveternost-
ných podmienkach.                 (mav)

FOTO – Katarína Plavčanová
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Spojená škola na Letnej ulici 
v  Poprade plánuje veľkú rekon-
štrukciu svojich priestorov. Ne-
pôjde len o samotnú budovu, ale aj 
o celkové prostredie, ktoré vplýva 
na žiakov. Konkrétna vízia je už 
na stole. Škola chce takto nadvia-
zať na zmeny, ktoré vo vzdelávaní 
zaviedla.

Spojená škola Letná sa už pred 
niekoľkými rokmi vydala vlastnou 
cestou a  vzdelávanie neustále pri-
spôsobuje potrebám súčasných detí. 
„Naša škola sa pustila do prípravy 
projektu, ktorý sme nazvali Škola 
ako park prípravy mladých aktérov 
21. storočia. Uvedomujeme si, že 
doba sa mení a vyžaduje sa úplne iný 
prístup k vzdelávaciemu systému, ale 
aj k  prostrediu školy. Nečakáme na 
reformy, ale pracujeme na vlastných 
projektoch. Tie dobré berú na vedo-
mie, že učebné prostredie je treťou 
dimenziou kurikula. Počas pred-

chádzajúcich rokov sme vytvárali 
didaktický dizajn a  teraz sa chceme 
venovať práve prostrediu,“ načrtla 
riaditeľka SŠ na Letnej ul. v Poprade 
Viera Grohová.

Takéto zmeny si vyžadujú roz-
siahlu rekonštrukciu, na ktorú tre-

ba nájsť dostatok finančných pros-
triedkov. Škola sa zapojila do výzvy 
nadácie Velux, ale v  rezerve má aj 
iné možnosti. Pomocnú ruku podá 
aj radnica. „Riaditeľka školy sa chce 
zapojiť do veľkého projektu v hodno-
te takmer štyri milióny eur. Prisľúbi-
li sme, že v  prípade úspechu mesto 
uhradí DPH približne do výšky 
600  tisíc eur. Bude to ojedinelý pro-
jekt, preto jej držíme palce,“ uviedol 
primátor mesta Poprad Anton Dan-
ko. „Chcem veľmi pekne poďakovať 
za mojich kolegov i  rodičov vedeniu 
mesta, že náš prístup ocenilo. Ambí-
ciou je v projekte pokračovať a hľadať 
finančné zdroje,“ dodala V. Grohová.

Projekt myslí aj na okolie školy 
a aktivity, ktoré prestavba podporí. 
V pláne sú veľkoplošné učebne, vy-
budovanie átria, mediálneho, špor-
tového i bio parku. V prípade úspe-
chu sa táto vízia začne realizovať už 
v budúcom roku.                   (mav)

Stručne
 CENTRUM sociálnych slu-

žieb – Zariadenie na Komenského 
ulici oslavuje zajtra 17. októbra 
tridsiate výročie svojho založenia.

 90 ROKOV slovenského ho-
keja je názov výstavy, ktorá bude 
dnes 16. októbra o  16. hod. sprí-
stupnená v Podtatranskom múzeu 
v Poprade. Súčasťou výstavy budú 
predmety dokumentujúce históriu 
a  najväčšie úspechy slovenského 
hokeja ako napríklad olympijské 
medaily, medaily z  majstrovstiev 
sveta či trofeje z  domácich i  me-
dzinárodných súťaží.

 PIATOK 18. októbra 
o  18. hod. sa v  Tatranskej galérii 
v  Poprade bude konať Jazzový 
festival a v nedeľu 20. októbra od 
14. do 16. hod. Nedeľné tvorivé 
dielne.

 DO tohtoročného 19. ročníka 
súťaže Detský čin roka porota no-
minovala 35 skutkov v  siedmich 
kategóriách. V tomto čase sa zača-
lo čítanie v školách, kde môžu deti 
udeľovať svoje hlasy najlepším prí-
behom dobrých skutkov. Verejnosť 
môže posielať hlasy prostredníc-
tvom webu detskycin.ludialudom.
sk do konca novembra 2019.

 DIVADELNÉ predstavenie 
s  názvom Odchody vlakov v  po-
daní Adely Vinczeovej a  Viktora 
Vinczeho sa uskutoční v  sobotu 
19. októbra o  18. hod. v  Dome 
kultúry v  Poprade. Vstupenky sa 
dajú zakúpiť v  predajnej sieti tic-
ketportal.

 V  stredu až piatok 16. až 
18. októbra sa v  Podtatranskej 
knižnici v  Poprade uskutoční 5. 
ročník detského literárneho festi-
valu s  názvom S  knihou ma baví 
svet.

  V pláne zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva mesta Poprad (MsZ) 
na rok 2019 bol určený termín 
zasadnutia MsZ na 5. decembra 
2019. 7. plánované zasadnutie MsZ 
sa však uskutoční v  zmenenom 
termíne vo štvrtok 12. decembra 
o  8. hod. v  zasadačke Mestského 
úradu na prízemí na Nábreží Jána 
Pavla II. v Poprade.

 PODVEČERNÉ čítanie zná-
mych aj neznámych rozprávok 
pre deti spojené s  hrami a  pre-
mietaním určené pre predško-
lákov mesta Poprad sa uskutoč-
ní 17., 24. a  31. októbra o  16. 
hod. v  Podtatranskej knižnici 
v Poprade.

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

Poprad je dynamické mesto, ekonomické centrum severovýchodu

Popradské ekonomické a manažérske fórum

Na Letnej sa pustili do prípravy 
ojedinelého projektu

FOTO – Marek Vaščura

V Poprade sa 17. a 18. októbra 2019 uskutoční II. roč-
ník medzinárodnej vedeckej konferencie Popradské eko-
nomické a manažérske fórum na tému Aktuálne trendy 
a výzvy v oblasti riadenia podnikov.

Podujatie organizuje Ka-
tolícka univerzita v Ružom-
berku, Pedagogická fakulta, 
Inštitút Štefana Náhalku, 
Katedra manažmentu v Po-
prade pod záštitou Minis-

terstva školstva, vedy, vý-
skumu a športu SR a mesta 
Poprad.

Konferencia sa začne vo 
štvrtok 17. októbra o 9. hod. 
Po úvodných príhovoroch 

budú v programe prednášky 
Kam kráčame ľudia? - Tech-
nológie, podnikanie a  hu-
manita a  Menia sa základy 
manažmentu v čase? V pia-
tok 18. októbra sú plánova-
né ďalšie prednášky, medzi-
iným Rozvoj a  perspektívy 
mesta Poprad v  podaní 1. 
viceprimátora mesta Štefa-
na Pčolu. Účastníci budú 

tiež rokovať v sekciách ces-
tovný ruch, rozvoj ľudského 
potenciálu a  manažment 
výroby v  kontexte zmien 
v  makroprostredí a  mikro-
prostredí. Na konferencii 
budú ocenení aj študenti 
Nadáciou profesora Štefana 
Kassaya na podporu vedy 
a vzdelávania. 

       (pdi)

Do plejády návštev Popradu sa 
minulý piatok zaradil poslanec NR 
SR Miroslav Beblavý. Zavítal na 
mestský úrad, kde sa stretol s pri-
mátorom mesta Antonom Dan-
kom a  viceprimátorom Ondrejom 
Kavkom. Zaujímal sa o  rozvojové 
zámery mesta v najbližších rokoch. 

Povedal: „Ak sa má východ Slo-
venska pozviechať, potrebuje silné, 
dynamické mestá. Medzi tri najdy-
namickejšie patrí Poprad, ktorý je 
tradičným ekonomickým centrom 
severovýchodného Slovenska. Preto 
som sa informoval, ako chce mesto 
zabezpečiť, aby tu mladí ľudia zostá-
vali, ale sa aj vracali a Poprad bude 
magnetom pre tento región. Potešilo 
ma, že som u  predstaviteľov mesta 
videl víziu, ako toto mesto rozvíjať.“

Primátor A. Danko poslanca 
oboznámil s  plánmi mesta najmä 
v  oblasti zdravotníctva, školstva 
a  dopravy: „Samosprávu najviac 
zaujíma situácia v  popradskej ne-

mocnici a jej budúcnosť. Myslím si, že 
by mala mať ešte významnejšie posta-
venie ako doteraz. Diskutovali sme aj 
o  eurofondoch a Štátnom fonde roz-
voja bývania (ŠFRB), ktorý si myslím, 
nie je správne nastavený. My sme pri-
jali filozofiu, že radšej treba drahšie 
trojizbové nájomné byty, než menšie 
a napríklad ich ponúkneme lekárom 
v nemocnici, aby sme ich zastabilizo-
vali v Poprade. Treba zásadne zmeniť 
princíp ŠFRB, aby rozdelil dotácie na 

malometrážne byty, ale aj na väčšie 
byty, o ktoré by sa mohli uchádzať aj 
ľudia s  väčším príjmom, ktorí inak 
možnosť dotácie nemajú. Hovorili 
sme tiež o  rozvoji cestovného ruchu 
a postavení miest voči vyšším územ-
ným celkom. Môj názor je, že mestá 
by mali mať viac kompetencií a VÚC 
považujem spolovičky v  niektorých 
veciach za zbytočný medzičlánok me-
dzi ministerstvom a mestom.“ 

      (mar) 

FOTO – Marta Marová
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Dôsledky klimatických zmien v  súčasnosti 
pozorujeme po celom svete. Odborníci do bu-
dúcnosti varujú nielen pred väčšími extrémami 
počasia, ale aj pred ohrozením biodiverzity, 
dokonca ľudského fungovania. K  mladej akti-
vistke Grete Thunbergovej sa po celom svete 
pridávajú milióny ľudí, ktorí volajú po rieše-
niach. Otázkou je, koľko času má ľudstvo na to, 
aby sa ešte dal zvrátiť dominový efekt globálne-
ho otepľovania. Koncept diskusií pre verejnosť 
Globsec City Talks prišiel aj do Popradu. Vo 
štvrtok 10. októbra sa v  Tatranskej galérii ko-
nala diskusia o klíme.

Podľa vedcov sa Zem ohrieva 
rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. 
Je za tým obrovské množstvo skle-
níkových plynov, vznikajúcich pri 
ľudských činnostiach a vypúšťaných 
do atmosféry. K  týmto činnostiam 
patrí spaľovanie fosílnych palív, 
nadmerné používanie áut či vyrubo-
vanie lesov. Každý z  nás môže nie-
čím prispieť. Dalo by sa povedať, že 
naše správanie zanechá trvalú pečať, 
podobne ako stopa. Na konferencii 
bola aj Lívia Vašáková, vedúca sekcie 
ekonomických analýz, Zastúpenia 
EK na Slovensku: „Za vlády súčas-

nej Komisie sa nám podarilo presa-
diť veľký balíček európskych opatrení 
v  energetike, ktoré budú meniť pra-
vidlá v oblasti obnoviteľných zdrojov, 
energetickej efektívnosti, emisií skle-
níkových plynov, dopravy. Došlo tam 
k dohode s európskym parlamentom 
a s členskými štátmi.“

Hlavným prejavom klimatickej 
zmeny na Slovensku je sucho a  tiež 
záplavy, ktoré však problém sucha 
nijako neriešia. Spoluorganizátor 
pochodov Fridays for Future Jakub 
Hrbáň uviedol: „Ak sa nezmeníme, 
spoločnosť, ako ju poznáme sa dras-

ticky zmení. Mnohé oblasti sa stanú 
neobývateľnými. Podnebie sa zmení 
na extrémne suché, nehostinné, s vy-
sokými teplotami bežne nad 40 °C, 
ostrovy Vanuatu, Maledivy zmiznú 
z  povrchu zeme, mnohé oblasti, aj 
celé krajiny budú zaplavené. V  dô-
sledku toho dôjde k sťahovaniu náro-
dov, ku konfliktom, k vojnám.“

V  eurovoľbách dominovali zele-
né témy a Európska komisia si dáva 
ambiciózny cieľ  – chce byť prvým 
veľkým svetovým hráčom, ktorý 
bude mať klimaticky neutrálne hos-
podárstvo, a to do roku 2050.   (kpa)

Krátke správy
 DNES 16. októbra je Svetový 

deň potravy. Je jedným z  medzi-
národne uznávaných dní podľa 
Svetovej zdravotníckej organizácie 
a poukazuje na problematiku glo-
bálnej potravinovej bezpečnosti či 
dostupnosti potravín vo svete.

 VIAC ako jeden milión eur 
z  vlastného rozpočtu investova-
la Stará Ľubovňa za posledné tri 
roky do komplexnej rekonštrukcie 
domu kultúry, ktorá by mala byť 
definitívne ukončená v závere toh-
to mesiaca. Stavebné práce v tomto 
roku sa týkali interiéru, a to obno-
vy vstupnej haly, šatne, viacúčelo-
vej sály a javiska. Prvé vystúpenie 
v kultúrnom dome je naplánované 
na 25. októbra. Oficiálne otvorenie 
plánuje mesto počas novembra.

 PRI príležitosti 85. výročia 
založenia mesta Svit, bude vydaná 
suvenírová bankovka Svit, z  ruky 
akademického maliara Stanislava 
Lajdu. Kompozícia tohto vyda-
nia zobrazuje zakladateľa mes-
ta Jana Antonina Baťu, symboly 
mesta a  budovu železničnej sta-
nice vo Svite, ktorá je vzácnosťou 
v celoeurópskom meradle.

 MESTU Kežmarok sa po-
darilo zrekonštruovať zimný 
štadión po ôsmich rokoch chát-
rania, keď ostal rozostavaný a ne-
funkčný po skrachovanej Zimnej 
deaflympiáde 2011 vo Vysokých 
Tatrách. Samospráva získala na 
prvú etapu rekonštrukcie príspe-
vok od vlády vo výške jedného 
milióna eur. Doteraz stála oprava 
štadióna mesto viac ako 4,2 mi-
lióny eur. Slávnostne ho otvorila 
v októbri minulého roka. Doteraz 
fungoval bez sedačiek, do konca 
októbra tam však bude namonto-
vaných 1 600 sedačiek.

 MESIAC október je okrem 
iného európskym mesiacom počí-
tačovej bezpečnosti. Pri tejto príle-
žitosti aj tento rok Európska únia 
realizuje kampaň zameranú na 
zvyšovanie povedomia občanov, 
ktorá prebieha v  celej Európe. Jej 
cieľom je podporiť kybernetickú 
bezpečnosť medzi občanmi a  or-
ganizáciami a poskytnúť zdroje in-
formácií na ochranu v online pros-
tredí prostredníctvom vzdelávania 
a zdieľania osvedčených postupov.

 ĎALŠIE stretnutie Klubu tvo-
rivého čítania a písania sa uskutoč-
ní vo štvrtok 24. októbra o  16.30 
hod. v  spoločenskej miestnosti 
knižnice v  Kežmarku. Diskutovať 
sa bude o knihe Ženy v tieni hôr.  
    (ppš)

Globsec - Tatra summit V kvetnickom lome bol aj granát

Naša planéta zažíva veľkú a zrýchlenú zmenu klímy

Pri maximálnych výkonoch objavujeme najsilnejšiu verziu svojho ja

Počas víkendu sa na Štrbskom Plese 
konala 8. konferencia o  najnaliehavej-
ších politických, hospodárskych a  fi-
nančných otázkach Globsec  – Tatra 
summit 2019. Stretli sa na nej vládni 
predstavitelia, zástupcovia európskych 
inštitúcií a  ďalšie osobnosti politiky 
a ekonomiky z krajín EÚ.               (ppp)

V rámci 26. ročníka akcie Čisté vody vylovili potápači minulý piatok 
zo Štrbského, Popradského, Velického a Nového Štrbského plesa 116,5 
kg odpadu. Po druhýkrát čistili aj zatopený kameňolom v Kvetnici, od-
kiaľ štrnásti potápači vytiahli 212 kg neporiadku. Okrem stavebného od-
padu, železných tyčí, lán, pneumatík či hasiaceho prístroja, našli aj mŕtvu 
korytnačku s  prerazeným pancierom. Neobyčajným nálezom bol však 
nevybuchnutý mínometný granát, ktorý musel prísť zneškodniť pyro-
technik.                        (mpe)

V piatok podvečer sa v rámci Me-
dzinárodného festivalu horských 
filmov v Poprade uskutočnila jed-
na z besied, spojená s multimedi-
álnou prezentáciou pod názvom 
Horolezectvo na hranici snov. 
Hosťami boli  – nemecká horolez-
kyňa Ines Papert a  jej slovinský 
kolega Luka Lindič (na foto), kto-
rí majú za sebou viacero zložitých 
výstupov. Dvojica skúsených alpi-
nistov prišla divákom porozprávať 
o  svojom výstupe na  južnú stenu 
Shisha Pangmy (14-ta najvyššia 
hora sveta). Skúsili pritom výstup 
novou cestou.

Ines Papert, nazývaná aj Ľadová 
kráľovná, je 4-násobná majsterka 
sveta v ľadolezení. Ako prvá žena na 
svete preliezla tiež niektoré z najťaž-
ších mixových ciest v ľade a v skale. 
Luka  Lindič má na svojom konte 
už niekoľko trás v Himalájach. Spo-
lu s Ines v roku 2016 uskutočnili za-

ujímavý prvovýstup juhovýchodnej 
steny Kyzyl Askere (5842 m).

Luka Lindič uviedol: „Kolegovia 
ma varovali – nikdy nechoď na expe-
díciu so ženou. Túto chybu som však 
urobil, tak sme teraz tu.“ Ines Papert 

povedala: „V  lezení stále zápolíte 
s nejakými technickými chybami, ale 
hlavne so svojou hlavou. Tá je veľmi 
limitujúca. Myseľ vám posiela strach. 
Nie je ľahké rozoznať, či je to strach, 
ktorý vás brzdí, alebo zachraňuje. 
Pri maximálnych výkonoch však ob-
javujete najlepšiu a najsilnejšiu ver-
ziu svojho ja.“

„Naučili sme sa vychutnať si čas aj 
mimo lezenia naplno. Vnímať a vpí-
jať okolitú prírodu. Žiť vedome, aj 
keď nejde všetko podľa našich plánov, 
napríklad pri čakaní na lepšie poča-
sie,“ dodali horolezci.

Ďalšia beseda bola v sobotu pod-
večer s  polárnikom Piotrom Pus-
telnikom o  dôchodku himalájistu, 
ktorý môže byť vzrušujúci a  tretím 
v poradí bol Michal Sabovčík, ktorý 
návštevníkom predstavil Grónsko 
a nočné lezenie za severným polár-
nym kruhom.    
           (kpa)

FOTO – Katarína Plavčanová

FOTO – Katarína Plavčanová

Na foto zľava Jakub Hrbáň, Lívia Vašáková (EK), Janka Szemešová (SHMÚ). 
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Ilustrovala rómsky šlabikár
Popradčanka Erika Šajgalová 

prežila smutné detstvo, keď ju ešte 
malú štyri roky zatvárali do pivni-
ce s  potkanmi. Ako sedemročná 
sa ocitla v detskom domove, kde 
prežívala krušné chvíle - bitku, 
tresty, ponižovanie… Dievčatko 
malo veľa energie, pozeralo sa 
na svet inými očami a  možno aj 
preto bolo terčom ústrkov a  ne-
porozumenia. Ako 9-ročnej sa 
jej naskytla príležitosť zapojiť sa 
do výtvarnej súťaže. Hoci nik-
to neveril, že bude úspešná, veď 
nevedela kresliť, získala druhé 
miesto. Odvtedy sa jej kreslenie 
stalo útočiskom a  radosťou. Ži-
vot ju viedol rôznymi zákrutami, 
vyučila sa za šičku, ale dlho robila 
aj upratovačku, chyžnú či pomoc-
nú silu v  kuchyni. Do cesty jej 
šťastná náhoda priviedla Danielu 

Hivešovú - Šilanovú, redaktorku 
rómskych novín Romano Nevo 
Ľil. Vytušila v nej maliarsky talent 
a podarilo sa jej ju presvedčiť, aby 
išla v 36-tich rokoch študovať na 
Strednú umeleckú školu v  Ko-
šiciach. Medzi oveľa mladšími 
žiakmi sa nestratila a dokončila ju 
s maturitou. V obrázkoch nezatají 
svoj rómsky pôvod najmä výraz-
nejšími farbami.

Dnes už 51-ročná E. Šajgalová 
bola minulú stredu jedným z hos-
tí III. ročníka umelecko-edukatív-
neho projektu Integrácia umením, 
ktorý je určený ľuďom zo sociálne 
znevýhodneného prostredia, 
zdravotne znevýhodneným, ale 
aj širokej verejnosti od detí po 
dospelých. Deťom z marginalizo-
vaných skupín a deťom z detské-
ho domova podala svoju osobnú 
výpoveď a obdivovali jej veľké na-
danie. Na počkanie dokázala na-
kresliť portréty niekoľkých z nich. 
Práve portréty a  snové predstavy 
sú pre ňu najčastejšou témou. Av-
šak vyniká aj jedinečnou prácou – 
je rómskou ilustrátorkou prvého 
rómskeho šlabikára a tiež učebni-
ce rómskeho jazyka Romaňi čhib. 
„Bola to náročná práca. Oslovila 
ma Danka Šilanová, aby som na-
kreslila šlabikár pre rómske deti, 
ktoré žijú v  zlých sociálnych pod-
mienkach. Ona skladala básničky, 
ja som kreslila. Trvalo to skoro dva 

roky. Popri kreslení som sa naučila 
trošku i po rómsky, lebo inak roz-
právam po slovensky. Kúpila som 
si dokonca rómsky slovník. K  ilu-
stráciám do šlabikára som muse-
la pristupovať inak než ku svojim 
obvyklým obrazom. Je iné, keď 
vám niekto prikáže, čo máte kres-
liť, ako keď maľujete podľa svojich 
predstáv. Keď som uvidela hotový 
šlabikár, ani som tomu nechcela 
veriť. Tak ako som kedysi nechcela 
veriť, že idem na strednú školu. Bol 
to rovnaký pocit,“ povedala autor-
ka a podotkla, že jej život je samé 
prekvapenie a samé otázniky.

Projekt Integrácia umením 
realizuje Tatranská galéria vo 
svojich priestoroch. Riaditeľka 
TG Anna Ondrušeková má ra-
dosť, že aj tohto roku na podujatie 
získali renomovaných lektorov. 
Predpoludním prichádzajú ško-
ly, podvečer môžu prísť dospelí, 
lebo jej cieľom je umenie a umel-
cov približovať skutočne širokým 

vrstvám ľudí. Za sebou už majú 
workshop k  maľbe a  grafike, 
o  plstení, šperkárskej technike, 
fotokurzy aj keramický workshop. 
Dnes 16. októbra o 10. a 14. hod. 
bude tiffany workshop – k tvorbe 
rôznych vitráží a  lámp, zajtra 17. 
októbra o 10. a 18. hod. stretnu-
tie s  herečkou Milkou Zimko-
vou. „Priblíži rôzne zabudnuté 
a  opomínané druhy nárečí, preto 
sme zašli aj do slovesného umenia 
a  bude takisto beseda, divadelné 
predstavenie a autogramiáda s to-
uto autorkou k jej novej knihe Ne-
rieš to. Z ďalšieho programu bude 
zaujímavý workshop s nevidiacou 
keramikárkou a  arteterapeutkou 
Soňou Želiskovou i  s  umeleckým 
kováčom Petrom Gurníkom. Celý 
projekt vyvrcholí záverečným 
programom 24. októbra s  mód-
nou šou, benefičnou aukciou vy-
robených predmetov a  hudobným 
hosťom skupinou Kesaj Tchave,“ 
dodala riaditeľka.            (mar)

FOTO – Katarína Plavčanová

V  piatok, 4. ok-
tóbra otvoril svo-
ju prvú predajňu 
v  regióne športový 
gigant Decathlon. 
Po otvorení predaj-
ne TEDi a  super-
marketu BILLA je 
značka Decathlon 
už treťou veľkou no-
vinkou v nákupnom 
centre MAX Poprad 
v tomto roku.

Francúzska športo-
vá značka Decathlon 
predstavuje jedineč-
ný koncept “všetkých 
športov pod jednou 
strechou”. Od roku 
2015 slovenským zá-
kazníkom ponúka 
športové produkty 
a  doplnky pod vlast-
nými značkami až 

v  ôsmich lo-
kalitách, spolu 
s najnovšou ich 
bude deväť.

Cieľom znač-
ky Decathlon 
je sprístupniť 
radosť a  zába-
vu z  každého 
športu pre všet-
kých. Tejto myšlienke 
sú podriadené dostup-
né ceny pri zachovaní 
kvality, bezpečnosti, 
jednoduchosti a  skve-
lého dizajnu.

„Sme radi, že po 
otvorení predajne De-
cathlon ponúkne ná-
kupné centrum MAX 
Poprad zákazníkom 
jedinečný a  rozmanitý 
sortiment športových 
obchodov a  značiek. 
Zároveň si  vážime dô-

veru nášho partnera 
pri výbere lokality pre 
svoju jedinú prevádz-
ku v  tomto regióne,“ 
komentuje Rastislav 
Korenko, manažér 
centra.

Predajňa Decathlon 
sa otvorila v  nákup-
nom centre MAX Po-
prad na ploche viac 
ako 2000 m2 a  po-
núkne športové vyba-
venie pre viac ako 55 
športov pod jednou 

strechou. De-
cathlon pôsobí 
v  55 krajinách 
na 4 kontinen-
toch.

OC Slovakia, 
s.r.o.

OC Slovakia, 
s.r.o. je vlastní-
kom 4 nákup-

ných centier s názvom 
MAX na Slovensku 
(Poprad, Nitra, Tren-
čín, Trnava). Správu 
týchto centier s  vyše 
54 000 m2 plochy za-
bezpečuje vlastník OC 
prostredníctvom spo-
ločnosti  Multi Slova-
kia s.r.o.

O spoločnosti Multi
Multi Corporation 

je vedúcou, celoeu-
rópskou integrova-
nou servisnou plat-

Očakávané otvorenie Decathlonu je tu! 
formou pre retailové 
nehnuteľnosti, ktorá 
spravuje viac ako 110 
retailových aktív v ce-
lej Európe a  Turec-
ku. Ponúkame širo-
ké spektrum služieb, 
vrátane manažmentu 
aktív a správy nákup-
ných centier, prestav-
by a  rekonštrukcie, 
lízingu, marketingu, 
právnych záležitostí 
a  dohľadu nad dodr-
žiavaním predpisov. 
Naše maloobchodné 
priestory privítajú 
ročne viac ako 400 
miliónov zákazníkov, 
pričom sa obrat tých-
to 6 000 obchodov, 
reštaurácií a  voľno-
časových atrakcií od-
haduje na 4 miliardy 
EUR.

PP-115

Samospráva vo Vysokých 
Tatrách sa opäť zaoberá váž-
nou situáciou s výskytom med-
veďa hnedého. Najviac sa tieto 
šelmy pohybujú v  miestach od 
Tatranskej Lomnice po Tatran-
skú Polianku. Stále častejšie 
ich však vídať blízko ľudských 
obydlí. Mesto prosí o  pomoc 
štát. Správa TANAPu však 
vyzýva mesto, aby si samo ro-
bilo opatrenia na zamedzenie 
vstupu medveďov k  domom. 
Na foto zástupca náčelníka 
Mestskej polície vo Vysokých 
Tatrách Jozef Štefaňák 
ukazuje na medveďom rozhá-
dzané odpadky. Medvede vy-
hľadávajú prázdne tégliky od 
jogurtov, od tresky a pod. 

FOTO – Marta Marová

FOTO – Katarína Plavčanová



Strana 516. 10. 2019

S  neľahkým osudom musí 
bojovať 26-ročná Domini-
ka Stančáková z  Popradu, 
ktorá trpí  nevyliečiteľnou 
chorobou. Liečba je finančne 
náročná, no mladá Poprad-
čanka sa nevzdáva. Preto sa 
s  prosbou o  pomoc obrátila 
na širokú verejnosť.

Dominika sa rozhodla svoj 
príbeh zverejniť. „Všetko to za-
čalo v roku 2016. Bolesti hlavy, 
ktoré neustupovali ani po tab-
letkách. Napokon sa zistilo, že 
trpím chorobou Neuromyelitis 
Optica (demyelinizačné ocho-
renie), pre ktorú som začala 
prichádzať o zrak. Na ľavé oko 
vidím minimálne a  pravé oko 

je dosť poškodené. Postupom 
času mi ochrnula ľavá strana 
tela. Aj napriek snahe lekárov 
sa chorobu nepodarilo zastaviť. 
Žiaľ, na Slovensku to ani nie 
je možné,“ vyznala sa mladá 
bojovníčka, ktorá po dlhom 
pátraní našla kliniku v  Brne, 
kde by mohla podstúpiť fi-

nančne veľmi náročnú liečbu 
(laserové terapie, vitamíno-
vé infúzie a  pod.) a  následne 
liečbu kmeňovými bunkami 
v Rakúsku. To by mohlo prog-
resívne ochorenie spomaliť, 
alebo dokonca zastaviť. „Ne-
dokážem sa už ani sama o seba 
postarať. Mamka musela odísť 
zo zamestnania, aby sa mohla 
o mňa starať 24 hodín denne. 
Ja sa však nevzdávam. Nikdy 
som nežiadala o finančnú po-
moc, ale tentokrát sa s prosbou 
o  pomoc obraciam na ľudí,“ 
dodala Dominika, ktorá svoj 
príbeh zverejnila na portáli 
ludialudom.sk, kde je otvore-
ná zbierka.                       (ppp)

 polICAJNÉ SpRÁVY

ZÁChRANÁRI pomÁhAlI 
tuRIStke

Popradskí herci šírili dobré meno 
nášho mesta v Kanade

Dominika z Popradu volá o pomoc

Súťaž o knihu Martin s krásnymi modrými očami

Drobnochovatelia predviedli 
svoje chovy

• POLICAJNÁ hliadka 
zo Svitu bola minulý týždeň 
v  pondelok vyslaná do Lip-
tovskej Tepličky, kde 19-roč-
ný miestny mladík nahlásil 
nález predmetu, ktorý mu 
pripomínal muníciu. Stalo sa 
tak pri výkopových prácach. 
Na miesto okamžite okrem 
policajnej hliadky prišiel aj 
krajský pyrotechnik, ktorý 
po obhliadke potvrdil, že 
ide o  50 mm delostrelecký 
granát z 2. svetovej vojny (na 
foto).

• ŽELEZNIČNÁ polícia 
v  Poprade rieši prípad krá-

deže, ku ktorej došlo vo vla-
ku na trati Poprad – Košice 
a  to ešte v  septembri tohto 
roku. V  skorých ranných 
hodinách neznámy páchateľ 
využil situáciu, keď 38-ročný 
muž zo Spišskej Novej Vsi 
zaspal a z tašky mu ukradol 
mobilný telefón i  finančnú 
hotovosť 100 eur.        (krp)

Divadlo Commedia šíri dobré meno 
Popradu aj v zahraničí. Len nedávno sa 
naši herci vrátili z  Kanady, kde zabá-
vali komunitu Čechov a  Slovákov. Do 
Vancouveru medzi rodákov priniesli 
kúsok domoviny. S veselohrou Kapust-
nica a monodrámou Pastier za „veľkou 
mlákou“ zabodovali.

Vo Vancouveri nebol po-
pradský divadelný súbor po 
prvýkrát. V  zložení Vlado 
Benko, Dušan Kubaň a Mi-
chal Novák mal však na ka-
nadskom javisku premiéru. 
„Pozvalo nás tam združenie 
City of nations society, ktoré 
vedie Marika Kovalčíková 
pôvodom zo Strážok. Je to 
organizácia, ktorá Slovákom 
a Čechom v Kanade ponúka 
rôzne kultúrne programy. 
Takto sa tam divadlo Com-
media dostalo aj pred dvad-
siatimi rokmi s  hrou Keď 
muži plačú,“ priblížil herec 
Dušan Kubaň. „Veľmi si vá-
žime, že naše divadlo pozvali 
opäť. To znamená, že tam asi 
zanechalo veľmi dobrú stopu. 
Vyzerá to tak, že sme komu-
nitu Čechov a  Slovákov ne-

sklamali, 
p r e t o ž e 
sme jej 
ponúkli 
naše klenoty a boli nadšení,“ 
dodal jeho herecký kolega 
Michal Novák.

Divadlo Commedia hru 
Kapustnica reprízovalo už 
viac ako 125× a  hra Pastier 
bola ocenená Tvorivým či-
nom roka. Veľký úspech 
zaznamenali tieto hry na 
dvoch rozličných miestach. 
V  Slovenskej hale a  v  kul-
túrnom centre na ostrove 
Granville Island. „Oba diva-
delné večery boli spoločen-
skou udalosťou. Podávala 
sa samozrejme kapustnica 
a  všetci sme sa medzi sebou 
radi porozprávali,“ povedal 
D. Kubaň. „Napriek tomu, 

že je to tak ďaleko, stretli sme 
tam niekoľko Popradčanov 
a ja som sa stretol aj so svo-
jím spolužiakom z gymnázia 
Martinom Lavríkom, ktorý 
je bratom známeho Silvestra 
Lavríka,“ doplnil. M. Novák.

Popradskí divadelníci vy-
cestovali do Kanady s  pod-
porou mesta Poprad a  zo-
brali so sebou aj propagačné 
materiály. „Chceme sa mestu 
Poprad poďakovať za to, že 
nám umožnilo vycestovať 
na tento nádherný divadelný 
zájazd, kde sme mohli šíriť 
dobré meno mesta Poprad,“ 
zdôraznil M. Novák.  
        (mav)

FOTO – archív divadla

DAlI Ste NÁm VeDIeŤ

FOTO – archív D. S.

V  prvý októbrový víkend 
sa vo Veľkej konala XXIII. 
oblastná výstava drobných 
zvierat. Podľa informácií 
predsedu OV SZCH v  Po-
prade Michala Kalafuta, vy-
stavených bolo 127 králikov, 
94 kusov hydiny, z  toho 12 
kusov vodnej, ďalej 53 holu-
bov a ako nesúťažnú si mohli 
návštevníci pozrieť expozíciu 
exotického vtáctva.

Víťazom expozície králikov 
sa stal rex oranžový rodiny 
Malenkovej zo Štrby. Udele-
ných bolo dvanásť čestných 
cien, z  ktorých jednu získal 
aj mladý chovateľ Tadeáš 
Mikurda z Popradu za liptov-

ského lyska čierneho. Víťa-
zom expozície hydiny sa stala 
zdrobnená brahmanka jara-
bičia chovateľa Daniela Fak-
lu zo Sirka. Porota udelila aj 
osem čestných cien, ani jeden 
drobnochovateľ však nebol 
z Popradu. Víťazstvo v expo-
zícii holubov získal pomo-
ranský hrvoliak Pavla Sokola 
zo Štrby. Štyria chovatelia 
získali čestné ceny, z Popradu 
nepochádzal žiadny z nich.

Drobnochovatelia z  ob-
lastnej organizácie SZCh 
v  Poprade sa zúčastnia aj na 
celonárodnej výstave drob-
ných zvierat, ktorá bude 23. 
novembra v Nitre.       (ppm)

Miestna autorka Ema Straňáková (pí-
sali sme o  nej v  novinách Poprad č. 14), 
venovala našim čitateľom, ktorí sa zapoja 
do kupónovej súťaže, tri kusy svojej prvej 
knihy Martin s  krásnymi modrými oča-
mi. Kniha o  láske, deťoch, dobrom jedle, 
verných psoch, krásnej prírode, je napí-
saná s humorom aj trochou zlomyseľnos-
ti. Autorka ju písala pre ženské čitateľky. 
Hoci muži ju čítajú tiež a oceňujú. Meno 
autorky je meno jej babičky, ktorú si chcela 
takto pripomenúť. Všetky tri knihy s  ve-

novaním čakajú na čitateľov, ktorí zašlú 
alebo prinesú kupón s fotografiou obálky 
do redakcie novín Poprad, Podtatranská 
149/7, 05801 Poprad do 21. októbra 2019. 
Zo zúčastnených vyžrebujeme troch 
výhercov, ktorých mená uverejníme 
v 41. čísle novín Poprad 23. októbra 2019.

Zapojením sa do súťaže súhlasia súťa-
žiaci so spracovaním ich osobných údajov 
a s uverejnením osobných údajov (mena, 
ulice a mesta) v novinách Poprad v prípa-
de výhry.                           (ppp)

 ZDRUŽENIE NÁDEJ 
na pomoc ľuďom s mentál-
nym postihnutím v Poprade 
pozýva na benefičný kon-
cert pod názvom Svetielko 
nádeje. Koná sa pod zášti-
tou Ministerstva kultúry 
SR už deviatykrát, tentoraz 
v utorok 22. októbra o 16.30 
hod. v divadelnej sále Domu 
kultúry v Poprade.

 GRAND PRIX si z 34. 
ročníka Medzinárodného 
festivalu potápačských fil-
mov, ktorý sa skončil cez 
víkend na Podbanskom, od-
niesla snímka Stratégie pod 

oznamy vodou Taliana Leonarda 
Sergianiho. Najlepším foto-
grafom sa stal Talian Franco 
Tulli.

 PODPOROVATELIA 
dobrého jedla a  malých 
farmárov sa minulú sobotu 
stretli v Liptovskej Tepličke 
v  rámci celoeurópskej ka-
mapne Good Food Good 
Farming podporenej EÚ. 
Bubnovali vareškami na 
prázdne hrnce, aby vyjad-
rili požiadavky zdola a  aby 
Európsky parlament i  Vlá-
da SR účinne podporovala 
malých farmárov a miestne 
potravinové systémy.   (ppp)

* kupóN * 

Minulý týždeň v piatok smeroval záchranársky vrtuľník 
z Popradu do Vysokých Tatier na pomoc turistke, ktorá si 
na chodníku v Mengusovskej doline zlomila členok. Le-
kárka 50-ročnej žene zranenie zafixovala a podala lieky od 
bolesti. Záchranári pacientku transportovali do nemocni-
ce v Poprade.             (zuh)

FOTO – archív KR PZ
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kultúrny program mesta poprad
Streda 16. október o 18. hod. / diva-

delná sála Domu kultúry v Poprade
RABADA VERONIKA S KAPELOU 

Veronika Rabada a jej skvelá kapela 
vyráža v  októbri 2019 na svoje pre-
miérové koncertné miniturné. Zahrá 
všetky najznámejšie skladby zo svoj-
ho debutového albumu LÚKA: Ach 
Janíčko, Zabudni, Husičky…., ale aj 
ďalšie známe hity ako: Ľúbim cigána 
Jána, Čapila…, či skladbu zo srbsko-
-slovenskej spolupráce Ten môj drahý. 
Dĺžka koncertu 80 - 90 min. 

Vstupné: 10 € / predpredaj www.tic-
ketportal.sk

Štvrtok 17. október o 18. hod./ diva-
delná sála Domu kultúry v Poprade
XXXVII. POPRADSKÁ HUDOB-
NÁ JESEŇ

TEREZA A JEJ HOSTIA
Na koncerte vystúpi husľový orches-

ter Tereza a jej deti, ktorý je zložený 
z jej súčasných i bývalých žiakov. Spo-
luúčinkujú:  Lucia Lovášová - husle, 
Laco Ďateľ  – klavír, Róbert Hruška 
- čembalo, Peter Čapó - organ. 
                   Vstupné: 2 €

Sobota 19. október o 18. hod./ di-
vadelná sála Domu kultúry v Popra-
de

ODCHODY VLAKOV
Adela a Viktor Vinczeovci ako pro-

pagonisti rafinovanej tragikomédie 
pre dvoch hercov Odchody vlakov od 
scenáristu Petra Zelenku. 90 minút 
absurdných situácií, láskavého humo-
ru a  nečakaných zauzlení, ktoré nás 
prinútia zamyslieť sa nad rolami, ktoré 
v živote máme a hráme.

Vstupné: 16 € / predpredaj www.tic-
ketportal.sk

Nedeľa 20. október o 10. hod./ diva-
delná sála Domu kultúry v Poprade

HANIČKA A MURKO
Predstavenie Hanička a  Murko je 

kombináciou živého a  dynamického 
koncertu a bábkového divadla. Deti sa 
môžu vyjašiť a pri tanci použiť aj rôzne 
rekvizity, napr. farebné šatky, strapce 
či hrkajúce vajíčka. Hrajú: Veronika 
Horňáková, Natália Kajzerová, Igor 
Švaňa, Alžbeta Kamenská, Michal Ze-
man.

Vstupné: 6 € / predpredaj www.tic-
ketportal.sk

22. október / 16.30 / utorok / diva-
delná sála Domu kultúry v Poprade

SVETIELKO NÁDEJE
Združenie Nádej na pomoc ľuďom 

s  mentálnym postihnutím v  Poprade 
pozýva všetkých na benefičný koncert 
spojený s prezentáciou svojich prác. 
Info: 052/ 7721372

             Vstupné: dobrovoľné

17. a  18. októbra 
o 19. hod. 

JIŘÍ SUCHÝ
CZ/SK, dokument, 

102 min., česká verzia, 
MP12

Muž deviatich reme-
siel, divadelník, spe-
vák, hudobník, textár, 
básnik, skladateľ, spi-
sovateľ, filmár, grafik, 
výtvarník, divadelný 
režisér… A  predovšet-
kým legenda českej kul-
túry.

Vstupné: 5 € / vstupné 
zľavnené (deti, študenti, 
seniori, ŤZP): 4 €

19. a  20. októbra 
o 15. hod. 

OVEČKA SHAUN 
VO FILME: FARMA-
GEDDON

GB/USA/FR, animo-
vaný, 87 min., dabing, 
MP

Na neďalekej farme 
zatiaľ Ovečka Shaun nič 

netuší, pretože má plné 
ruky práce. Vstupné: 5 € 
/vstupné zľavnené (deti, 
študenti, seniori, ŤZP): 
4 €

19. a  20. októbra 
o 17. hod. 

VLÁDKYŇA ZLA 2
USA, dobrodružný/

rodinný/fantasy, 119 
min., dabing, MP7

Kráľovná čiernej má-
gie žije spokojne a  jej 
krstná dcéra Aurora do-
spieva. Nečakaný zvrat 
udalostí dostane Auro-
ru a Zlorianu na opačné 
strany Veľkej vojny, kto-
rá preverí rodinné putá. 
Vstupné: 5 € / vstupné 
zľavnené (deti, študenti, 
seniori, ŤZP): 4 €

 
19. a  20. októbra 

o 19.10 hod.  
PRAŽSKÉ ORGIE
CZ/SK, dráma/ko-

média, 112 min., česká 
verzia, MP15

Do Prahy 70. rokov 
prichádza americký 
spisovateľ Zuckerman, 
aby odniesol rukopisy 
napísané v  jazyku jidiš 
do Ameriky. Vstupné: 
5 € / vstupné zľavnené 
(deti, študenti, seniori, 
ŤZP): 4 €

21. októbra o 19. hod. 
TAKÉ KRÁSNE ŠATY 
(PROJEKT 100)

GB, horor/komédia, 
118 min., titulky, MP18, 
FK

Hektické obdobie 
zimných zliav v  ob-
chodnom dome a  pre-
kliate šaty, ktoré putujú 
od človeka k  človeku 
a  ich cestu sprevádzajú 
ničivé dôsledky. Vstup-
né: 5 €/ vstupné FK, 
ŤZP: 3 €

 
Digitalizáciu Kina 

Tatran finančne pod-
poril

Kino TaTran

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

Náplň práce:
Plnenie úloh súvisiacich s preneseným výkonom štátnej správy – pôsobnosti sta-

vebného úradu 1. stupňa podľa stavebného zákona na území mesta Poprad.
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

• ukončené vysokoškolské vzdelanie min. I. stupňa v oblasti stavebníctva, prípadne 
práva
• prax v príslušnom odbore výhodou,
• odborná spôsobilosť na výkon činnosti stavebného úradu výhodou,
• znalosť právnych predpisov v predmetnej oblasti, 
• bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť, 
• práca s počítačom – pokročilý,
• vodičský preukaz sk. B.

Požadované doklady k prihláške:
• žiadosť o prijatie na uvedenú pracovnú pozíciu,
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením telefonického kontaktu,
• kópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
• čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
• súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového kona-
nia podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európske-
ho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Predpokladaný nástup:  po ukončení výberového konania
Druh pracovného pomeru: plný úväzok na pracovnú zmluvu
Ponúkaný plat: od 790,– €, v závislosti od dĺžky započítanej praxe

Uzávierka prihlášok je 25. októbra 2019 do 14.00 hod.
Bližšie informácie: stanislav.spisiak@msupoprad.sk, tel.: 052/7167291

Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej obálke s ozna-
čením neotvárať „výberové konanie – stavebný poriadok“ do podateľne Mestského 
úradu v Poprade, alebo ich poslať poštou na adresu:

Mesto 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.                    

Cieľom Združenia Nádej na 
pomoc ľuďom s  mentálnym po-
stihnutím v  Poprade je zlepšenie 
postavenia občanov s  mentálnym, 
telesným a  kombinovaným po-
stihnutím v  intaktnej spoločnosti. 
V  tomto našom 
predsavzatí nám 
pomohla aj do-
tácia Prešovského samosprávneho 
kraja v programe: 3 „Sociálne služ-
by“, podprogram Rekonštrukcia, 
modernizácia a  stavebné úpravy 
zariadení neverejných poskyto-
vateľov poskytujúcich sociálne 
služby, vrátane ich vybavenia hnu-
teľným majetkom investičného 
charakteru.

Vďaka projektu podporenému 
z rozpočtu Prešovského samospráv-
neho kraja na nákup stropného zdví-
hacieho systému sa nám podarilo 

splniť hlavný cieľ tohto projektu, a to 
skvalitnenie poskytovaných služieb. 
Inštaláciou stropného zdvíhacie-
ho systému sme umožnili klientom 
s telesným a kombinovaným postih-
nutím mať väčší komfort obsluhy pri 

osobnej hygiene 
a  tiež zmenách 
polohy, aby mali 

imobilní klienti možnosť si odpoči-
núť, upokojiť svoje emócie a načer-
pať nové sily, čo je veľkým prínosom 
pre skvalitnenie života týchto ľudí.

Pri inštalácii stropného zdvíhacie-
ho zariadenia sa aktívne zapájali aj 
ostatní klienti, podľa svojich mož-
ností a schopností pomáhali pri vy-
maľovaní a upratovaní po inštalácii. 
Sú hrdí na to, že v našom stacionári 
sa opäť zlepšili podmienky na kvalit-
nejší a plnohodnotnejší život. 
             Agnesa Zelená, ZPMP Nádej

NApÍSAlI Ste NÁm

Stropný zdvíhací systém 
zlepšil podmienky

Vstupenky na ľadovú šou vyhrali
Z čitateľov, ktorí zaslali alebo priniesli do 14. októbra 2019 lístky s ku-

pónom súťaže o vstupenky na Ruský cirkus na ľade, sme vyžrebovali: Jána 
Kromku zo Záborského ul. v  Poprade, Žofiu Magyarovú z  Bottovej ul. 
v Poprade – Matejovciach, Vladimíra Vargu z Letnej ul. v Poprade a Zitu 
Černú zo Štúrovej ul. v Poprade. Ruský cirkus na ľade vystúpi so svojou 
novou šou Triump 6. novembra 2019 o 17. hod. na Zimnom štadióne v Po-
prade.

Každý výherca získava po dve vstupenky, ktoré si môže vyzdvihnúť v re-
dakcii novín Poprad na Podtatranskej ul. 149/7 v Poprade (sídlisko Západ) 
na základe predloženia preukazu totožnosti v pracovné dni do 15. hod.  
                  (red) PP-116
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„Láska je pre človeka zložitejšia ako matematika, často 
s neriešiteľnými príkladmi.“                    ALBERT EINSTEIN 

PoVEDaLI SLÁVnI

V pondelok 14. októbra 
2019 vo Veľkej s

Máriou Harmanovou, 
85-ročnou

V utorok 15. októbra 2019 
v Spišskej Teplici

Pavlínou Čonkovou, 
45-ročnou

NAVŽDY sme sA ROZLÚČILI

NAVŽDY sA ROZLÚČIme

Dnes 16. októbra má meniny – Vladimíra, vo štvrtok 
17. októbra  – Hedviga, v  piatok 18. októbra  – Lukáš, 
v  sobotu 19. októbra – Kristián, v nedeľu 20. októbra – 
Vendelín, v pondelok 21. októbra – Uršuľa a v utorok 22. 
októbra – Sergej.

BLAHOŽeLÁme K meNINÁm

spOLOČeNsKÁ KRONIKA

V stredu 16. októbra 2019 
o 11. hod. vo Veľkej s

Romanom Tomášekom, 
60-ročným

V stredu 16. októbra 2019 
o 12.30 hod. vo Veľkej s

Jozefom Suranovským, 
69-ročným

V stredu 16. októbra 2019 
o 14. hod. vo Veľkej s

Máriou Šifrovou, 
67-ročnou

V  piatok 18. októbra 2019 
o 14. hod. v Evanjelickom kosto-
le vo Veľkej s

Jánom Božoňom, 
83-ročným

Na Slovensku žije deväťstotisíc 
obyvateľov nad 60 rokov

HoroSKoP oD STrEDy Do STrEDy
Dlho ča-
káte na 

nejakú radostnú správu a ko-
nečne sa dočkáte. Dávajte si 
pozor na zdravie.

Upokojte 
sa, lebo 

v poslednom čase ste na svoje 
okolie nepríjemní a  môže sa 
vám to vrátiť.

Zistíte, že 
vás obko-

lesujú ľudia, ktorí veria vašim 
nápadom. Ale máte aj nepraj-
níkov.

Budete sa 
v  niečom 

rozhodovať. Dajte sa viesť 
vašou intuíciou, ktorá vás ne-
sklame.

 Vďaka 
vašej ši-

kovnosti získate väčší obnos 
peňazí, ktorý vám umožní 
urobiť ďalšie dobré investície.

Nadriade-
ní vás po-

chvália za vašu prácu a  doč-
káte sa aj dobrej odmeny.

 V  posled-
nom čase 

ste príliš nervózni, čo vám iní 
vytknú.

Pekný týž-
deň vás vo 

svojom závere prekvapí prí-
jemnou novinkou. 

 Chcete 
všetko na-

raz, ale to nejde. Vždy je po-
tom jedna vec na úkor druhej.

Nedajte sa 
oba lamu-

tiť sladkými rečami. Môžete 
sa dostať do zlej situácie.

V y n o r i a 
sa vám 

nejaké spomienky, ktoré vám 
pomôžu riešiť situáciu, v akej 
ste sa práve ocitli.

Budete sa 
z  niečoho 

veľmi tešiť. Pôjde o mladších 
rodinných príslušníkov.

V stredu 16. októbra – Ekolekáreň – OC Fo-
rum, vo štvrtok 17. októbra – Dr. Max - Kauf-
land, v piatok 18. októbra – Primula, 
v sobotu 19. októbra – Aduscentrum, 
v nedeľu 20. októbra – Adus, v pon-
delok 21. októbra – Limba a v utorok 
22. októbra – Victoria – pri autobu-
sovej stanici.
Ekolekáreň  – OC Forum: Nám. sv. Egídia, 

Dr. Max – Kaufland: Wolkerova ul., Primu-
la: Dostojevského 12, Aduscentrum: Nám. 

sv. Egídia 22/49, Adus: Mnoheľova ul. 
2, Limba: Podtatranská 5, Victoria – 
pri autobusovej stanici: Drevárska ul.

Lekárne s pohotovostnou službou 
sú otvorené od pondelka do piatka 

od 16. hod. do 22.30 hod., počas sobôt, ne-
dieľ a sviatkov od 7. hod. do 22.30 hod.

pOHOtOVOsť V LeKÁRňAcH

Kino cINemAX

Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov 
v  decembri 1990  vyhlásilo mesiac október za Mesiac úcty 
k starším. Organizácia Spojených národov ho vyhlásila so 
zámerom upozorniť na postavenie a problémy staršej gene-
rácie, oceniť jej prínos, znalosti a skúsenosti, poukázať na 
rovnosť postavenia a dôstojnosť starších ľudí.

Podľa aktuálnych štatis-
tík žije dnes na celom svete 
viac ako 600 miliónov senio-
rov. Na Slovensku je to vyše 
900  tisíc obyvateľov vo veku 
60  a  viac rokov, ktorí tvoria 
17  % populácie (z  toho 61% 
tvoria seniorky).

Podľa demografických od-
hadov Európskej komisie sa 
za 30 rokov staneme krajinou 
s  najväčším percentom sta-
rých ľudí na dôchodku.

Starnutie populácie je glo-
bálny fenomén a  zasahuje 
celú spoločnosť. Stúpajúci 
trend starnutia je jedným 
z  najvýraznejších problémov 
súčasného demografického 
vývoja. V  takto rýchlo star-
núcom svete je potrebné pod-
porovať aktívnu účasť starších 
na spoločenskom dianí, vyu-
žiť ich skúsenosti a poznatky.

Úrad verejného zdravotníc-
tva SR a  tiež regionálne úra-
dy verejného zdravotníctva 
sa tejto problematike venujú 
aj Národným programom 
aktívneho starnutia na roky 
2014 – 2020. Cieľom progra-
mu je podporovať aktívne 
starnutie, zdravý životný štýl 
a  celkové zdravie seniorov, 
aby zostali čo najdlhšie ak-
tívni, pri dobrom zdraví, aby 
mohli žiť vo svojom domá-
com prostredí, tiež aby vedeli 
aktívne a  zmysluplne využí-
vať svoj voľný čas.

Medzi základné zložky ak-
tívneho starnutia patrí okrem 
zdravej životosprávy aj pohy-
bová aktivita, ktorá by mala 
byť primeraná zdravotnému 
stavu organizmu. Základ 
tvorí chôdza, ktorá je naj-
prirodzenejšou pohybovou 

aktivitou pre človeka, ďalej 
plávanie a  tiež bicyklovanie. 
Pravidelný pohyb okrem iné-
ho spomaľuje proces starnu-
tia.

Tieto aktivity by mali slú-
žiť pre udržanie primeranej 
fyzickej a psychickej aktivity, 
aby sa ľudia vo vyššom veku 
necítili odstrkovaní a opuste-
ní, čo by malo zlepšiť kvalitu 
života v období ich jesene ži-
vota.

Kvalitu života v  tomto ob-
dobí výrazne ovplyvňujú aj 
kontakty s  ľuďmi a  sociálne 
prostredie. Pri ich deficite 
môže starší človek zažiť so-
ciálnu izoláciu, spúšťajú sa 
depresívne nálady, mrzutosť 
a  zatrpknutosť. Starší človek 
je predovšetkým skúsený 
človek, ktorý svojimi život-
nými skúsenosťami, cennými 
radami môže obohatiť život 
rodiny, byť jej oporou a  prí-
kladom.

RÚVZ so sídlom v Poprade

PREMIÉRA  – Ovečka 
Shaun vo filme: Farma-
geddon: o  13.10 (hrá sa 
len cez víkend, ale nehrá sa 
20.  10.), o  15.30 a  o  13.30 
hod. (hrá sa 20. 10.), PRE-
MIÉRA  – Vládkyňa zla 
2 3D: o  15.20 hod., PRE-
MIÉRA  – Vládkyňa zla 2 
2D: o  18. a  o  20.20 hod., 
JOKER: o  20.40 a  15.40 
hod. (nehrá sa 22.  10.), 
PREDPREMIÉRA – Snež-

Od 17. októbra do 23. októbra

ný chlapec 2D: o 13. hod. 
(hrá sa 20. 10.), Pán Maz-
náčik: o  13.20 hod. (hrá 
sa len cez víkend), PRE-
MIÉRA  – Pražské orgie: 
o 17.50 hod., Angry Birds 
vo filme 2 2D: o  13.30 
hod. (hrá sa len cez ví-
kend, ale nehrá sa 20. 10.), 
Blíženec 2D: o  16.10 (hrá 
sa 22.  10.) a  o  18.20 hod. 
(nehrá sa 22.  10.), Zla-
tokopky: o  20.50 hod., 
ARTMAX FILMY  – Jiří 
Suchý: o 18.40 hod. (hrá sa 
22. 10.). Viac na www.cine-
-max.sk.       (ppp)

Stále spomíname s úctou a vďakou
Opustil nás náš Zlatý slávik Karel Gott. Živo si ho pamätáme 

z vystúpení v masmédiách, ale najmä tu u nás v Poprade na zim-
nom štadióne a v Aréne. Jeho koncerty v nás zanechali nezabud-
nuteľný dojem a umelecký zážitok. Jeho hit Mám rozprávkový 
dom, ktorý symbolizoval vývoj česko-slovenského porozume-
nia na Bratislavskej lýre, bol ozajstným skvostom, takisto Oči 
má sněhem zaváté, Kávu si osladím a mnohé iné dávali milov-
níkom populárnej hudby dlhé desaťročia radosť.

Maestro, spomíname s úctou a vďakou.              (mko)

- týždenník občanov mesta. Vydáva Redak-
cia Poprad - noviny občanov. Šéfredaktorka: 

PhDr. Marta Marová. Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: Noviny PO-
PRAD, Podtatranská ul. 149/7, Poprad. Telefón 052/788 64 71. E -mail: 
noviny -poprad@pp.sknet.sk, sefredaktor@stonline.sk. Nevyžiadané 
príspevky nevraciame. Uzávierka vo štvrtok. Noviny vychádzajú každú 
stredu. Rozširuje Slov. pošta, Mediapress, objednávky na predplatné pri-
jíma každá pošta a doručovateľ. IČO vydavateľa: 00 619 515. Tlač: Po-
pradská tlačiareň, vydavateľstvo, s. r. o., Popradskej brigády 749/13, 
Poprad. ISSN 1339-2417. Evidenčné číslo 3142/09. Člen siete Media Box.
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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

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 9 PREDAJNÝCH STÁNKOV
Predmet nájmu na základe súťaže:
Prenájom 9 predajných stánkov počas vianočného obdobia, ktoré sú vo vý-
lučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže. Umiestnenie 9 predajných stánkov 
je zakreslené v prílohe č. 1 k uvedenej obchodnej verejnej súťaži. Predajné 
stánky budú vyhlasovateľom postavené naurčené miesto na Námestí sv. Egí-
dia v Poprade.

Predmet nájmu na základe súťaže:
Prenájom predajných stánkov počas vianočného obdobia, ktoré sú vo výluč-
nom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže, a to:
Predajný stánok č.1, rozmer 3 x 3 m - prenájom od 02. 12. 2019
Predajný stánok č.2, rozmer 2 x 2 m - prenájom od 02. 12. 2019
Predajný stánok č.3, rozmer 2,2 x 1,7 m - prenájom od 28. 11. 2019
Predajný stánok č.4, rozmer 2,2 x 1,7 m - prenájom od 28. 11. 2019
Predajný stánok č.5, rozmer 2,2 x 1,7 m - prenájom od 28. 11. 2019
Predajný stánok č.6, rozmer 2,2 x 1,7 m - prenájom od 28. 11. 2019
Predajný stánok č.7, rozmer 1,9 x 1,7 m - prenájom od 28. 11. 2019
Predajný stánok č.8, rozmer 1,9 x 1,7 m - prenájom od 28. 11. 2019
Predajný stánok č.9, rozmer 1,9 x 1,7 m - prenájom od 28. 11. 2019

Minimálne nájomné za obdobie prenájmu:
- predajný stánok č. 1 400,– - €
- predajný stánok, rozmer 2x2m a 1,70x2,20 m (stánok č. 2,3,4,5,6,) 360,- €
- predajný stánok, rozmer 1,70x1,90 m (stánok č. 7,8,9) 260,- €

Paušálna platba za elektrickú energiu: 650,- € 
(náklad prepočítaný podľa skutočnej spotreby za rok 2018)

Účel nájmu: v súlade so živnosťou budúceho nájomcu, predaj vianočných su-
venírov, kukurice, medoviny, vianočného punču, kapustnice, mäsových, peká-
renských, cukrárenských, výrobkov rýchleho občerstvenia, teplých a studených 
nápojov, horúcej čokolády, medovníkov, praclíkov, predaj tradičných syrových 
výrobkov z  kravského, kozieho a  ovčieho syra, tradičných mäsových výrob-
kov, klobás, slaniny, oškvarkov, predaj vianočných darčekových košov, sviečok, 
vianočných ozdôb, aranžmánov, doplnkov k  vianočným vencom, vianočných 
stromčekov, vianočných figúrok a pod.

Doba nájmu: Prenájom stánkov je stanovený 
od 28. 11. 2019, resp. od 2. 12. 2019 do 12. 1. 2020.
S budúcim nájomcom bude uzatvorená zmluva na dobu určitú.
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 31. 10. 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@msu.poprad.sk, 
                                    tel. 052/7167293, 052/716729                             PP-110

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

INZeRcIA
PrEDaj

rôznE

• Predám kvalitný lešte-
ný Tatranský smrekový 
obklad – 3 €, perodrážku, 
zrubový profil  – polo-
guľatý, hranoly a  dláž-
kovicu na podlahy. Inf.: 
č. t. 0908 234 866, www.
drevozrubyobklady.sk 
2/19-P
• Predám starožitný 
nábytok – pohovka, sto-
lík, 2 kreslá a  2 stoličky, 
prečalúnený, zachovalý, 
cena dohodou. Inf.: č. t. 

0905 543 505. 10/19-P
• Predám novú pascu na 
líšky, rozmer 140/60/40 
cm, cena 95 euro. Inf.: č. t. 
0907 181 800. 11/19-P
• Predám prerobený 
4-izbový byt o  rozlohe 
130 m2 v osobnom vlast-
níctve v obci Hranovnica. 
Cena dohodou. Inf. č. t.: 
0903 016 888. 12/19-P
• Predám 4 ks domácich 
kobercov, perinu a  dva 
vankúše s  domácim 
husacím 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
• Dáme do prenájmu 
kancelárske priestory v  Po-
prade, Teplická 34, bývalá 
AB Stavomontáže. Inf.: č. 
t. 0905 563 836, e-mail: pa-
bamke@gmail.com 42/19-R
• OTEC Antonio veští a po-
máha v  nešťastí. Inf.: č. t. 
0904 228 728. 43/19-R
• Ponúknite záhradnú brá-
ničku a  stĺpiky. Inf.: č. T. 
0907 418 226. 44/19-R 
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Básnik a novinár Pavol Hudák sa 
svojej šesťdesiatky nedožil. Odišiel 
z  tohto sveta náhle v  januári 2011, 
ešte plný poézie. Minulý štvrtok 
usporiadala Podtatranská knižnica 
v  Poprade spomienkový večer na 
Paľa, ktorý by bol oslavoval svo-
je okrúhle narodeniny 7. októbra. 
V tento deň v roku 1959 sa totiž na-
rodil vo Vranove nad Topľou, no vy-
rastal v obci Vyšný Žipov. Vyštudo-
val za učiteľa a od skončenia vysokej 
školy žil v Poprade. Učil na základ-
nej škole, ale neskôr bol redaktorom 
regionálnych a celoslovenských no-
vín.

Už jeho prvá zbierka básní Bros-
kyňový súmrak vydaná v  roku 1992 
získala dve ceny, takisto úspešná bola 
zbierka Silvester 1999 a Zatmenie sln-
ka. Posledný výber z jeho veršov Pov-
raz v dome obesenca a iné básne vy-
šla v roku 2003. Hudákove básne boli 
preložené do poľštiny, francúzštiny 
a maďarčiny. Literárni znalci ho zara-
ďovali medzi najtalentovanejších sú-
časných básnikov. Manželka Zuzana 
zaspomínala: „Ten, kto ho poznal vie, 
že bol chodiaca inšpirácia. Bolo jedno, 
či to bolo počasie, udalosť v živote nie-
koho, vlak, ktorý prechádzal – odrazu 
bola myšlienka, nápad… Zazname-
nával si ich a  dlho netrvalo, kým ich 
rozvinul do básne, ktorá mala pointu 
a  dielo bolo hotové.“ Spomienka na 
neho je stále bolestná, veď v  nedeľu 
predtým boli na oslave šesťdesiatin 
jeho brata  – dvojčaťa. S  manželkou 
boli spolu takmer tridsať rokov, a  to 
je veľký kus života. Rodina uchováva 
nielen jeho zbierky, ale aj množstvo 
fotografií. Fotografovanie bola jeho 
vášeň. Z. Hudáková poďakovala ria-
diteľke knižnice a všetkým zúčastne-
ným, že si v tomto uponáhľanom sve-
te prišli zaspomínať na človeka, ktorý 
pre nich niečo znamenal.

Riaditeľka knižnice Monika 
Naštická si na Pavla Hudáka pamä-

tá zvlášť ako 
na kamaráta, 
priateľa, spo-
lupracovníka, 
ktorý sršal 
n á p a d m i : 
„Bol členom 
rôznych porôt 
napr. Kráľa 
čitateľov, sú-
ťaží pre deti 
i  dospelých. Nemôžem opomenúť za-
čiatok súťaže školských časopisov, čo 
bol jeho nápad. Zhostil sa tejto úlohy 
veľmi dobre aj s redaktorom Marekom 
Vnenčákom.“ Doložila, že ďalším dô-
vodom spomínania na skvelého bás-
nika je tiež to, že v poslednom čase sa 
poézia veľmi nečíta a knižnica chcela 
i takto dať do popredia básnika, kto-
rý žil v Poprade a jeho poéziu kritici 
hodnotia veľmi vysoko.

Na Paľa, na ktorého stále spomína 
novinárska obec, si zaspomínali mno-
hí. Medzi nimi dlhoročný priateľ Ján 
Petrík: „Poznali sme sa vlastne ešte 
z  Nového slova, kde sme prispievali. 
Paľo je v  podstate najlepším autorom 
našej generácie, aj keď mám pocit, že sa 
na neho trošku zabúda. Preto som rád, 
že sa konal spomienkový večer, lebo na 
dobrých ľudí, ktorí robili dobrú poéziu 
si treba spomenúť, aj keď sú z Východu 
a Bratislava má k nim ďaleko.“ Ohlia-
dol sa do minulosti, keď pri P. Hu-
dákovi stál pri vzniku rukopisu jeho 
prvej básnickej zbierky, ktorý sa nik-
dy nerealizoval. Bolo mu to ľúto, lebo 
Broskyňový súmrak bol už len výber 
z toho, čo Paľo vtedy pripravil. „Nako-
niec dostali názov Povraz v dome obe-
senca - taký aký mal mať debut - jeho 
zobrané veci. Bol Zemplínčan, ktorý 
žil pod Tatrami, mal svoju zemplínsku 
dušu a nemusel sa vždy vedieť vtesnať 
medzi naše hory, a to bolo veľmi cítiť. 
Pôvodný výber o ňom hovoril viac ako 
zbierka Broskyňový súmrak,“ dodal 
J. Petrík.                                            (mar)

Vysoké Tatry navštívila začiatkom októbra legendárna dvojica, aby tu 
odohrala svoj komorný koncert Lipa spieva Lasicu. Vynikajúci jazzový spe-
vák Peter Lipa spolu s hercom a humoristom Milanom Lasicom vytvorili prí-
jemnú atmosféru a doslova si podmanili 
publikum v  Grand Hoteli Kempinski 
High Tatras na Štrbskom Plese. Prvú 
časť koncertu odohral Peter Lipa so 
svojou kapelou. Odzneli pesničky Tíško 
a kradmo, Manhattan či Rozum. Hostí 
potom spolu s Milanom Lasicom potešili 
príhodami z Vysokých Tatier a odspie-
vali spoločnú pesničku Muž činu. Peter 
Lipa tatranské publikum viackrát rozo-
spieval, na záver populárnou Baladou 
o štyroch koňoch.   FOTO – Silvia Šifrová

Paľo bol chodiaca inšpirácia

Piati mladí ľudia sa 
rozhodli spojiť svoje 
hlasy a bez použitia hu-
dobných nástrojov inter-
pretujú rôzne svetové aj 
domáce hity v  tzv. a  ca-
pella štýle. V  zložení  – 
soprán, alt, tenor, bas 
a beat box neustále tvo-
ria a pracujú na nových 
verziách skladieb, ako aj 
na autorských skladbách. 
V spolupráci so Simonou 
Martausovou vznikla 
skladba s názvom Nena-
hraditeľná. V  decembri 
2018 skupina vydala al-
bum s  názvom Seasons 
a  začiatkom mája 2019 
vydali vlastnú skladbu 
Tieň.

Spomienkový večer na básnika Pavla Hudáka zorganizovala Podtatranská knižnica 
v Poprade. Na foto v popredí prvá zľava Zuzana Hudáková, vedľa nej riaditeľka PK Mo-
nika Naštická.                  FOTO: Marta Marová

PP
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 POPRADSKÉ líšky 
odohrali v  nedeľu 13. ok-
tóbra zápas 6. kola ženskej 
hokejovej Extraligy. V Mar-
tine zvíťazili vysoko 7:0.

 CEZ víkend zasiahli 
do ligových bojov kadetky 
BAM Poprad. Na domácej 
palubovke telocvične ZŠ 
s  MŠ Komenského hostili 
v sobotu košický tím Young 
Angels U17 a prehrali 38:55. 
O deň neskôr dokázali pora-
ziť o rok mladší výber Young 
Angels 54:46.

 MINULÝ týždeň sa 
v Starej Ľubovni konalo kraj-
ské kolo v  cezpoľnom behu 
žiakov a  žiačok základných 

a  stredných škôl. Z  víťaz-
stva a postupu na slovenský 
šampionát sa tešili družstvá 
chlapcov i  dievčat Gym-
názia na Kukučínovej ul. 
v Poprade. V kat. ZŠ vyhrali 
chlapci zo ZŠ v  Sp. Sobote 
a  postúpili spoločne s  maj-
sterkou kraja Sofiou Kleino-
vou. Majstrovstvá Slovenska 
sa uskutočnili v  utorok 15. 
októbra na Štrbskom Plese 
po uzávierke vydania novín 
Poprad. Zároveň boli na 
tomto podujatí predstavené 
Školské majstrovstvá sve-
ta v  cezpoľnom behu, ktoré 
bude opäť hostiť Štrbské Ple-
so od 18. do 23. apríla 2020.

 SLÁVNY futbalový 
klub Manchester United 
opäť vyslal pod Tatry budú-
ce hviezdy svetového fut-
balu. Tentokrát absolvujú 
v Poprade sústredenie chlap-
ci do 15 rokov od štvrtka 
17. do stredy 23. októbra. 
V  ich programe sú aj dva 
prípravné zápasy a  hneď 
ten prvý bude pre tunajšie-
ho fanúšika veľmi zaujíma-
vý. V  sobotu 19. októbra sa 
o  11. hod. v  NTC mladým 
„červeným diablom“ posta-
via do cesty rovesníci z  FK 

Poprad. V nedeľu absolvujú 
hostia z  Anglicka Detskú 
akadémiu v  čase od 10. do 
20. hodiny a  v  pondelok 
21. októbra nastúpia v záve-
rečnom zápase o 17. hodine 
proti poľskému tímu Wisla 
Krakov.

 FUTBALISTI ŠK Zeme-
dar Poprad – Stráže prehrali 
v nedeľu 13. októbra v rámci 
11. kola 6. OMV ligy v Spiš-
skom Bystrom 1:2. V nedeľu 
20. októbra bude ich súpe-
rom na domácom trávniku 
o 14.30 hod. Spišská Teplica.

 MINULÝ týždeň v stre-
du zvíťazili basketbalisti BK 
Iskra Svit v  rámci 2. kola 

SBL na domácej palubovke 
nad Handlovou 90:81. V so-
botu 12. októbra už ťahali 
v  ďalšom zápase za kratší 
koniec, keď prehrali v Žiline 
81:92. V sobotu 19. októbra 
budú hrať opäť doma, keď 
o  18. hod. privítajú Spišskú 
Novú Ves.

 NA záver súťažnej sezó-
ny sa v  nedeľu 13. októbra 
vo Vikartovciach uskutočnil 
8. ročník Východoslovenskej 
súťaže mladých hasičov. Ví-
ťazom medzi dievčenskými 
družstvami sa stal DHZ ZŠ 
Šuňava, medzi chlapčenský-
mi tímami triumfoval DHZ 
Danišovce.        (ppv)

Popradskí hokejis-
ti bodovali v  ďalších 
dvoch zápasoch, ktoré 
odohrali počas víken-
du.

V  piatok cestovali 
hokejisti HK Poprad do Bratisla-
vy v  oklieštenej zostave, bez troch 
útočníkov základnej zostavy. Na-
opak, proti Slovanu hralo až deväť 
obrancov. „Kamzíci“ si z  hlavného 
mesta odniesli jeden bod, keď pre-
hrali až po predĺžení 1:2.

V  nedeľu sa Popradu do cesty 
postavili predposledné Nové Zámky 
a bol to zápas chudobný na góly. O všetkom 
rozhodol v  druhej tretine počas presilovky 
jediným gólom Michael Vandas (na foto), 
ktorý v týždni ukončil pôsobenie v bratislav-
skom Slovane a vrátil sa do rodného mesta. 
„Mali sme veľa šancí, súpera sme prestrieľali. 
Vedeli sme, že hostia nebudú hrať pekný hokej, 
ale museli sme poctivo brániť. To sa nám da-
rilo. Hrali sme to, čo od nás chceli tréneri a to 
nám prinieslo ovocie. Ani v závere sme Nové 
Zámky k ničomu nepustili a hrali sme svoju 
hru. Verím, že takéto víťazstvo nám pomôže 

a pôjdeme hore. Individuálne štatistiky hráča 
vždy potešia, veď to ho aj predáva. Doma však 
treba pracovať pre tímový úspech, na ktorý sa 
tu dlho čaká a v to všetci v Poprade veríme,“ 
skonštatoval 28-ročný útočník Popradu, kto-
rý si zo Slovana priviezol bilanciu deviatich 
bodov v desiatich zápasoch. „Bol to bojovný 
zápas, v ktorom sme mali po celý čas mierne 
navrch. Víťazstvo je zaslúžené, hoci o  ňom 
rozhodol jediný gól,“ povedal po zápase s No-
vými Zámkami asistent trénera HK Poprad 
Pavel Paukovček.

Hokejový víkend Popradu za štyri body
Výsledky Tipsport Ligy: 11. kolo v  piatok 11. októbra 

Slovan BA – Poprad 2:1pp (0:0, 0:1, 1:0 – 1:0), gól Popradu: 
33. Guillaume Leclerc (M. Zagrapan, L. Paukovček). 12. kolo 
v nedeľu 13. októbra Poprad – N. Zámky 1:0 (0:0, 1:0, 0:0), 
gól Popradu: 28. Michael Vandas (J. Erving, A. Štrauch).

Program Tipsport Ligy: 13. kolo v  piatok 18. októbra 
o 18. hod. Poprad – Trenčín, 14. kolo v nedeľu 20. októbra 
o 16. hod. B. Bystrica - Poprad a 15. kolo v utorok 22. ok-
tóbra o 18. hod. Poprad – Zvolen.              (mav)

Tabuľka Tipsport Ligy
Z V Vp Pp P Skóre B

1. B. Bystrica 12 7 2 1 2 35:22 26
2. Slovan BA 12 7 2 0 3 39:25 25
3. Zvolen 11 7 0 0 4 42:31 21
4. Košice 11 6 1 1 3 32:23 21
5. Trenčín 11 6 0 1 4 29:27 19
6. Michalovce 11 5 1 1 4 28:27 18
7. HK Poprad 11 3 2 3 3 31:28 16
8. Budapešť 11 5 0 1 5 36:36 16
9. Miškovec 12 4 1 2 5 32:33 16
10. Detva 11 4 1 0 6 33:34 14
11. Nitra 11 3 1 1 6 27:35 12
12. N. Zámky 11 3 0 0 8 27:37 9
13. L. Mikuláš 11 2 0 0 9 17:50 6

Z kuchyne HK Poprad
Juniori: v sobotu 12. októbra Slo-
van - Poprad 0:5 a  v  nedeľu 13. 
októbra Skalica - Poprad 2:5.
Dorast: v sobotu 12. a v nedeľu 13. 
októbra B. Bystrica - Poprad 1:2.
Kadeti: v  sobotu 12. októbra Sp. 
N. Ves - Poprad 2:3 a v nedeľu 13. 
októbra Prešov - Poprad 3:8.

St. žiaci 8.r.: v sobotu 12. októbra 
Poprad – Sp. N. Ves 5:5.
St. žiaci 7.r.: v sobotu 12. októbra 
Poprad – Sp. N. Ves 10:4.
Ml. žiaci 6.r.: v sobotu 12. októbra 
Prešov - Poprad 11:7.
Ml. žiaci 5.r.: v sobotu 12. októbra 
Prešov - Poprad 5:9.

FOTO – Marek Vaščura

FOTO – Marek Vaščura

Železným hasičom sa stal Vladimír Šramka

Krátko zo športu

V sobotu 12. októbra ožilo priestranstvo 
areálu ZŠ s  MŠ A. V. Scherfela vo Veľkej 
dobrovoľnými i  profesionálnymi hasičmi 
z rôznych častí Slovenska. Miestny dobro-
voľný hasičský zbor v spolupráci s mestom 
Poprad zorganizoval 3. ročník súťaže jed-
notlivcov TFA Železný hasič.

Ide o  pohybovo i  fyzicky 
veľmi náročnú súťaž, v  kto-
rej sa napodobňuje činnosť 
hasiča pri skutočnom  prípa-
de vzniku požiaru, prípadne 
inom zásahu.

Súťažnú trať postupne ab-
solvovalo 33 súťažiacich 
v  piatich kategóriách. Medzi 
ženami do 35 rokov zvíťazila 
Janka Bednáriková z  Prie-

vidze, v  kat. 
žien i mužov 
nad 35 ro-
kov patrilo 
p r v e n s t v o 
m a n ž e l o m 
Pitoňákov-
com z  Liptovskej Tepličky 
a  medzi mužmi do 35 rokov 
ovládol preteky Vladimír 
Šramka z Prievidze.

Medzi dorastencami sa 
z víťazstva tešil po roku opäť 
Mário Šajtroch z DHZ Hod-
ruša – Hámre.               (onk)

V sobotu 12. októbra 
sa v  Spišskom Bystrom 
uskutočnil 6. roč-
ník pretekov v behu me-
dzi slalomovými brána-
mi pre širokú verejnosť 
pod názvom Slalom na 
suchu. Organizátorom 
podujatia bolo Športo-
vé stredisko detí a mlá-
deže Poprad – Tatry za 
finančnej pomoci mesta 
Poprad a  PSK. Na štart 
sa postavilo 147 prete-
károv, najpočetnejšia 
kategória bola Super-
baby deti do 8 rokov 
a kategória Rodiny, kde 
bežal jeden rodič a jed-
no dieťa. Každému sa ušla účastnícka medaila a tričko a tí najlepší si 
odniesli trofeje pre víťazov. Víťazom bol však každý, kto prišiel a túto 
trať absolvoval.                                            FOTO – archív organizátora
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Z kuchyne FK Poprad
Juniori: v sobotu 12. októbra Lipany 
- Poprad B 6:0.
St. dorast U19: v sobotu 12. októbra 
B. Bystrica - Poprad 1:1.
Ml. dorast U17: v sobotu 12. októbra 
Poprad - B. Bystrica 2:0.
Ml. dorast U16: v sobotu 12. októbra 
Poprad - B. Bystrica 1:0.
St. žiaci U15: v  piatok 11. októbra 
Lokomotíva KE - Poprad 0:2.
St. žiaci U14: v  piatok 11. októbra 
Lokomotíva KE - Poprad 1:2.
Ml. žiaci U13: v nedeľu 13. októbra 
Poprad - Lokomotíva KE 14:0.
Ml. žiaci U12: v nedeľu 13. októbra 
Poprad - Lokomotíva KE 51:4.
Ženy: v nedeľu 13. októbra Trenčín – 
Poprad 4:0.
Dorastenky: v  nedeľu 13. októbra 
Poprad – Podbrezová 1:3.
Žiačky: v  nedeľu 13. októbra 
Poprad – Podbrezová 16:0.

Festival cup ovládol Miloš Nemý

Medailová obhajoba Shihanu

Lezci z celého Slovenska si v rámci Medzinárodného festivalu horských filmov zmerali sily v boulderingu – 
lezeckej disciplíne, ktorá sa stane súčasťou olympijských hier v Tokiu 2020. Festival Cup, ktorý bol súčasťou 
Slovenského pohára, prilákal na popradské námestie 29 lezcov.

V  kategórii dievčat do 16 rokov 
zvíťazila Halina Švástová z  Lezec-
kej akadémie, v kategórii do 18 ro-
kov Lívia Hrašková z HO Metropol 
Košice. V  celkovom poradí medzi 
ženami zvíťazila  Kika Urdová z  le-

zeckého oddielu Move Up Academy, 
druhé miesto si vybojovala domáca 
pretekárka Denisa Šulcová.

V  mužskej juniorskej kategórii 
do 16 rokov zvíťazil Matúš Fabián, 
v  kat. do 18 rokov bol prvý Matúš 

Kolenka a v kat. do 20 rokov trium-
foval Michal Grzyb. V celkovom po-
radí zvíťazil Miloš Nemý z Move Up 
Academy pred Dávidom Zavackým 
a Viliamom Ferčákom z HO Metro-
pol Košice.                           (ppp)

Futbalisti FK Poprad 
odčinili domácu prehru 
s  Béčkom Žiliny a  v  ne-
deľu zvíťazili v  Šamoríne 

v rámci 13. kola II. ligy 1:0.
Výsledky: 13. kolo II. ligy v  nede-

ľu 13. októbra Šamorín - Poprad 0:1 
(0:0), gól Popradu: 77. Lukáš Horváth.

Program: 14. kolo II. ligy v piatok 
18. októbra o  16. hod. Poprad  – Ru-
žomberok B. (ppv)

V  prvú októbrovú sobotu sa ka-
ratisti Shihan Poprad zúčastnili 
turnaja Ľubovňa Open Cup 2019 
v  Starej Ľubovni s  ambíciou tre-
tíkrát za sebou získať prvenstvo 
v medailovej úspešnosti klubov.

Popradčania nenechali nič na ná-
hodu. V súbornom cvičení kata pri-
niesli prvé medaile v  kategórií 5-7 
ročných dievčat, zlatá Hana Hybe-
nová a  strieborná Karolína Bartko-
vá. Medzi 5-7 ročnými chlapcami 
vybojoval Marek Hrebenár bronz. 
Ďalšie popradské finále prebehlo 
v  kategórii mladších žiakov, z  kto-
rého vyšiel strieborný Benjamín 
Hyben a zlato vybojoval Tadeáš Kra-
kovský. V kategórii mladších žiačok 
skončila Laura Klempová bronzová, 
Linda Klempová strieborná a  zlatú 
medailu si na krk zavesila Karolína 
Kiššková. Daniel Nedoroščík medzi 
staršími žiakmi vybojoval strieb-
ro, rovnako strieborná skončila aj 
Monika Krakovská medzi staršími 
žiačkami v  kategórii začiatoční-
čok a  Alexandra Krempaská medzi 
mladšími kadetkami. Jakub Richard 
Bafia v  kategórii mladších kadetov 
nenašiel premožiteľa a kategóriu su-
verénne vyhral. Hugo Hyben medzi 
kadetmi vybojoval striebro a Simo-
na Bednarčíková kategóriu kadetiek 
s prehľadom vyhrala.

V  medailovej žatve pokračovali 
Popradčania aj v  športovom zápa-
se kumite. V  najmenšej súťažnej 
kategórii 5-7 ročných dievčat do 

20kg vybojovala Karolína Bartková 
striebro. Hana Hybenová kategóriu 
do 24kg suverénne vyhrala a  zapí-
sala si v Ľubovni druhé zlato. Medzi 
mladšími žiakmi nad 32kg vybojo-
val bronz Benjamín Hyben. Pódium 

v kategórii mladších žiačok do 32kg 
kompletne obsadili Popradčanky 
(na foto). O  bronzovú priečku sa 
podelili Nelly Martonová a  Laura 
Klempová. Strieborná skončila Ka-
rolína Kiššková a zlato patrilo Linde 
Klempovej. Alexandra Krempaská 
skončila v kategórii mladších kade-
tiek nad 50kg bronzová, kategóriu 
do 50kg Barbora Glatzová suverén-
ne vyhrala a rovnako triumfovala aj 
zlatá Ema Zacharová v kategórii do 
45kg.

Karate klub Shihan Poprad 
tak s  9 zlatými, 9 striebornými 
a 6 bronzovými medailami pod Ľu-
bovnianskym hradom tretíkrát za 
sebou suverénne zvíťazil.  

        (jgz)

Volejbalistom VK Junior 2012 Poprad sa nevydaril víkendový 
dvojzápas 2. kola 1. ligy mužov sk. Východ, keď v Revúcej podľahli domáce-
mu tímu MVK Magnezit dvakrát zhodne 0:3.

Popradskí volejbalisti privítajú v sobotu 19. októbra v telocvični SSOŠ vo 
Veľkej v dvojzápase 3. kola družstvo VK Mirad PU Prešov B.       (ppv)

FK Poprad

VK Junior 2012 Poprad

FOTO – Marek Vaščura

FOTO – archív klubu

 Z  V  R P      S B

1. B. Bystrica 13 10 1 2 34:16 31

2. Dubnica n. V. 13 10 1 2 33:16 31

3. Žilina B 13 9 0 4 34:23 27

4. FK Poprad 13 9 0 4 21:11 27

5. Skalica 13 8 2 3 24:16 26

6. Ružomberok B 12 6 1 5 19:21 19

7. Podbrezová 12 6 0 6 17:18 18

8. Petržalka 13 5 2 6 21:23 17

9. L. Mikuláš 13 5 2 6 19:22 17

10. Púchov 13 4 3 6 16:17 15

11. Bardejov 13 4 2 7 14:20 14

12. FC Košice 13 3 4 6 15:15 13

13. Komárno 13 3 4 6 12:23 13

14. Slovan BA B 13 3 1 9 10:23 10

15. Šamorín 13 2 3 8 13:26 9

16. Trebišov 13 1 4 8 15:27 7

Tabuľka FK Poprad

Z kuchyne VK Junior 2012 Poprad
St. žiaci: v sobotu 12. októbra Svidník – Poprad 3:1 a 3:1.
St. žiačky: v sobotu 12. októbra Poprad – Kežmarok 2:3 a 2:3. 
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