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Cintoríny
sa pripravujú
na nápor
návštevníkov

„Starý gympel“
oslávil
výročie
s jednotkami

Storočnicu 
spoločného 
štátu oslavovali 
hokejové 
legendy
v Poprade
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Ocenenia za výnimočný prínos k rozvoju mesta Poprad

Popradská samospráva sa v transparentnosti
výrazne zlepšila

Kvetnica na pretrase niekoľkokrát

Transparency Internatio-
nal Slovensko po piatykrát 
zostavila rebríček transpa-
rentnosti miest.   Transpa-
rentnosť   bola mapovaná 
prostredníctvom 105 indiká-
torov v 11 oblastiach. Autori 
vychádzali z piatich rôznych 
zdrojov  od webových strá-
nok miest, cez dotazník za-
slaný radniciam až po údaje 
o súťažiach z Elektronického 
kontraktačného systému.

Za dva roky sa stovka naj-
väčších miest dokázala v prie-
mere zlepšiť o  6 percentuál-

nych bodov. Priemerné skóre 
57 % je dosiaľ najvyššie v his-
tórii meraní.

Mesto Poprad získalo v  ak-
tuálnom hodnotení 65 % 
a  známku B+ (r. 2016 51 % 
C+), čo znamená zlepšenie 
pozície o  29 miest na aktuál-
ne 20. miesto. Ide o  najlepšie 
umiestnenie mesta Poprad od 
začiatku hodnotenia transpa-
rentnosti samospráv. „Tak ako 
v  ostatných oblastiach, v  kto-
rých nás hodnotia nezávislé or-
ganizácie, veľmi si vážim aj tieto 
relevantné výsledky hodnotenia 

transparentnosti, v ktorom sme 
sa posunuli o  29 miest. Je to 
vynikajúci výsledok aj v  rámci 
regiónu, v  ktorom sme v  tejto 
oblasti lídrom. Ukazuje sa, že tá 
štvorročná práca má zmysel, aby 
sme boli vďaka otvorenosti ob-
čanom bližšie,“ informoval pri-
mátor Popradu Jozef Švagerko. 
V rámci regiónu sa stal Poprad 
najotvorenejšou samosprávou 
spomedzi hodnotených miest - 
na ďalších priečkach sa umiest-
nili Spišská Nová Ves (30.), 
Levoča (39.), Stará Ľubovňa 
(45.) a Kežmarok (63).   (mag)

Na poslednom plánova-
nom pracovnom zasadaní 
Mestského zastupiteľstva 
v Poprade pred komunálny-
mi voľbami minulý štvrtok 
poslanci prerokovali množ-
stvo programu. 

Niekoľkohodinové MsZ 
zavŕšili početnými interpe-
láciami a  poďakovaniami za 
spoločnú prácu. Predtým 
však ešte niektoré body stiah-
li z  programu, okrem iného 
návrh na prenájom a  predaj 
pozemkov pre spoločnosť 
Systeos Bratislava na výstav-
bu bytov v  lokalite Juh IV. 
Ďalšie body zase do progra-

mu doplnili. 
Poslanci medziiným schvá-

lili prenájom Tenisového 
areálu na Ul. B. Němcovej 
v Spišskej sobote Mestskému 
športovému klubu Poprad 
- Tatry napriek námietkam 
Aquaparku Poprad, ktorý 
pokladal za transparentnejšie 
riešenie vyhlásenie obchod-
nej verejnej súťaže. 

Väčšiu rozpravu vyvolal 
návrh na odkúpenie areálu 
bývalej čistiarne odpadových 
vôd v  Kvetnici od Podtat-
ranskej vodárenskej spoloč-
nosti za takmer 172 tisíc eur. 

Na slávnostnom zasadnutí Mest-
ského zastupiteľstva mesta Poprad 
boli minulý piatok udelené Ceny 
mesta a Ceny primátora výnimoč-
ným osobnostiam, ktoré sa svojou 
prácou významne podieľali na hos-
podárskom a  kultúrnom rozvoji 
mesta a prispeli k  jeho propagácii 
doma i v zahraničí.

Cena mesta Poprad za rok 2018 
bola udelená Jánovi Madáčovi, pri-

mátorovi mesta vo volebnom období 
1991-94 za výrazné zásluhy v oblas-
ti vzdelávania a školstva, za aktívny 
rozvoj medzinárodnej spolupráce 
a  za výrazný podiel v  rozvoji hos-
podárstva a  prosperity mesta Po-
prad (viac na str. 5). Odovzdal mu 
ju primátor Popradu Jozef Švager-
ko a viceprimátor Anton Andráš. J. 
Madáč (na foto hore uprostred) sa 
poďakoval svojej rodine, ale aj všet-

kým, s ktorými pred takmer 
tridsiatimi rokmi budoval 
nový systém mestskej samo-
správy. Zdôraznil: „Toto oce-
nenie nie je len pre mňa, ale 
aj pre všetkých, ktorí postavili 
víziu Popradu a  zaslúžili sa 
o  to, že dnes Poprad nepatrí 
medzi obyčajné provinčné 
mestá. Ocenenie patrí tým, 
s  ktorými sme po revolúcii 
spolu začínali.“

Cenu mesta Poprad za rok 
2018 dostal po prvýkrát aj 
kolektív - Divadlo Comme-
dia za dlhoročné dielo v ob-
lasti slovenského divadelníc-

tva, za vynikajúce tvorivé divadelné 
výkony, za aktívny rozvoj kultúrneho 
a spoločenského života v Poprade a za 
úspešnú reprezentáciu mesta Poprad 
doma i v zahraničí. DC v tomto roku 
oslávilo už svoju 50. divadelnú sezó-
nu. Principál  Vlado Benko (na foto) 
uviedol: „Je to kus života. Absolútne 
neľutujem, že som sa s mojimi priateľ-
mi, kolegami z divadla vybral na túto 
cestu. Rok čo rok sme rozdávali dobrú 
náladu a tie emócie, ktoré sme dávali 
z javiska do hľadiska a dostávali nao-

pak boli fantastické.“ Primátorovi ako 
prvému odovzdal knihu o  DC pod 
názvom Divadlo bez derniér, ktorú 
oficiálne uvedú do života v piatok po 
19. hod. v popradskom Dome kultú-
ry. 

Cena primátora mesta Poprad za 
rok 2018 bola udelená akademic-
kému maliarovi a  reštaurátorovi 
Ondrejovi Ivanovi in memoriam za 
celoživotné dielo, za výrazné výsled-
ky dosiahnuté v  umeleckej oblasti 

(Pokračovanie na str. 2)

(Pokračovanie na str. 6)
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Stručne Ocenenia za výnimočný prínos k rozvoju mesta ...

Cenu primátora dostali dvaja umelci in memoriam

Zoznam kandidátov

• ZMENA letného času na zimný 
čas bude v nedeľu 28. októbra. Čas si 
zmeníme z 3. hod. na 2. hod.
• JESENNÉ prázdniny budú mať 
popradskí školáci tento rok o  čosi 
dlhšie. Začínajú sa v  stredu 31. ok-
tóbra a potrvajú do piatka 2. no-
vembra. Okrem toho je v utorok 30. 
októbra jednorazový štátny sviatok, 
ktorým si pripomenieme 100. výro-
čie prijatia Deklarácie slovenského 
národa. Popradské školy zareagovali 
na túto situáciu a dali školákom voľ-
no aj v pondelok 29. októbra.
• DO 28. októbra prebieha Týždeň 
Divadla Commedia Poprad pri prí-
ležitosti 50. výročia založenia. Dnes 
24. októbra odohrajú predstavenie 
Neprebudený, zajtra 25. októbra 
Zabíjačku, v  piatok 26. októbra 
Malku, v sobotu 27. októbra Kováči 
a v nedeľu 28. októbra Don Quichot 
a  Sancho Panza. Predstavenia sa 
uskutočnia o 18. hod. v Dome kultú-
ry Poprad. V piatok po predstavení 
bude krst knihy Divadlo bez derniér. 
• VO štvrtok 25. októbra o 17. hod. 
sa v  Tatranskej galérii v  Poprade 
uskutoční záverečný program k pro-
jektu Integrácia umením, ktorý bude 
spojený s  módnou šou Súkromnej 
strednej odbornej školy Biela voda 
v  Kežmarku a  výstavou prác s  be-
nefičnou aukciou vyrobených pred-
metov z tohto projektu. V nedeľu 28. 
októbra budú od 14. hod. v  galérii 
Halloweenske tvorivé dielne.
• DO 26. októbra budú veľkokapa-
citné kontajnery na jesenné upra-
tovanie umiestnené v  Matejovciach 
na Puškinovej ul., Bezručovej ul., 
Továrenskej štvrti, Allendeho ul., 
Matejovskom námestí a na Lidickej 
ul. V Strážach budú pri záhradkách 
na Ul. P. Jilemnického, pri ihrisku, 
v parku, na Ul. Fr. Hečku, Štefánskej 
ul. a Švermovej ul.  
• PRVÝ ročník výstavy psov bez 
preukazu pôvodu Podtatranský 
oriešok sa uskutoční v  sobotu 27. 
októbra od 9. hod. v areáli ŠKK Ca-
nislog Poprad. Víťazi kategórií šte-
niatka, dospelé psy a veteráni budú 
súťažiť o  titul celkový víťaz výstavy 
a o diváckeho víťaza Pes sympaťák.
• BURZA práce a odborného vzde-
lávania sa uskutoční zajtra 25. októbra 
od 9. do 14. hod. v Aréne Poprad. Svo-
je ponuky budú prezentovať regionál-
ni zamestnávatelia a stredné školy.
• 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 zariade-
ní nízkeho napätia.  (ppš)

V najbližšom čísle novín Poprad, ktoré 
vyjde v stredu 31. októbra 2018 uverej-
níme zoznam zaregistrovaných kan-
didátov na primátora mesta Poprad 
a zoznam kandidátov na poslancov v 
obidvoch volebných obvodoch mesta 
Poprad. Občania tento zoznam môžu 
nájsť aj na www.poprad.sk.  (ppp)

Cenu primátora mesta Poprad udelili akademické-
mu maliarovi Michalovi Trembáčovi in memoriam.

M. Trembáč sa narodil 21. septem-
bra 1929 v Poprade-Veľkej. V rokoch 
1947-1949 študoval na Škole deko-
ratívneho umenia v Prahe u Prof. 
J. Masáka a J. Nimca. V roku 1953 
ukončil štúdium v Škole umeleckého 
priemyslu v Bratislave, odbor grafiky 
u prof. Fikariho. V rokoch 1955-56 
pôsobil ako metodik pre výtvarnú prácu v Okresnom 
osvetovom stredisku v Poprade. V roku 1961 bol pri-
jatý za člena Zväzu slovenských výtvarných umelcov a 
od roku 1967 pracoval v slobodnom povolaní. V rokoch 
1982-90 pracoval vo výbore Krajskej organizácie Zväzu 
slovenských výtvarných umelcov Východoslovenského 
kraja. Žil a tvoril v Poprade-Veľkej. 

Michal Trembáč sa venoval komornej a monumen-
tálnej tvorbe. Tvoril drevené kompozície inšpirované 
ľudovým umením. V maľbe rozvíjal viacero motívov, 
od folklórnych, krajinárskych po motívy priemyselnej i 
prírodnej krajiny. Nevyčerpateľnú tému pre neho pred-
stavovali Vysoké Tatry - tatranská krajina bola témou 
mnohých jeho obrazov. Výtvarne stvárňoval prírodu v 
jej nekonečných premenách. Svojou tvorbou nadviazal 
na slovenskú modernu. Zomrel 12. februára 2015.

Cenu primátora mesta Poprad udelili aj akademic-
kému maliarovi a reštaurátorovi Ondrejovi Ivanovi in 
memoriam.

O. Ivan sa narodil 24. februára 1926 vo Veľkej. Po 

absolvovaní Odbornej chemickej školy firmy Baťa vo 
Svite v roku 1945 odišiel na Akadémiu výtvarných 
umení do Prahy, kde študoval u prof. Jána Želibského 
a neskôr u prof. Slánskeho a Vratislava Nechlebu v od-
delení maliarskych a konzervačných techník. Bol jed-
ným z prvých slovenských absolventov odboru reštau-
rátorstvo v Akadémii umenia 
v Prahe. Jeho prvá prax po 
štúdiách v Prahe bola pod ve-
dením Karola Vaculíka v novo-
vzniknutej Slovenskej národnej 
galérii, ktorá začala zhromaž-
ďovať zbierky starého i nového 
umenia. V tomto období (1954-
1959) zreštauroval mnohé umelecké diela renesančnej 
maľby, exponáty Pálfyovskej zbierky aj množstvo ikon. 

V tejto činnosti pokračoval aj v rokoch pôsobenia vo 
Východoslovenskej galérii v Košiciach (1959-65), kde 
sa venoval reštaurovaniu gotickej tabuľovej maľby, ba-
rokovej plastike a ikonovej maľbe. Takmer od začiatku 
stál pri budovaní regionálnej galérie v Liptovskom Mi-
kuláši spolu s Jankom Alexym a Bedřichom Hoffstäd-
terom. V roku 1977 bol menovaný za jej riaditeľa a na 
tomto poste pôsobil až do roku 1987.

O. Ivan ako maliar - tvorca bol realista, ako reštaurá-
tor spájal technicko-remeselné skúsenosti s esteticko-
-výtvarnými. Svoj život zasvätil hodnotám minulosti a 
ako maliar krásam tatranskej prírody a krajiny. Zomrel 
v Poprade - Veľkej, kde strávil celý svoj život, 15. au-
gusta 2018.     (ppp)

reštaurátorstva a  slovenského vý-
tvarného umenia.

Prevzal ju jeho syn Branislav Ivan 
(na foto vpravo), ktorý s dojatím po-
vedal: „Otec bol skromný človek. V ži-
vote dostal mnoho ocenení, mal by 
radosť i z tohto. Vedel by si vážiť, keby 
bol mohol túto cenu prevziať a poďa-
koval by sa svojským spôsobom.“

Cena primátora mesta Poprad za 
rok 2018 patrí aj akademickému 
maliarovi Michalovi Trembáčovi in 
memoriam za celoživotné dielo, za 
výrazné výsledky dosiahnuté v  ob-
lasti slovenského výtvarného ume-
nia. Prevzal ju jeho syn Peter Trem-
báč (na foto vľavo), ktorý prezradil: 
„Otec bol výnimočný človek. Môžem 
povedať, že ako umelec bol ako športo-
vec - desaťbojár. To znamená, že robil 
veľmi veľa výtvarných aktivít - od kla-
sickej kresby, monumentálnej maľby, 
po sochy, folklór a málokto vie, že jeho 

veľkým koníčkom bola aj architektúra 
a robil aj bytový a interiérový dizajn. 
Bol silný folklorista, chodil s etnogra-
fom po dedinách a  kreslil záznamy 
slovenských krojov. Jeho obľúbená 
téma bola slovenská nevesta i ľudová 
architektúra. Mal ozaj široký záber 

a miloval tento kraj a týchto ľudí.“
Primátor Popradu J. Švagerko 

podčiarkol: „Je na nás, aby sme 
zachovali posolstvo a  pamätali na 
významné osobnosti nášho mesta. 
Vďaka nim Poprad a celý región na-
preduje.“    (mar)

(Dokončenie zo str. 1)

Kandidát na primátora mesta Poprad Marek Budzák v diskusnej relácii 
TV Poprad oznámil, že sa vzdáva svojej kandidatúry v prospech kandidáta 
na primátora Popradu Antona Danka. M. Budzák pre naše noviny uvie-
dol, že oficiálne v listinnej podobe sa vzdá kandidatúry v priebehu tohto 
týždňa.

Ktorýkoľvek kandidát na primátora alebo poslanca MsZ sa môže vzdať kan-
didatúry najneskôr 48 hodín pred začatím volieb. Údaje o kandidátovi zostáva-
jú na hlasovacom lístku, ale na odovzdané hlasy sa nebude prihliadať.   (ppm)

Vzdal sa kandidatúry
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Mesto zisťuje požiadavky občanov na kvalitu služieb MHD Krátke správy

Igor Wzoš: Posúvam Poprad vpred - je pripravený na úspech

• DO piatka 26. októbra v čase od 
8.25 do 14.25 hod. realizujú ŽSR 
výlukové práce medzi stanicami Po-
prad-Tatry - Starý Smokovec. Z toho 
dôvodu sú vlaky na danom úseku 
nahradené autobusovou dopravou. 
• V PIATOK 26. októbra o 18. hod. 
sa vo Vile Alica v Starom Smokovci 
uskutoční premietanie filmov z  ar-
chívu Múzea tatranskej kinema-
tografie a fotografie.  (ppš)

Poprad sa vďaka mojej trojročnej 
angažovanosti a rozhodnutiu zo 
strany jedného zo svetových lídrov 
v oblasti vývoja softvéru, spoloč-
nosti Ness, posunul opäť vpred. Je 
to súčasť vízie Programu rozvoja 
mesta Poprad - prílev nových pra-
covných miest štartuje lokálnu eko-
nomiku a zároveň vytvára potrebu 
nových bytov, čím stúpne počet 
obyvateľov Popradu aj ich kúpna 
sila. Vďaka tomu si prácu nachá-
dzajú ďalšie desiatky ľudí. 

Mzdy v IT sektore patria priemerne 
k tým najvyšším a Poprad už neostane 
iba výrobnou halou tovární, ale zís-
kavame šancu zarábať rovnako, ako 
vyspelé mestá sveta. Práve týmto dô-
ležitým krokom sa Poprad zviditeľní 
na mape miest a otvorí nové brány in-
vestorom práve v tejto oblasti. Celý IT 
sektor má niekoľko zásadných výhod 
oproti iným odvetviam. Predovšet-
kým je to priemysel s pridanou hod-

notou. Celý tento biznis je založený 
na ľudskom rozume, netvorí emisie a 
ľudia, ktorí v ňom pracujú sú nadštan-
dardne ohodnotení a dostávajú mno-
ho ďalších benefitov. 

V  bežnom priemysle je priemerná 
slovenská čistá mzda na úrovni 750 
eur, pričom Poprad ani túto úroveň 
nedosahuje. Mzda v IT sektore pred-
stavuje takmer 1400 eur. Po odrátaní 
životných nákladov ostane takémuto 
zamestnancovi vyše 900 eur, bežné-
mu zamestnancovi sotva 300 eur. Je to 

trikrát viac ako v tra-
dičnom priemysle. 

Osobne som firmu 
Ness už pred troma 
rokmi presviedčal 
a pozýval, bol to veľ-
mi dlhý proces, no 
s úspešným koncom. 
Dnes tu reálne otvá-
rajú pracovisko s de-
siatkami ľudí a  do 
dvoch rokov by to už 
malo byť 200 zamest-

nancov. Poprad sa tak stal historicky 
prvým okresným mestom, v ktorom 
sa usídlila pobočka jedného zo sveto-
vých lídrov v oblasti vývoja softvéru. 

Rokovania prebiehajú aj s  ďalšími 
firmami a verím tomu, že do Popradu 
prídu, i napriek tomu, že tu chýba vy-
soká škola technického smeru. Poprad 
môže lákať nových ľudí dobre zaplate-
nou kvalitnou a kvalifikovanou prá-
cou. Práve absencia práce s  pridanou 

hodnotou je jeden 
z  dôvodov, prečo 
progresívni ľudia 
z  Popradu utekajú. 
Nenájdu tu uplatne-
nie a  ich schopnosti 
i  vedomosti nie sú 
ohodnotené. Ich ná-
vratom bude mesto 
rásť a  profitovať 
z  toho budú všetci, 
od detí po seniorov. 

Veľké IT firmy sú naučené sídliť vo 
vysoko kvalitných priestoroch, ktoré 
poskytujú maximálny komfort, sú to 
otvorené kancelárie, v ktorých pracuje 
niekoľko ľudí. Pre svojich zamestnan-
cov vytvárajú aj priestor na oddych 
a relax. Poprad v súčasnosti takéto 
priestory neponúka, ale je tu jeden 
rozbehnutý projekt, ktorý sa mení na 
realitu. 

Ide o  nedostavanú betónovú jamu 
Horse. Za posledných 12 rokov sa 
nikto investorov neopýtal, v  čom je 
problém, ako sa dá pomôcť s  jeho 
dostavbou. Väčšinou všetci kričali 
spoza plota, kritizovali, prečo sa stav-
ba nestavia. Ja som sa opýtal  a dostal 
som odpoveď. Problémom bola ab-
sencia nájomcu, niekoho, kto by si tie 
priestory prenajal. 

V  tom čase sme už tvorili plán 
smart cities a  stretával som sa na 
konferenciách, ale aj inde, s investor-
mi, IT firmami či so startupmi. Tvr-
dili, že v  Poprade nie sú kvalitné 

priestory v  širšom centre mesta. Išli 
do tých miest, kde také podmienky 
našli. Do Košíc, do Banskej Bystrice, 
do Bratislavy. Posadil som obe strany 
za jeden stôl, investorov Horse a bu-
dúce IT firmy, ktoré by chceli v  Po-
prade podnikať. Celý proces trval dva 
roky, ale výsledok je tu, vznikla do-
hoda. V súčasnosti práve firma Ness 
podpísala predbežnú zmluvu na ná-
jom kancelárskych priestorov v  Po-
prade. Ak bude Horse rásť, pribudnú 
ďalšie pracovné miesta a som hlboko 
presvedčený o tom, že za 4 - 5 rokov 
môže mať Poprad zamestnaných v 
týchto profesiách až 1000 ľudí s nad-
priemernou mzdou. 

Úprimne som nadšený, že sa túto 
spoločnosť podarilo dostať do nášho 
mesta a ja som mohol byť súčasťou 
týchto dôležitých rozhodnutí. Pev-
ne verím, že aj Ness vyšle do sveta 
správu o tom, že Poprad plnohod-
notne patrí medzi tie najlepšie a naj-
progresívnejšie mestá na Slovensku.

Mesto Poprad v  súčasnosti spracú-
va Plán dopravnej obslužnosti mesta 
Poprad. Ide o  strategický dokument 
mesta, ktorý je zameraný na zlepšenia 
efektívnosti a  hospodárnosti mest-
skej hromadnej dopravy v meste. Pre 
potreby tohto dôležitého dokumentu 
a  na doplnenie k  už získaným infor-
máciám z  dopravno-sociologického 
prieskumu realizovaného v roku 2017 
preto samospráva vyzýva obyvateľov 
mesta na vyplnenie dotazníka pre 
zistenie požiadaviek občanov na kva-

litu poskytovaných služieb v MHD 
Poprad. Cieľom dotazníka je  zistenie 
požiadaviek občanov (cestujúcich, 
ale aj občanov, ktorí MHD Poprad 
nevyužívajú) na kvalitu služieb a ich 
dôležitosť. Získané výsledky a záve-
ry  budú slúžiť ako jeden z podkla-
dov pri vypracovaní Plánu dopravnej 
obslužnosti mesta Poprad a zároveň 
budú podkladom pre skvalitnenie po-
skytovaných služieb v MHD Poprad. 
„V snahe zlepšiť kvalitu poskytovaných 
služieb, potrebujeme sústrediť čo naj-

viac informácií a  požiadaviek od ob-
čanov. Práve preto  sme sa rozhodli pre 
tento dotazníkový prieskum, ktorý bude 
spracovaný a vyhodnotený v spolupráci 
so Žilinskou univerzitou v rámci reali-
zácie Plánu dopravnej obslužnosti mes-
ta Poprad,“ uviedol primátor Popradu 
Jozef Švagerko. Odpovede na všetky 
otázky  budú spracované v prílohovej 
časti Plánu dopravnej obslužnosti Po-
prad. Dotazník je dostupný na nasle-
dujúcom linku:  https://goo.gl/forms/
r1oJX7nbNDR8AibA2.  (mag)

Mesto Poprad informuje obyvate-
ľov bytových domov, ktorí organizujú 
brigády na zveľadenie svojho okolia, 
že v  prípade jesenného zberu lístia 
zabezpečí samospráva bezodkladný 
odvoz tohto odpadu zberovým vozid-
lom. Dôležité je pritom informovať 
MsÚ Poprad, oddelenie životného 
prostredia na t.č. 716 7258, ktoré ob-
ratom zabezpečí odvoz biologicky 
rozložiteľného odpadu. Keďže tento 
odpad sa zhodnocuje, je ho potrebné 
uložiť voľne na kopy tak, aby bol do-
stupný pre zberové vozidlo.  (ppp)

Polkilometrový úsek Vagonár-
skej ulice je už zrekonštruovaný. 
Mestská komunikácia dostala 
nový asfaltový povrch, chodníky 
nový povrch zo zámkovej dlažby 
a bola vymenená tiež existujúca 
obruba. V medzikrižovatkovom 
priestore Vagonárskej - Budo-
vateľskej a Sokolovskej ul. bol 
vybudovaný nový chodník s 
dĺžkou približne 122 metrov. V 
týchto dňoch sa dokončuje do-
pravné značenie. Oficiálne má 
byť komunikácia odovzdaná 
do užívania koncom októbra.

Mesto pomôže 
pri brigádach 
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„Starý gympel“ oslávil výročie s jednotkami
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Gymnázium na Kukučí-
novej ulici v Poprade osla-
vuje v tomto roku 65. výro-
čie svojho vzniku. Minulý 
týždeň vo štvrtok sa preto 
konala slávnostná akadé-
mia v priestoroch kina Tat-
ran za účasti významných 
absolventov vrátane prezi-
denta Slovenskej republiky 
Andreja Kisku.

Vedenie popradského 
Gymnázia na Kukučínovej 
ulici oslávilo 65. výročie za-
loženia školy formou oceňo-
vania najúspešnejších žiakov 
za uplynulý školský rok. Pa-

mätnou pre tieto jednotky 
z radov študentov však nebu-
de len hmotná odmena, ale 
tiež chvíľa, kedy im ocene-
nia dovzdávali úspešní a vý-
znamní absolventi gymnázia 
z rôznych oblastí. Boli medzi 
nimi napríklad aj známy ja-
zykovedec Ivor Ripka (na 
foto dole) či herec Ján Gal-
lovič. „Vyšiel som z  ročníka, 
ktorý v  tejto škole maturoval 
ako prvý. Už nás je síce málo, 
ale rád na to spomínam. Celý 
život som venoval práci v  ja-
zykovednom ústave a  praco-
val som v školstve. Robil som 

disciplíny, o ktoré dnes nie je 
veľký záujem, ale robil som to 
rád. Obdivujem dnešnú mlá-
dež, koľko má entuziazmu 
a skvelých nápadov,“ povedal 
I. Ripka. „Tejto škole netreba 
nič želať, pretože tu je všetko 
nastavené správne. V  tomto 
regióne žijú ľudia, ktorí chcú 
byť výnimoční a  to je zdravá 
ambícia. Želám škole snáď len 
to, aby mala čo najviac detí 
s  potenciálom a teším sa už 
na budúci rok, kedy budeme 
mať pomaturitné stretnutie po 
štyridsiatich rokoch,“ dodal J. 
Gallovič.

Všetkých zúčastnených 
pozdravil aj prezident SR 
Andrej Kiska, ktorý v  tomto 
gymnáziu maturoval začiat-
kom osemdesiatych rokov. 
„Mám na túto školu krásne 
spomienky. Boli to štyri roky 
plné emócií, kedy vznikali 
prvé priateľstvá na celý život, 
ale aj prvé lásky. Bolo tam 
veľa šibalstiev i humoru. Vte-
dy sa rozhodovalo o  tom, čo 
z človeka vyrastie. Prišiel som 

sem opäť s  veľkou radosťou, 
pretože toto gymnázium patrí 
medzi najlepšie na Slovensku. 
Porozprával som sa so štu-
dentmi, videl som mnohých 
úspešných absolventov a  po-
ďakoval som sa profesorom za 
ich obetavú prácu,“ uviedol.

Súčasným riaditeľom 
Gymnázia na Kukučínovej 
ulici je Vladimír Lajčák, 
ktorý si úspechy školy veľmi 
váži. „Počas 65 rokov škola 
vychovala už 6 600 absolven-
tov, asi osem univerzitných 
profesorov, jedného preziden-
ta či niekoľkých veľvyslancov. 
Preto si myslím, že je histo-
ricky, ale aj v súčasnosti veľ-

mi úspešná. Neprispôsobili 
sme sa tendencii na Sloven-
sku, že sa v  školách bojuje 
o  hocijaké hlavy. Išli sme 
cestou náročnosti. Je to však 
jediná cesta, ako robiť svo-
ju prácu poriadne. Študenti 
nič nedostanú zadarmo, ale 
pokojne ich môžeme brať 
ako partnerov. Najradšej by 
som učiteľom a  žiakom po-
vedal, že už sme dobrí a  to 
stačí, ale svet je nastavený 
inak. Zhodnotili sme si stav 
a povedali sme si, v čom ešte 
máme rezervy. Opäť krá-
čame do kopca a  chceme sa 
stále posúvať vyššie,“ uzavrel 
V. Lajčák.  (mav)

Objednávateľ: SMER - sociálna demokracia, Súmračná 25, Bratislava, IČO: 31801242
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Mnohé z jeho myšlienok sa stali skutočnosťou

Hygienici hodnotili letnú turistickú sezónu
Pracovníci oddelenia hy-

gieny výživy, bezpečnosti 
potravín a kozmetických 
výrobkov Regionálneho 
úradu verejného zdravot-
níctva so sídlom v Poprade 
vykonali počas letnej turis-
tickej sezóny (od  1. mája do 
30. septembra 2018) spolu 
358 kontrol, zameraných na 
dodržiavanie hygienických 
podmienok v zariadeniach 
stravovania, ktoré poskytu-
jú služby spojené s výrobou, 
prípravou a podávaním po-
krmov alebo nápojov.

Na laboratórnu analýzu bolo 
odobratých spolu 251 vzoriek 
potravín a pokrmov, z toho 90 

nebalených zmrzlín. Celkom 
nevyhovelo 39 vzoriek, z toho 
22 nebalených zmrzlín. Cel-
kom bolo vo výrobniach neba-
lených zmrzlín odobratých 102 
sterov z pracovného prostredia, 
náradia a náčinia, z toho 23 
sterov nevyhovelo mikrobio-
logickým požiadavkám. Ďalej 
bolo odobratých 59 hotových 
pokrmov a 34 pokrmov rých-
leho občerstvenia, z toho 17 
pokrmov nevyhovelo mikro-
biologickým požiadavkám. 

Podľa zákona č. 152/1995 
Z.z. o potravinách v znení 
neskorších predpisov boli ulo-
žené 2 náhrady nákladov spo-
jené s odberom vzoriek a ich 

analýzou za nevyhovujúce vý-
sledky, stery a nevyhovujúce 
cukrárske výrobky z cukrárne 
v sume 206,54 eur. Za použitie 
zakázaných farbív pri výrobe 
nebalených zmrzlín bola ulo-
žená 1 pokuta fyzickej osobe 
vo výške 600 eur, 1 pokuta za 
predaj výživových doplnkov 
na diaľku s nedostatočným 
označením v slovenskom ja-
zyku za 100 eur.

Ďalej hygienici uložili 1 ná-
hradu nákladov za nevyhovu-
júce pokrmy rýchleho občer-
stvenia v sume 89,28 eur. V 
ďalších prípadoch bolo začaté 
konanie o uložení náhrady 
nákladov, 1 pokuta bola ulo-

žená v zariadení spoločného 
stravovania v sume 2 000 eur. 
Zároveň bolo uložených 19 
blokových pokút v celkovej 
výške 1 731 eur za rôzne ne-
dostatky v prevádzkach. 

V druhej polovici letnej 
turistickej sezóny pracovníci 
RÚVZ so sídlom v Poprade 
urobili mimoriadnu kontrolu 
zameranú na dodržiavanie hy-
gienických požiadaviek na 26 
čerpacích staniciach v regióne. 
Počas leta vykonali kontro-
ly i na rôznych hromadných 
podujatiach, pričom je možné 
konštatovať, že pri nich nebo-
li zistené závažné hygienické 
nedostatky.  (ptr)

Cenu mesta Poprad si na sláv-
nostnom zasadaní MsZ minulý 
piatok v Dome kultúry prevzal Ing. 
Ján Madáč, CSc. prvý porevolučný 
primátor mesta.

Ján Madáč bol vždy priekopníkom 
všetkého nového. Už po absolvovaní 
Strednej priemyselnej školy stroj-
níckej a Strojníckej fakulty Vysokej 
školy technickej v Košiciach a neskôr 
po obhájení doktorandúry a titulu 
CSc. z oblasti prierezových ekono-
mík na Hutníckej fakulte VŠ banskej 
v Ostrave, si vybral novátorskú cestu 
výskumu a vývoja. Po trojročnom 
pôsobení ako odborný asistent na 
VŠT v Košiciach, sa stal výskumným 
a vývojovým pracovníkom a kon-
štruktérom vo Výskumnom ústave 
chemických vlákien vo Svite, vedú-
cim strojárskeho vývoja a výroby 
JZD Slušovice a rok pred Nežnou 
revolúciou vo Výskumnom ústave 
koľajových vozidiel v Poprade. 

November 1989 znamenal pre J. 
Madáča prelom. Angažoval sa vo 
Verejnosti proti násiliu, ktorú za-
kladal v Poprade a kde zastupoval 
podnikateľský sektor. V marci 1990 
sa stal prvým porevolučným predse-
dom Mestského národného výboru 
v Poprade. „Boli to zložité časy, nikto 
vtedy nevedel, ako sa to skončí. Ten 
post som prijal s tým, že keby sa niečo 
stalo, postarajú sa o moju rodinu. Na-
šťastie, všetko prebehlo štrnganím kľú-
čov. Zamatovo. Desať mesiacov som 
bol predsedom MNV a od 1. januára 
1991 po zvolení občanmi v komunál-
nych voľbách som bol nasledujúce šty-
ri roky primátorom mesta Poprad,“ 
zaspomínal J. Madáč. 

Ako prvý porevolučný primátor 
nemal na ružiach ustlané. S tímom 
spolupracovníkov musel vybudovať 
nový systém fungovania samosprávy. 
Mal víziu, aby sa Poprad stal nielen 

hospodársky, ale aj kultúrne a spo-
ločensky silným a prosperujúcim 
mestom. 

Počas jeho pôsobenia mesto Po-
prad výborne hospodárilo. Ako 
prvá na Slovensku bola v Poprade 
zriadená mestská polícia, podporo-
val aj zriaďovanie pobočiek banko-
vých inštitúcií, ktoré v tom období 
na Slovensku vznikali. V čase jeho 
pôsobenia na poste primátora bola 
podpísaná zmluva medzi podnik-
mi Tatramat Matejovce a talianskou 
spoločnosťou Whirlpool, pripra-
voval projekt a výstavbu diaľnice 
okolo Popradu, začala sa výstavba 
čističky odpadových vôd a ďalšie. 
Vďaka kontaktom v zahraničí sa stal 
iniciátorom myšlienky kandidatú-
ry mesta Poprad, Vysokých Tatier a 
mesta Liptovský Mikuláš na usporia-
danie Zimných olympijských hier v 
roku 2002. Rozvíjal medzinárodnú 
spoluprácu s viacerými európskymi 
mestami a bol členom niekoľkých 
združení miest a obcí, z toho naj-
významnejšia bola Svetová federácia 
miest a obcí so sídlom v Paríži, kde 
zastával funkciu podpredsedu.

J. Madáč prispel tiež k rozvoju 
možností vzdelávania popradských 
žiakov a študentov. Zaslúžil sa o zria-
denie detašovaného pracoviska Eko-
nomickej fakulty Univerzity Mateja 
Bela Banská Bystrica v Poprade, Uni-
verzity tretieho veku, Bilingválnej 
sekcie na Gymnáziu Dominika Ta-
tarku, Cirkevnej základnej školy, ma-
nažérskej a marketingovej školy City 
Univerzity Poprad s vyučovacím ja-
zykom anglickým. Bol spoluzaklada-
teľom a členom Klubu Popradčanov, 
jeho zásluhou ako primátora mesta 
sa začal organizovať medzinárodný 
festival horských filmov, ktorý úspeš-
ne pokračuje doteraz. Takisto presa-
dil myšlienku, aby sa budova niek-

dajšej elektrárne nesprivatizovala a 
jej priestory dnes slúžia krásnej galé-
rii. Jeho zásluhou bol rímskokatolíc-
kej cirkvi a Bratskej jednote baptis-
tov v Poprade darovaný pozemok na 
výstavbu Kostola sv. Cyrila a Metoda 
a modlitebne vo Veľkej, za jeho éry 
bol tiež realizovaný hydrotermálny 
vrt v popradskom Grébparku, ktorý 
umožnil vznik dnešného Aquacity 
Poprad a ďalšie. 

J. Madáč v roku 1994 z komunál-
nej politiky odišiel, rozvíjal svoje 
vlastné podnikateľské aktivity, v ro-
koch 1997-2013 prednášal na Eko-
nomickej fakulte Univerzity Mateja 
Bela v Banskej Bystrici, katedre Ma-
nažmentu a marketingu, kde vycho-
val 183 diplomatov a je autorom a 
spoluautorom 17 vysokoškolských 
učebníc. Nezaháľal ani po odchode 
do dôchodku - pred piatimi rokmi 
najprv absolvoval sanitársky kurz, 
potom denné štúdium na strednej 
zdravotníckej škole a v súčasnosti už 
tretí rok navštevuje vysokoškolské 
denné štúdium v odbore ošetrovateľ-
stvo na Vysokej škole zdravotníctva a 
sociálnej práce sv. Alžbety v Bratisla-
ve, detašovanom pracovisku Prešov. 
„Až na dôchodku som si naplnil tento 
sen. Po doterajších skúsenostiach ľu-
tujem, že som sa z politických dôvo-
dov nedostal na medicínu, keď som 
bol mladý. Teraz pomáham tým, ktorí 
sú bezvládni, lebo robím na internom, 
kde sú veľmi ťažké stavy. Ale tam cí-
tim, že som potrebný, že môžem tým 
ľuďom pomôcť. Nie je mi smutno za 
komunálnou politikou, ktorej som sa 
už potom nikdy nevenoval. Necítil 
som sa byť politikom. Vždy som sa cí-
tiť byť vizionárom a chcel som pomá-
hať. Keď som nastúpil do funkcie, tak 
som si aj vtedy povedal: Kde môžem 
pomôcť, čo môžem pre toto mesto uro-
biť,“ povedal J. Madáč, v rodine kto-

rého sa síce na lekársku dráhu nedal 
nikto, ale zato priamo v rodokmeni 
mal Petra Madáča, osobného lekára 
Márie Terézie. 

J. Madáč prišiel s myšlienkou pro-
jektu založenia inštitútu ošetrovateľ-
stva so sídlom v Poprade, v podstate 
výskumného ústavu pre poskytova-
nie zdravotníckych služieb a vzdelá-
vania ošetrovateľského personálu pri 
starostlivosti o chronicky chorých.  
Vysvetlil, prečo považuje zdravotné 
sestry za mimoriadne dôležité:  „Keď 
som robil analýzu, zistil som, že zdra-
votná sestra strávi 21-27-krát viac 
času pri pacientovi ako lekár. Ona je 
nositeľom informácií a optimizmu. 
Je dobre, ak majú pacienti dôveru k 
lekárovi, ale vyliečiť sa musia snažiť 
predovšetkým sami a najviac im pri 
tom pomôže práve sestra.“ 

Ocenený J. Madáč vychoval s man-
želkou Agátou dve deti a majú radosť 
už aj zo štyroch vnúčat. Dodal, že ti-
tul starý otec, stará mama, či dedko, 
babka je pre neho najkrajším titulom 
v živote, ktorému sa nevyrovná žiad-
ny vysokoškolský.

Ján Madáč sa dnes môže tešiť z 
toho, že veľa jeho zámerov sa presa-
dilo, vytrvalo doposiaľ a mnohé jeho 
vízie sa stali realitou.  (mar)

Piotr Rubik - poľský sklada-
teľ symfonickej populárnej 
hudby pre orchester, film 
a  divadlo zavíta do Košíc 
už túto sobotu 27. októbra. 
V Steel Aréne vystúpi o 19. 
hod. Spomedzi tých, ktorí 
sa zapojili do súťaže o vstu-
penky na tento koncert bol 
vyžrebovaný P. Kralik, Su-
chonova ul., Poprad. Dva 
lístky si môže prevziať v re-
dakcii (Podtatranská 149/7, 
Poprad) v  pracovné dni 
do 15. hod.  (ppp)

Vstupenky
na Piotra Rubika

vyhrali
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Kvetnica bola na pretrase niekoľkokrát

Polícia objasňuje nehodu

Viacerí poslanci považovali 
kúpu za výhodnú pre mesto, 
ktoré by tak mohlo pokra-
čovať v rozvoji Kvetnice. Po-
slanci odkúpenie a  mandát 
na rokovania pre primátora 
mesta J. Švagerka za účelom 
stanovenia formy majetkovo-
právneho vysporiadania sta-
vieb vodovodov a kanalizácií 
v  majetku mesta schválili. 
Primátor povedal: „Je lepšie, 
keď ČOV budeme mať v ma-
jetku, než v nájme, lebo môže-
me žiadať o eurofondy, vieme 
robiť chodníky pre peších, in-
fraštruktúru, cyklochodníky, 
zlepšia sa možnosti pre spolo-
čenské vyžitie a ďalšie.“

MsZ tiež schválilo spolu-
financovanie slovensko-poľ-
ského projektu cezhraničnej 
spolupráce  s názvom Človek 
v  Tatrách - Tatry v  človeku 
vo výške minimálne takmer 
42 tisíc eur, ktorého súčasťou 
bude vybudovanie Múzea tu-

ristiky vo Veľkej. Vedúci od-
delenia Strategický rozvojový 
manažment MsÚ Slavomír 
Karabinoš na otázky poslan-
cov uviedol: „Do konca tohto 
kalendárneho roka sa očakáva 
podpísanie partnerskej zmlu-
vy, ďalej zmluva o  grant, ve-
rejné obstarávanie a až potom 
môžu nastať reálne stavebné 
úpravy v  budove (bývalé uči-
lište vo Veľkej). Najoptimistic-
kejší variant je, že sa tak stane 
v druhej polovici roka 2019.“ 

Väčšia diskusia sa rozvi-
nula aj pri schvaľovaní stroja 
na zimnú, ale i letnú údržbu 
chodníkov pre Správu mest-
ských komunikácií Poprad. 
Poslanci sú si vedomí, že do-
šlo k  zmene zákona a  SMK 
bude musieť robiť zimnú 
údržbu nielen na verejných 
priestranstvách, ale tiež pred 
súkromnými domami a pre-
vádzkami a  terajšia technika 
nemusí stačiť. Riaditeľ SMK 
Peter Fabian vysvetlil: „Mali 

sme už niekoľko rokovaní 
k  zimnej údržbe. Máme za-
zmluvnených partnerov a pri-
pravený operačný plán, aby 
sme novú situáciu zvládli.“ 

Poslanci ďalej schválili Do-
hodu o  konzorciu týkajúcu 
sa projektu Making-City, 
ktorý je spracovaný v  rámci 
programu Horizont 2020 a je 
zameraný na transformáciu 
mestskej energetickej sústavy 
smerom k  nízkouhlíkovým 
mestám. Ďalej vzali na vedo-
mie informáciu o stave mož-
nosti riešenia výstavby špor-
tovísk z  areáli pri Aquacity, 
k  čomu vystúpil Richard Pi-
chonský, riaditeľ spoločnosti 
Aquapark, ako aj informáciu 
o  riešení vstupu mesta Po-
prad do akciovej spoločnosti 
HK Poprad.

Do programu bolo dopl-
nených niekoľko bodov. Išlo 
o  dva podnety na zmenu 
územného plánu v  lokalite 
sídliska Juh III vo vnútroblo-

ku Novomeského, Suchoňo-
vej, Podjavorinskej a ZŠ Letná 
na plochu parkov a na zmenu 
funkčného využitia uvoľne-
ných energetických zariadení 
- kotolní. Doplnili tiež návrh 
na schválenie žiadosti zmeny 
ÚPN v  urbanistickom okrs-
ku Kvetnica Pod lesom na 
rozšírenie územia pre ďalšiu 
individuálnu bytovú výstav-
bu, návrh na rozšírenie pre-
nájmu nebytových priestorov 
v  Aréne pre basketbalové 
družstvo žien, zmenu vecnej 
náplne kapitálových výdav-
kov z revitalizácie rekreačného 
areálu Kvetnica - Tancuľka na 

vybudovanie lesnej cesty na 
Kvetnici. Všetky tieto body 
poslanci schválili. Doplne-
ný bol aj návrh na prenájom 
pozemkov pre Horse. Tento 
projekt nadobúda konkrétne 
kontúry a  dochádza k  posu-
nu v  jeho riešení. Poslanci 
však prenájom s malým roz-
dielom hlasov neschválili. 
Viac v  budúcom čísle a  na 
www.poprad.sk. Pred inter-
peláciami primátor Popradu 
J. Švagerko poďakoval všet-
kým poslancom, zamestnan-
com mestského úradu a spo-
lupracovníkom za spoločnú 
štvorročnú prácu.  (mar)

(Dokončenie zo str. 1)

24. októbra o 18. hod.
CESTOU NECESTOU
NAJVÄČŠÍ CESTOVATEĽ-
SKÝ FESTIVAL NA SLO-
VENSKU
Tri cestovateľské prednášky.
Vstupné: 5 € v predpredaji / 6 
€ na mieste

25. októbra o 19. hod.
SERENITY:
TICHO PRED BÚRKOU 
USA, triler / mysteriózny, ti-
tulky, MP15                       
Ticho exotického ostrova, 
kde si M. McConaughey lie-
či svoje životné rany, zme-
ní príchod bývalej ženy A. 
Hathaway v búrku udalostí. 
Tá ho požiada, aby zabil jej 
súčasného manžela.
Vstupné: 5 €, Vstupné zľav-
nené (deti, študenti, seniori, 
ŤZP): 4 €

26., 27. a 28. októbra
TATRAN ART FEST
Bez komercie a jedla v kine?! 
U nás celé tri dni plné vyni-
kajúcich artových snímok. 
Bližšie informácie o progra-
me na samostatnom plagáte.        
Vstupné: zdarma, len zakú-
penie preukazu FK na rok 
2019

28. októbra o 19. hod.
KAPELA - UVEDIE REŽI-
SÉR L. KABOŠ A KAPELA 

Kino tatran GYPSY BAND LOMNICKÉ 
ČHÁVE
SK, dokumentárny, 80 min., 
slovenská verzia, MP12                      
S. Čonka s M. Kuffom staval 
v osade jednoduché domče-
ky, teraz je manažérom ka-
pely Gypsy Band Lomnické 
Čháve, ktorý sa vďaka talentu 
dostali až na festival Pohoda.
Vstupné: 5 €, Vstupné FK, 
ŤZP: 3 €

29. októbra o 13.30 hod. 
MUZZIKANTI - PRE SE-
NIOROV (KÁVA PRI 
VSTUPE KU KAŽDEJ 
VSTUPENKE A TOMBO-
LA O 10 CIEN)
CZ, hudobná romanca, 109 
min., originálna verzia, 
MP12                       
V Mesiaci úcty k starším od-
premietame film plný pes-
ničiek a melódií, od folklór-
nych koreňov až po mladú 
rockovú súčasnosť. Vo filme 
účinkujú i Kollárovci, P. 
Cmorik, J. Nohavica...
Vstupné: 2 €

29. októbra o 19. hod.
BYT - (PROJEKT 100)
USA, romantická komédia, 
120 min., titulky, MP12, FK
Bud šikovne prepožičia-
va svoj byt na romantické 
schôdzky jeho kolegov, až 
kým nezistí, že tam chodí aj 
jeho tajná láska...
Vstupné: 5 €

Okresné riaditeľstvo Po-
licajného zboru v  Poprade 
žiada verejnosť o  pomoc 
pri objasnení dopravnej 
nehody, ku ktorej došlo 
minulý týždeň v  stre-
du popoludní na Ul. 
Moyzesovej.

K  dopravnej nehode 
došlo na príjazdovej 
komunikácii k  parko-
visku OC Kaufland na 
sídlisku Juh. Účasť na 
nehode mali vodič mo-
torového vozidla Audi 
A6 kombi tmavej farby 
a  chodkyňa, ktorá sa 
zranila a  vodič auta ju 
okamžite previezol do 

nemocnice. „Popradskí do-
pravní policajti žiadajú obča-
nov, ktorí boli svedkami uve-
denej dopravnej nehody, aby 
akékoľvek informácie oznámi-

li na bezplatnom telefónnom 
čísle 158 alebo na najbližšom 
útvare policajného zboru,“ 
uviedol riaditeľ OR PZ v Po-
prade Peter Benko.  (ppv)

Týždeň s mestskou políciou
• MINULÝ týždeň v  utorok ráno bol na 
mestskej polícii odovzdaný nájdený zväzok 
kľúčov a mobilný telefón zn. Samsung. Až 
do zistenia ich majiteľa budú nájdené veci 
uložené v úradovni MsP Poprad. Majiteľ 
musí hodnoverným spôsobom preukázať 
vlastnícky vzťah k nájdeným veciam.
• V PIATOK 19. októbra podvečer riešila 
hliadka mestskej polície priestupok pro-
ti majetku, ktorý bol spáchaný 33-ročným 
mužom z Lesenice. Tento muž v prevádzke 
nákupného centra na ulici J. Wolkera ukra-
dol celý nákup v hodnote 36,62 eur, ktorý 
mal uložený v nákupnom košíku. Podozrivý 
s týmto nákupom prešiel cez samoobslužné 

pokladne bez zaplatenia. Tam bol zadržaný 
pracovníkom SBS. Hliadkou MsP Poprad 
mu bola uložená bloková pokuta, ktorú na 
mieste zaplatil. Po doriešení priestupku muž 
zaplatil aj za nákup a odniesol si ho z predaj-
ne domov.
• V NEDEĽU 21. októbra v noci zasahovali 
mestskí policajti v jednej z popradských po-
hostinských prevádzok, kde došlo k fyzické-
mu napadnutiu. 29-ročný poškodený muž z 
Popradu mal byť fyzicky napadnutý ďalším 
Popradčanom. Situácia bola na mieste upo-
kojená a vec je v riešení MsP Poprad, kto-
rá prijala zo strany poškodeného písomné 
oznámenie.   (msp)
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SpoločenSká kronika

Veľmi pek-
né životné 

obdobie bude trvať celú jeseň. 
Presadíte veľa svojich zámerov.

N e z a o -
berajte sa 

problémami iných. Dokážu si 
poradiť aj sami a vy im môžete 
byť na obtiaž.

N i e k o m u 
sa páčite a 

rozhodne sa vám to dať najavo, 
čím vás veľmi prekvapí.

Cítite, že 
príde zme-

na. Nemusíte sa obávať, pre vás 
bude prospešná.

Budete sa 
ťažko rozho-

dovať v nejakej pracovnej záleži-
tosti. Dostanete výhodnú ponuku.

Ste plní 
energie a 

optimizmu, lebo sa budete z nie-
čoho tešiť v rodine, ale aj v práci.

Z a ž i j e t e 
veľa radosti 

v kruhu rodiny a priateľov. Tešte 
sa na veľa pekných stretnutí.

Niekto sa 
vám bude 

chcieť ospravedlniť za niečo z 
minulosti. Budete z toho pre-
kvapení.

Peniaze sa 
k vám budú 

hrnúť zo všetkých strán. Hviezdy 
vám prajú aj v podnikaní.

Majte sa na 
pozore. Nie-

kto sa snaží získať o vás informá-
cie, ktoré by vám mohli poškodiť.

P o k o j n é 
dni nič ne-

naruší, len si nájdite čas na rie-
šenie vašich zdravotných prob-
lémov.

Máte šancu 
začať niečo 

nové, čo pretrvá dlhé roky. Nie-
kto vás podporí.

HoroSkop od Stredy do Stredy

V  stredu 24. októbra - Limba, vo štvrtok 
25. októbra - Avena, v piatok 26. októbra - 
Adus, v  sobotu 27. októbra - Lekáreň 
na autobusovej stanici, v  nedeľu 28. 
októbra - Corrib, v  pondelok 29. ok-
tóbra - Avena a  v  utorok 30. októbra 
- Styrax. Limba: Podtatranská 5, Avena: Kar-

patská 11, Adus: Mnoheľova 2, Lekáreň na 
autobusovej stanici: Wolkerova 466, Corrib: 

Levočská 26A, Styrax: L. Svobodu. Le-
kárne 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.

poHotovoSť v lekárňacH

V piatok 19. októbra 2018
vo Veľkej s

V piatok 19. októbra 2018
vo Veľkej s

V sobotu 20. októbra 2018
vo Veľkej s

V sobotu 20. októbra 2018
vo Veľkej s

V sobotu 20. októbra 2018
v Spišskej Teplici s

V pondelok 22. októbra 2018
vo Veľkej s

V pondelok 22. októbra 2018
v Gánovciach so

V pondelok 22. októbra 2018
v Spišskej Teplici s

V utorok 23. októbra 2018
v Spišskej Teplici s

Jozefom Sedlákom,
90-ročným

Matejom Nahalkom,
97-ročným

pplk. v. v. Ondrejom Holotňákom,
87-ročným

Teréziou Grofčíkovou,
66-ročnou

Ľubicou Mandátovou,
69-ročnou

Jánom Labajom,
67-ročným

Zuzanou Ovčarikovou,
91-ročnou

Jozefom Slivkom,
69-ročným

Michalom Kubaským,
85-ročným

navŽdy Sme Sa roZlÚčili

„Umenie života spočíva v tom, že sa učíme trpieť a usmievať 
sa.“           Hermann Hesse                                                 

povedali Slávni

Dnes 24. októbra má meniny - Kvetoslava, vo štvrtok 25. ok-
tóbra - Aurel, v piatok 26. októbra - Demeter, v sobotu 27. ok-
tóbra - Sabína, v nedeľu 28. októbra - Dobromila, v pondelok 
29. októbra - Klára a v utorok 30. októbra - Šimon.

BlaHoŽeláme k meninám

Cintoríny sa pripravujú na nápor návštevníkov

VP-69

V stredu 24. októbra 2018
o 13. hod. vo Veľkej s

V stredu 24. októbra 2018 
o 14. hod. v Spišskej Sobote s

Vo štvrtok 25. októbra 2018
o 13. hod. vo Veľkej s

Vo štvrtok 25. októbra 2018
o 14.30 hod. vo Veľkej s

V piatok 26. októbra 2018
o 14. hod. vo Veľkej s

Margitou Rášovou,
90-ročnou

Máriou Švábovskou,
89-ročnou

Jarmilou Holákovou,
68-ročnou

Ing. Pavlom Boržíkom, PhD.,
65-ročným

Annou Konečníkovou,
80-ročnou

navŽdy Sa roZlÚčime

program kina cinemaX poprad
Od 25. októbra do 31. októbra

28. septembra 2018 - Ing. Andrea Piačeková a Kamil Maričák.
manŽelStvo uZavreli

Pred Sviatkom všetkých 
svätých a Pamiatkou zosnu-
lých sa popradské pohre-
biská pripravujú na nápor 
návštevníkov. Cintoríny v 
Poprade - Veľkej, Spišskej 
Sobote, Matejovciach a Strá-
žach pod Tatrami budú od 
pondelka 29. októbra od 7. 
hod. do piatka 2. novembra 
2018 vrátane otvorené non-
stop. 

Ako informoval konateľ 
Pohrebno-cintorínskych slu-
žieb Poprad František Švir-
loch, kancelária PCS v Dome 
smútku vo Veľkej bude otvo-
rená v pracovné dni od 8. do 
16. hod. V utorok 30. októbra 
a vo Sviatok všetkých svätých 
1. novembra bude zatvorená. 
Pre návštevníkov cintorína 
vo Veľkej budú k dispozícii 
tri mobilné toalety. Tiež na 
pohrebisku vo Veľkej je zvý-
šený počet veľkoobjemových 
kontajnerov, zároveň sú posil-
nené ich vývozy a frekvencia 
kontroly. Na všetkých pohre-
biskách sú pre návštevníkov 
k dispozícii veľkoobjemové a 
plastové vrecia určené na zber 
a vývoz biologického odpadu.

Pri parkovaní na pohre-
biskách je potrebné, aby všet-
ci návštevníci predovšetkým 
pri parkovaní rešpektovali 
pokyny hliadok mestskej a 

dopravnej polície, ako aj pra-
covníkov PCS Poprad. 

Zo stálych parkovacích 
plôch pri cintoríne vo Veľkej 
bude výjazd cez bočnú brá-
nu parkoviska smerom na 
Jarmočnú ulicu. Vpravo pri 
vstupnej bráne sú vymedzené 
parkovacie miesta pre ZŤP. 
Pri hornej bráne (pri ceste 
smerom na Veľký Slavkov, 
pred železničným prieces-

tím) bude pripravené označe-
né dočasné parkovisko. Poľná 
cesta smerom k družstvu v 
Sp. Sobote bude mať dočas-
ne odstránený zákaz vjazdu 
a bude jednosmerne spre-
jazdnená smerom na Broko-
ffovu ul. Na tejto ceste bude 
zároveň možnosť pozdĺžneho 
parkovania. V Matejovciach 
bude dočasne zrušený zákaz 
státia na Kopernikovej ulici 
a umožnené parkovanie. V 
Strážach je návštevníkom k 

dispozícii parkovisko pred 
hornou bránou cintorína. 

Vzhľadom na očakávaný 
veľký počet návštevníkov na 
osobných motorových vo-
zidlách odporúča správa PCS 
využiť MHD Poprad, spoj 
č. 3 so zastávkou priamo na 
cintoríne v Poprade - Veľkej. 

MHD bude od 30. októbra 
do 1. novembra na linke č. 3 
z autobusovej stanice, spája-
júcej sídliská Západ a Juh III 
s mestskými časťami Spišská 
Sobota a Veľká, posilnená o 
dva spoje v oboch smeroch 
podľa cestovného poriadku 
na tieto tri dni. 

Mestská polícia bude počas 
nadchádzajúcich sviatočných 
dní vo zvýšenom nasadení 
najmä v okolí cintorínov, kde 
bude pomáhať pri riadení 
dopravy a zabezpečovaní ve-
rejného poriadku.

Vo Sviatok všetkých svä-
tých 1. novembra o 15. hod. 
sa pri hlavnom kríži na 
starom cintoríne vo Veľkej 
uskutoční tzv. dušičková po-
božnosť za účasti rímsko a 
gréckokatolíckych kňazov. 

V prípade akýchkoľvek in-
formácií sa môže verejnosť 
obrátiť na pracovníkov PCS 
Poprad na telefónnych čís-
lach 0902 600 300 a 052/77 
25 250.   (ppp)

Keď draka bolí hlava: o  13.30 
hod. (hrá sa len cez víkend a 30. 
a  31.10.) a o  15.50 hod., John-
ny English znovu zasahuje: 
o 18. hod., Zrodila sa hviezda: 
o  20.10 hod., Piadinôžka 2D: 
o 13.20 hod. (hrá sa len cez ví-
kend a  30. a  31.10.) a o  15.40 
hod., Venom 2D: o  17.50 hod. 
(nehrá sa 30.10.), Halloween: 
o  20.20 hod. (nehrá sa 29., 30. 
a 31. 10.) a o 20.30 hod. (hrá sa 

len 29., 30. a 31. 10.), Predpre-
miéra - Bohemian Rhapsody 
2D: o 20.40 hod., Artmax filmy 
- Dogman: o  18.10 hod. (hrá 
sa 30.10.), Tajomstvo domu s 
hodinami: o  16. hod., Artmax 
filmy - Kapela: o 18.30 hod., Po 
čo muži túžia: o 20.30 hod. (ne-
hrá sa 27., 29., 30. a 31. 10.), Hal-
loween v kine - Mníška: o 20.30 
hod. (hrá sa len 27.10.). Viac na 
www.cine-max.sk.  (ppp)
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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 kancelár-
ske priestory v  Poprade, 
Teplická 34, bývala AB Sta-
vomontáže. Inf.: č. t. 0905 
563  836, e-mail: pabamke@
gmail.com  61/18-R

• PAPYRUS POPRAD, 
s.r.o. prijme do zamestna-
nia obchodno - skladového 
referenta, podmienky - vo-
dičský preukaz, práca s  PC 
nevyhnutná, plat 480 € + 
obratový bonus. Inf.: papy-
rus@papyrus.sk 63/18-R

Poslanci volebného obvodu rokovali

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 peda-
gogická 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 pred-
poklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé 
kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamest-
nancov • 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, organi-
začné a riadiace schopnosti • osobnostné a morálne predpo-
klady pre výkon riadiacej funkcie.

Požadované doklady k prihláške do výberového kona-
nia: • prihláška do výberového konania • profesijný živo-
topis • 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 cen-
tra 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 kona-
nia 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 označe-
ním „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 uchá-
dzačom, 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 vy-
sokoškolské vzdelanie min. I. stupňa - pozemné stavby • prax 
v príslušnom odbore výhodou • znalosť právnych noriem v 
predmetnej oblasti • bezúhonnosť, zodpovednosť, samostat-
nosť, komunikatívnosť, flexibilnosť • práca s počítačom - po-
kročilý • vodičský preukaz sk. B. 
Požadované doklady k prihláške na výberový pohovor: • 
písomná prihláška na výberový pohovor, profesijný štruktu-
rovaný životopis s uvedením telefonického kontaktu • kópia 
dokladov o dosiahnutom vzdelaní • čestné prehlásenie o bez-
úhonnosti • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osob-
ných 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 zale-
penej obálke s označením Neotvárať „výberové konanie - sta-
vebný 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 neza-
radiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺ-
ňajú požadované podmienky.   PP-107

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 pre-
dajných 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 stá-
nok 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) ale-
bo 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 31.10.2018 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

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

V kancelárii Mestského 
úradu v Poprade na Dosto-
jevského ul. sa 11. októbra 
stretli poslanci volebného 
obvodu č. 2 - sídliská Juh a 
Kvetnica na svojom posled-
nom zasadaní VO. 

Na zasadanie prišla aj zá-
stupkyňa ženského basketba-
lu, ktorá poslancov informo-
vala o znení zmluvy o nájme 
pre mládežnícke družstvá 
BAMP. Podľa nej majú vždy 
do 20. dňa v mesiaci predlo-
žiť harmonogram využívania 

Arény na nasledujúci mesiac, 
ale tak ďaleko dopredu to nie 
je vždy možné. Poslankyňa 
Alena Madzinová informova-
la o požiadavkách na rozšíre-
nie nájmu v Aréne pre basket-
balové družstvo žien tak, aby 
boli v súlade so skutočnými 
potrebami využívania šatní, 
skladu a presscentra v priesto-
roch Arény. Materiál navrhla 
doplniť do programu roko-
vania najbližšieho mestského 
zastupiteľstva, čo sa aj stalo.

Na zasadaní sa venovali 

a diskutovali k materiálom, 
ktoré boli pripravené na 
októbrové zastupiteľstvo aj 
iným témam. Predseda VO 
č. 2 Peter Brenišin všetkým 
poslancom za tento volebný 
obvod poďakoval za dobrú a 
kolektívnu prácu, ktorú spo-
ločne odviedli za predchádza-
júce štyri roky.  (jwd)

Občan Martin Kurcáb, ma-
jiteľ súkromného pozemku 
na Ul. D. Tatarku (v blíz-
kosti budovy súdu), o ktorý 
sa súdi s mestom Poprad 
a je využívaný ako cestná 
komunikácia a parkovisko, 
nám zaslal podrobné ma-
teriály a svoje stanovisko k 
tomuto viacročnému prob-
lému. Okrem iného napí-
sal: „Vzhľadom na doterajšie 
skutočnosti som sa rozhodol 
umiestniť betónovú zábranu 
a odstaviť vjazd na môj po-
zemok do vyriešenia vjazdu 
a dopravného značenia v 
súlade so zákonom, aby som 
zamedzil ohrozeniu zdravia 
a majetku spôsobeného ne-
legálnym dopravným znače-
ním a prejazdom motorových 
vozidiel. Odstavenie prejazdu 
bude vykonané začiatkom 
novembra 2018 po obozná-
mení príslušných orgánov 
až do zákonného vyriešenia 
možnosti prejazdu príslušný-
mi orgánmi.“ Už raz zábranu 
v tomto roku umiestnil, ale 
bola podľa neho neoprávne-
ne odstránená.  (ppp)

Napísali ste nám

Opäť zábrana
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Aká si prekrásna...
Výnimočnú publikáciu o plasti-

kách Panny Márie na Spiši od 14. 
až do 20. storočia vydal bývalý spiš-
skosobotský kňaz  Michal Lipták a 
Ján Matej zo Sp. Soboty pod zášti-
tou občianskeho združenia Leibic. 
Zhromaždili v nej údaje a fotografie 
o tejto svätici nielen ako Matky Bo-
žej, ale od jej narodenia až po smrť 
a nanebovzatie. Zachytávajú ju v 
plastikách, reliéfoch a výjavoch ako 
Madonu, modliacu sa, ružencovú, 
bolestnú celkovo v 74 farnostiach 
a filiálkach v pôsobnosti Spišskej 
diecézy. Medzi pár uni-
kátnych výnimiek pat-
ria, okrem niekoľkých 
kostolov na Liptove a 
Orave, Lipany, kde je 
najstaršia plastika Pie-
ty na Slovensku. Mimo-
chodom, najznámejšou 
je Pieta vytvorená Mi-
chelangelom Buonar-
rotim v Ríme. Súsošie 
zachytáva trpiacu Mat-
ku Božiu v lone s telom 
umučeného syna - Je-
žiša Krista. Práve ona 
inšpirovala M. Liptáka 
k takémuto publikačnému počinu. 

Kniha pod názvom Aká si prekrás-
na... vyšla len v minulých dňoch a je 
druhou publikáciou oboch autorov. 
Za prvú Poklady zeme a klenoty 
Spiša, ktorú vydali vlani, získali kon-
com septembra tohto roku prémiu 
Literárneho fondu za vedeckú a od-
bornú literatúru za rok 2017 v ka-
tegórii spoločenských vied. Zachy-
távala históriu zlatníctva a klenoty v 
kostoloch. 

Michal Lipták priblížil: „Druhá 
knižka sa nám tvorila o niečo ľahšie, 
lebo o Panne Márii je veľa dobre spra-
covanej literatúry. Chcel som prostred-
níctvom plastík podať mozaiku o jej 
živote. Keďže som kňaz, predovšetkým 
z náboženského hľadiska, lebo všetci 
sme vlastne adoptované deti Nebeskej 
Matky. A tiež z umeleckého pohľadu 
na diela, ktorými sú ozdobené naše 
kostoly. Pannu Máriu predstavujeme 

od jej narodenia až po skon. Tiež sme 
do knihy zahrnuli ako postupne vzni-
kali sviatky Panny Márie, mariánsky 
kult, čo znamenajú jej atribúty, čo o 
Panne Márii hovorí biblia, mystici aj 
apokryfy, ako sa vyvíjalo umelecké 
zobrazovanie Madony v kostoloch v 
období gotiky, renesancie a baroka...“ 
Doplnil, že Spiš je mimoriadne boha-
tý región na takéto pamiatky. Nielen 
na Slovensku, ale pravdepodobne 
ani v Európe nie je na takom malom 
priestore zhromaždených toľko jedi-
nečných diel zachytávajúcich Mat-

ku Božiu. „Odfotografoval som 176 
takýchto diel, ale fotiek je oveľa viac, 
pretože v knihe boli použité tiež vý-
rezy či detaily z plastík. Našli sme aj 
dve antipédiá - reliéfy zo života Panny 
Márie. Snažili sme sa vyhnúť maľbám. 
Použili sme len tri, a to v prípadoch, 
keď udalosť zo života Matky Božej ne-
bola zobrazená na soche či v reliéfe,“ 
poznamenal J. Matej. Niektoré spiš-
ské madony sa nachádzajú v Sloven-
skej národnej galérii, ale vlastní ich 
aj budapeštianske múzeum. Mnohé 
pochádzajú z dielne Majstra Pavla z 
Levoče. 

Zadnú stranu obálky publikácie 
Aká si prekrásna... zdobí súsošie 
Piety z Konkatedrály Sedembolest-
nej Panny Márie v Poprade, prednú 
Panna Mária z bočného oltára v Le-
voči. Kniha by mala byť dostupná aj 
v Mestskej informačnej kancelárii v 
Poprade    (mar)

Záverečný koncert 
Popradskej hudobnej 
jesene sa konal mi-
nulý piatok v Dome 
kultúry v Poprade. 
Ensamble le Conte 
- sopranistka Soňa 
Godarská, Marek 
Švejkar na klarinete 
a Lenka Korbelová 
za klavírom vystúpi-
li aj na slávnostnom 
mestskom zastu-
piteľstve (na foto).

Už 25. ročník kultúrno-spoločenského podujatia Tretí vek sa zabáva sa usku-
točnil minulú stredu v Matejovciach. Vyše 300 členov z desiatich denných 
centier mesta Poprad sa zabávalo na tanečnom parkete pri speve a hudbe 
Otta Kolmana s manželkou Silviou. Príjemný zážitok im priniesli i taneční-
ci zo Solus Dance Academy a potešila ich bohatá tombola. Renáta Kostková 
zo sociálneho odboru MsÚ v Poprade podotkla: „Pre seniorov sme v októbri 
ešte zabezpečili predstavenia Divadla Commedia a premietanie filmu.“ Primá-
tor Popradu Jozef Švagerko podčiarkol, že popradská samospráva sa o svojich 
občanov v treťom veku stará sústavne, nielen v Mesiaci úcty k starším, lebo 
si zaslúžia úctu a poďakovanie: „Som rád, že môžem byť medzi nimi aj pri ta-
kejto príležitosti, hoci si uvedomujem vek, zároveň omladnem.“  (mar)

• POPRADSKÉ hokejistky odohra-
li v sobotu 20. októbra dôležitý do-
máci zápas 7. kola ženskej hokejovej 
extraligy proti Šarišanke Prešov. 
Prehrali v ňom 0:2 a  súperky sa na 
prvé líšky v tabuľke bodovo dotiahli.
• FUTBALISTI ŠK Zemedar Po-
prad - Stráže prehrali v  nedeľu 
v rámci 12. kola 6. OMV ligy v Spiš-
skom Štvrtku 1:3. V nedeľu 28. ok-
tóbra privítajú zverenci Miroslava 
Olejníka o 14.30 hod. futbalistov zo 
Spišského Bystrého.
• BASKETBALISTI BK Iskra Svit 
minulý týždeň v stredu prehrali v Ži-
line 73:93 v rámci 3. kola SBL. V so-
botu 20. októbra si tesne poradili s Le-
vicami po výsledku 80:79. Dnes majú 
zverenci Michala Madzina voľný žreb 
a v sobotu 27. októbra privítajú o 18. 
hodine bratislavský Inter.
• V SOBOTU 20. októbra sa na po-
pradskom letisku v  priestoroch Ae-
roklubu Poprad uskutočnila rozlúčka 
s  tatranským nebom Gullash rallye 

2018 - Memoriál Ľubomíra Majerčá-
ka. V  troch disciplínach súťažili čle-
novia aeroklubov z Popradu, Prešova, 
Spišskej Novej Vsi, Očovej, Nitry a 
Martina. Celkovým víťazom sa stala 
Veronika Šromeková s najmenším 
počtom trestných bodov.
• PREDMINULÝ víkend sa pod 
Ľubovnianskym hradom darilo ka-
ratistom Karate klubu Shihan Po-
prad, ktorý na Ľubovňa open cupe 
2018 suverénne obhájili minuloročné 
prvenstvo s desiatimi zlatými, štyrmi 
striebornými a  štyrmi bronzovými 
medailami.
• OLYMPIJSKÉHO racketlonu sa 
v Kežmarku zúčastnili hráči až zo šty-
roch slovenských regiónov. Výsledky 
zo stolného tenisu, bedmintonu a te-
nisu sa spočítavali a  z  nich vzišiel 
celkový víťaz Pavol Takáč z Popradu. 
O poradí na prvých troch miestach 
však pri rovnosti bodov rozhodova-
la až kvalita a počet bodov súperov 
prvej trojice.   (ppv)

Krátko zo športu
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POPRAD

Miestny odbor Matice slovenskej v Poprade, Tatranská galéria a mesto Poprad 
usporiadajú pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky v 
nedeľu 28. októbra 2018 o 16. hod. v TG slávnostné stretnutie. Vystúpi Suita 
kráľa Mateja, pripravená je prednáška Vznik Československa a Spiš, hymnické 
piesne v podaní ženského speváckeho zboru Slovenka, krátke pásmo o živote 
generála M. R. Štefánika a predstavenie projektu Pamätník M. R. Štefánika a 
jeho busty od akademického sochára Ladislava Beráka. Vstup je voľný.    (ppp)

Predstavia bustu M.R.Štefánika
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BAM Poprad

Hokejistom sa v nedeľu podarilo zdolať Nitru

   Z V Vp Pp P S B

1. Zvolen 15 11 1 2 1 66:30 37

2. Košice 16 12 0 1 3 57:29 37

3. N. Zámky 16 10 1 1 4 44:31 33

4. Trenčín 15 8 2 0 5 42:28 28

5. HK Poprad 15 8 2 0 5 38:29 28

6. Nitra 15 7 2 1 5 49:39 26

7. B. Bystrica 15 7 1 3 4 41:39 26

8. Detva 16 6 1 1 8 39:51 21

9. Žilina 15 4 2 0 9 43:57 16

10. L. Mikuláš 15 3 2 1 9 34:43 14

11. Budapešť 15 3 1 3 8 34:47 14

12. Miškovec 15 4 0 2 9 37:57 14

13. SR 20 13 0 0 0 13 18:62  0

Tabuľka Tipsport Ligy

Z kuchyne HK Poprad
Juniori: v sobotu 13. októbra B. Bystrica - Poprad 1:4 a v ne-
deľu 14. októbra B. Bystrica - Poprad 4:6. Dorast: v sobotu 
13. októbra Poprad - Slovan BA 2:5 a v nedeľu 14. októbra Po-
prad - 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 - Pre-
šov 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.

Z kuchyne BAM Poprad
Kadetky: v  stredu 17. ok-
tóbra Poprad - YA U16 Koši-
ce 36:62, v sobotu 20. októbra 
Ružomberok - Poprad 51:58 
a  v  nedeľu 21. októbra Žili-
na - Poprad 33:65. Žiačky: 
v sobotu 20. októbra Poprad 
- YA Košice 29:45 a  26:53.

Storočnicu spoločného štátu oslavovali hokejové legendy v Poprade
Sté výročie vzniku Českosloven-

ska oslávil Poprad aj hokejom. 
V  sobotu zavítali do nášho mesta 
slovenské a  české legendy tohto 
športu a  počas autogramiády, ale 
aj vzájomného exhibičného zápasu 
zabávali tisíce fanúšikov zblízka 
i zďaleka.

„Myšlienka sa zrodila už v  marci, 
keď sme hrali v Uherskom Brode a ja 
som povedal Čechom, že mi to urobí-
me na jeseň v Poprade. Toto mesto je 
najlepšou destináciou pre obe strany. 
Sľub som splnil a bola to skutočná ho-
kejová šou pre pamätníkov,“ uviedol 
organizátor podujatia Štefan Pjontek.

Slovenský výber viedol jeden 
z  najúspešnejších trénerov sloven-
skej hokejovej reprezentácie Ján Filc 
a pod ním korčuľovali také hviezdy 
ako napríklad Jozef Stümpel, Ľu-
bomír Višňovský, či Ján Lašák. 

Nechýbali však ani niekdajšie opory 
popradského hokeja - Radoslav Su-
chý, Martin Klempa, či Arne Kro-
ták. Spoločne spomínali na slávne 
hokejové časy spoločného štátu. „V 
mládežníckych kategóriách som re-
prezentoval aj Československo, no po-

tom ma už národný dres obchádzal. 
Som však rád, že som mohol stráviť 
deň s  chlapcami, na ktorých som sa 
kedysi pozeral len v televízii,“ priznal 
A. Kroták. „Bola to vysoko hodnotná 
doba, pretože sme dlhodobo patrili 
k európskej a svetovej špičke. Svet sa 

učil od nás, na rozdiel od súčasnos-
ti. Šport vedel vždy spájať ľudí a ob-
zvlášť hokej, ktorý v našich končinách 
tvorí významnú časť kultúry náro-
da,“ dodal J. Filc.

Na popradskom ľade to bola v so-
botu skutočná hokejová šou pred 
zaplneným hľadiskom. Aj keď nešlo 
o  výsledok, potešila výhra Slovákov 
nad Českom v pomere 8:7. Rozhodu-
júci gól dala v posledných sekundách 
zo samostatného nájazdu domáca 
nezabudnuteľná legenda Arne Kro-
ták. Výťažkom z podujatia organizá-
tori podporili hokejové talenty z Po-
pradu, Kežmarku a  Spišskej Novej 
Vsi, ktoré sa predstavili v prestávkach 
medzi tretinami. Diváci mali navyše 
možnosť vyhrať aj vstupenky na do-
máce zápasy slovenskej reprezentácie 
počas blížiacich sa Majstrovstiev sve-
ta v Bratislave a Košiciach.  (mav)

Popradskí hoke-
jisti odohrali mi-
nulý týždeň dva 
zápasy Tipsport 
Ligy. V  utorok 

odišli z Budapešti bez bodu 
po prehre 2:3, v nedeľu však 
na domácom ľade už doká-
zali zvíťaziť nad Nitrou 3:2.

„Po dvoch prehrách sme 
potrebovali body, preto sme 
po nedeli spokojní. Podali 
sme dobrý kolektívny výkon 
s  bojovnosťou a  nasadením. 
Verím, že nás tieto základ-
né veci budú posúvať ďalej,“ 
hodnotil víťazstvo nad Nit-
rou tréner HK Poprad Ro-
man Stantien.

Zápas proti Nitre sa vyda-
ril obrannej dvojičke Daniel 
Brejčák - Marcel Petran. Prvý 
menovaný bol pri všetkých 
troch góloch kamzíkov, keď 
jeden sám dal a na dva prihrá-
val. V záverečnej tretine asis-

toval práve svojmu spoluhrá-
čovi z  obrany na víťazný gól 
a prvý Petranov v tejto sezóne. 
„Som sviatočný strelec, ale kaž-
dý gól poteší. Dano mi to hodil 
trochu na nohu a mal som oba-
vy, či nenastrelím hráča predo 
mnou. Pri mojom góle odviedol 
dobrú robotu aj Dávid Bondra, 
ktorý prešiel brankárovi popred 
masku a ten asi veľa nevidel,“ 
povedal M. Petran.

V  utorok 23. októbra 

odohrali Popradčania ďalší 
zápas  v  Žiline po uzávier-
ke vydania novín Poprad. 

V piatok privítajú o 17. ho-
dine na svojom ľade HC Ko-
šice a v nedeľu pocestujú do 
Zvolena.

Výsledky Tipsport Ligy: 
predohrávka 13. kola v uto-
rok 16. októbra MAC Buda-
pešť - HK Poprad 3:2 (1:1, 
0:1, 2:0), góly Popradu: 9. 
Radomír Heizer (M. Pa-
ločko, R. Macík), 26. Patrik 
Koyš (S. Takáč). 14. kolo 
v  nedeľu 21. októbra HK 
Poprad - HK Nitra 3:2 (0:1, 
2:1, 1:0), góly Popradu: 26. 
Daniel Brejčák (S. Mlynaro-

vič, P. Svitana), 31. Radoslav 
Macík (L. Paukovček, D. 
Brejčák), 45. Marcel Petran 
(D. Brejčák, M. Zagrapan).

Program Tipsport Ligy: 
16. kolo v piatok 26. októbra 
o 17. hod. HK Poprad - HC 
Košice, 17. kolo v nedeľu 28. 
októbra o 17. hod. HKM Zvo-
len - HK Poprad.  (mav)

Popradské bas-
ketbalistky majú 
za sebou už štvrtý 
zápas v  rade na 

súperovej palubovke. V so-
botu cestovali do Šamorína 
a prehrali 51:79.

Už v sobotu 27. októbra sa 
zverenkyne trénerky Tatiany 
Gallovej predstavia konečne 
aj svojim fanúšikom, keď 
privítajú o 17.30 hod. Young 
Angels Košice.

Výsledok: 4. kolo v sobotu 

20. októbra ŠBK Šamorín - 
BAM Poprad 79:51 (43:23), 
najviac bodov BAMP: Eva 
Filičková - 13.

 Z  V  P B
1. Ružomberok 5 5 0  10
2. Šamorín 5 4 1 9
3. YA Košice 4 4 0 8
4. Piešťany 4 2 2 6
5. Nitra 4 1 3 5
6. BAM Poprad 4 1 3 5
7. Slovan BA 4 0 4 4
8. B. Bystrica 4 0 4 4

Tabuľka Extraligy žien

Program: 5. kolo v sobotu 
27. októbra o 17.30 hod. BAM 
Poprad - YA Košice.  (ppv)

Do súťažného kolo-
toča v  novej sezóne 
zasiahli už aj mlá-
dežnícke výbery VK 
Junior 2012 Poprad. 
V nedeľu sa na domá-
cej palubovke pred-
stavili kadeti v  dvoj-
zápase s  Humenným 
a kadetky hostili Spiš-
skú Novú Ves. Kým 
pre kadetky to bol už 
druhý dvojzápas v  sezóne, nakoľko v  1. kole štartovali pred 
dvoma týždňami v  Snine (3:0 a  2:3), kadeti bojovali po voľ-
nom žrebe o prvé súťažné body. Chlapci porazili Humenné jed-
noznačne 3:0 a 3:1, dievčatá zvíťazili nad Spišiačkami 3:2 a 3:1.
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Futbalisti Popradu odčinili prehru s Liptákmi

Z kuchyne FK Poprad
Juniori: v nedeľu 21. októbra Poprad B - Zámutov 7:0. St. do-
rast U19: v piatok 19. októbra Prešov Poprad 1:0. Ml. dorast 
U17: v stredu 17. októbra Poprad - Prešov 2:6. Ml. dorast U16: 
v stredu 17. októbra Poprad - Prešov 0:6. St. žiaci U15: v sobo-
tu 20. októbra Poprad - Snina 1:0. St. žiaci U14: v sobotu 20. 
októbra Poprad - Snina 7:0.Ml. žiaci U13: v sobotu 20. októbra 
Snina - Poprad 2:5. Ženy: v sobotu 20. októbra Poprad - L. Mi-
kuláš 0:1. Dorastenky: v nedeľu 21. októbra Poprad - Barde-
jov 1:10. Žiačky: v nedeľu 21. októbra Poprad - Bardejov 1:5.

   Z V R P S  B

1. Skalica 14 10 2 2 27:8 32

2. Pohronie 14 8 6 0 22:11 30

3. Komárno 14 8 3 3 25:13 27

4. L. Mikuláš 14 8 2 4 26:18 26

5. Petržalka 14 7 4 3 20:13 25

6. FK Poprad 14 7 2 5 33:25 23

7. Žilina B 14 6 2 6 27:30 20

8. Prešov 14 5 3 6 20:15 18

9. Šamorín 14 5 3 6 25:23 18

10. Dubnica 14 5 2 7 28:25 17

1. Inter BA 14 5 1 8 19:29 16

11. B. Bystrica 14 3 5 6 14:17 14

12. Trebišov 14 3 4 7 12:25 13

13. Lokomotíva KE 14 3 3 8 13:24 12

14. Lipany 14 3 2 9 10:32 11

15. Bardejov 14 1 6 7 17:30   9

Tabuľka II. ligy

Futbalisti FK 
Poprad odohrali 
v  sobotu zápas 
14. kola II. ligy 

doma proti Partizánom 
z  Bardejova. Chceli odčiniť 
zahanbujúcu prehru s  Lip-
tákmi a to sa im aj podarilo. 
Zvíťazili presvedčivo 5:2.

„Tento zápas sme vyhrali 
úplne zaslúžene. Mrzia nás 
ale dva inkasované góly. S prí-
stupom hráčov sme, okrem 
smolných 15 minút, spokojní. 
Po ťažkom týždni sme museli 
chlapcom dvíhať hlavy hore 
a  musím povedať, že pred-
viedli slušný výkon,“ hodnotil 
duel s Bardejovom tréner FK 
Poprad Marek Petruš.

Popradskí orli odohra-
li v  utorok 23. októbra po 
uzávierke vydania novín 
Poprad zápas 5. kola Sloven-

ského pohára v  Šamoríne. 
Po dvoch ligových zápasoch 
v  Petržalke a  v  Dubnici sa 
s  jeseňou rozlúčia doma, 
a to 10. novembra, keď o 13. 
hodine privítajú Banskú 
Bystricu.

Výsledok: 14. kolo II. ligy 
v sobotu 21. októbra FK Po-
prad - Partizán Bardejov 
5:2 (2:0), góly Popradu: 19. 
a  52. Vladimír Kukoľ, 40. 
Štefan Holiš, 81. Viktor Ma-

ťaš, 72. Erik Šuľa (vl. gól).
Program: 15. kolo II. ligy 

v nedeľu 28. októbra o 10.30 
hod. FC Petržalka - FK Po-
prad.   (mav)

Športová hala Aréna Po-
prad privítala v  sobotu 
20. októbra hasičskú mlaď 
z  rôznych častí Slovenska 
počas 26. ročníka Halových 
majstrovstiev Slovenska o 
Putovné poháre preziden-
ta Dobrovoľnej požiarnej 
ochrany SR.

Takmer osemdesiat päť-
členných družstiev mladých 
hasičov vo veku od 5 do 
16 rokov súťažilo v  troch 
disciplínach - v štafetovom 
behu 5 x 30 metrov s pre-
kážkami, štafete hasičských 
dvojíc a uzlovej štafete.

V kategórii chlapcov súťa-
žilo 35 družstiev. Víťazom sa 
stala Spišská Teplica, strieb-
ro patrí tímu Šuňava II a tre-

tie miesto obsadila Ľubica. 
Spomedzi 39 družstiev diev-
čat bola najlepšia Spišská 
Stará Ves, na druhom mieste 
skončilo Spišské Bystré, tre-
tia i štvrtá bola Šuňava II a I. 
Organizátori ocenili aj jedi-
ného zahraničného účastní-
ka - dievčatá z českého SDH 
Raškovice.

Ocenené boli i najlepšie 
výkony v jednotlivých sú-
ťažných disciplínach. V šta-
fete 5 x 30 metrov to boli 
chlapci z Ľubice a  dievčatá 
zo Spišského Bystrého, v šta-
fete dvojíc chlapci zo Šuňavy 
a  dievčatá z  Ľubice a  v  uz-
lovej štafete chlapci zo Šu-
ňavy a  dievčatá zo Spišskej 
Starej Vsi.  (onk)

Mladí hasiči po prvýkrát v Aréne

PP-109
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