
Strana 123. 10. 2019

Tridsať rokov umožňujú seniorom dôstojnú jeseň života

Streda 23. 10. 2019 Číslo 41 Ročník XXX. www.noviny-poprad.sk Cena 0,30 €

Blahobyt nás 
degeneruje

Na správne 
prechádzanie 
po priechode 
upozorňovali 
cyklistov aj 
chodcov

Džudisti oživili 
tradíciu veľkých 
cien

Viac na str. 4Viac na str. 3 Viac na str. 11

(Pokračovanie na str. 2)

(Pokračovanie na str. 3)

Predseda parlamentu sa zaujímal hlavne o šport a cestovný ruch

Už tridsať rokov slúži občanom 
Centrum sociálnych služieb (CSS) 
v Poprade. Najprv v roku 1989 vzni-
kol objekt na Komenského ulici 
s  malometrážnymi bytmi pre dô-
chodcov, potom sa premenoval na 
Domov  – penzión pre dôchodcov 
a  menil svoj názov až po dnešné 
zariadenie pre seniorov, ktoré je sú-

časťou CSS. Postupne ho spravovali 
rôzne inštitúcie cez krajský či okres-
ný úrad až ho v roku 2002 prevzalo 
do svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesto Poprad. CSS sa rozrastalo  – 
v roku 1995 pribudlo zariadenie na 
Okružnej ulici, v roku 2010 zariade-
nie opatrovateľskej služby a  denný 
stacionár na Francisciho ul.

„Chcem zablahoželať tomuto zaria-
deniu k jeho tridsiatke a tiež zablaho-
želať k  rozhodnutiu pred tridsiatimi 
rokmi, že mesto išlo do tohto projektu. 
Ukázalo sa, že zariadenie má svoje 
opodstatnenie a  prešlo ním veľa ľudí. 
Môžem povedať aj za seba, že pres-
ne viem, ako funguje, pretože aj moja 
mama v  ňom strávila nemálo rokov, 
a preto ho poznám detailne. Želám to-
muto zariadeniu, najmä všetkým jeho 
obyvateľom, aby sa tu cítili naďalej dob-
re a užívali si jeseň života. Budeme sa 
o vás starať tak ako doteraz,“ uviedol 
vo svojom príhovore primátor mesta 
Poprad Anton Danko a  poďakoval 

všetkým, ktorí sa pričinili o fungova-
nie CSS a spokojnú starobu tamojších 
starkých. Zároveň odovzdal kytice 
a darčekové predmety najstaršej oby-
vateľke zariadenia 98-ročnej Márii 

Martinekovej, takisto zástupkyni se-
niorov zo zariadenia Jarmile Mihá-
likovej i Zuzane Kvakovej, poverenej 
riadením CSS. 

Predseda Národnej rady SR 
Andrej Danko zavítal minulý 
piatok do Popradu, kde na pôde 
radnice navštívil primátora náš-
ho mesta Antona Danka. Hlav-
nými okruhmi rozhovoru boli 
šport a  cestovný ruch, ako aj 
ďalšie rozvojové zámery mesta.

„Chcem sa poďakovať pánovi 
predsedovi Andrejovi Dankovi za 
2 milióny eur, ktoré dostalo mesto 
na výstavbu tréningovej haly pri 
zimnom štadióne. Bol to práve on, 
ktorý sa výraznou mierou pričinil 
o to, aby Poprad tieto financie zís-
kal,“ povedal popradský primátor.

Predseda slovenského parla-
mentu má k  Popradu veľmi blíz-
ky vzťah a  viažu ho k  nemu aj 
priateľské vzťahy s  primátorom, 

s  ktorým majú rovnaké záľuby  – 
hlavne v  oblasti športu a  cestov-

ného ruchu. Uviedol: „V  Poprade 
sa vždy cítim ako doma a  pokiaľ 

sa dá pomôcť a  prihovoriť sa na 
vládnej úrovni aj na úrovni minis-
terstiev, je pre mňa Poprad prvo-
radou záležitosťou. Myslím si, že 
sme v minulosti urobili veľa krokov 
spolu s pánom Antonom Dankom, 
Jánom Kováčikom a  miestnymi 
podnikateľmi a  podieľali sme sa 
na množstve projektov, či to bola 
v minulosti KHL či futbalové a iné 
tréningové centrá. Do budúcna je 
dobrým projektom výstavba spo-
mínanej tréningovej plochy pri va-
šom zimnom štadióne, ktorá zníži 
energetickú náročnosť a  náklady 
mesta. Našou veľkou ambíciou je 
pohnúť sa aj v cyklotrasách, v čom 
môže byť veľmi nápomocná minis-
terka Gabriela Matečná.“

FOTO – archív mesta Poprad

Pri príležitosti 30. výročia CSS v Poprade vystúpili aj deti zo Súkromnej mater-
skej školy Stella.            FOTO – Marta Marová
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Kytica bola pripravená i pre He-
lenu Kozákovú, ktorá v ZpS na Ko-
menského ul. býva tridsať rokov, 
takmer od vzniku. Zdravotné dôvo-
dy jej však neumožnili zúčastniť sa 
na oslave. 

Vedúca sociálneho odboru MsÚ 
Petra Závacká podčiarkla: „Veľmi sa 
tešíme, že sa naša „rodina“ v  centre 
sociálnych služieb dožila krásneho 
výročia a že o  toto zariadenie je ve-
likánsky záujem. Svedčí o tom prepl-
nený poradovník, v  ktorom čaká na 
prijatie 190 záujemcov. Teší nás, že sú 
tu ľudia od samého založenia zaria-
denia, máme tu pani, ktorá sa dožila 
98 rokov a je to taká naša vizitka, že 
naozaj starostlivosť a sociálne služby 
sú veľmi kvalitné.“ 

M. Martineková (na foto) je v CSS 
už jedenásty rok a hoci si zo začiat-
ku ťažko zvykala, teraz je rada: „Som 
rada, že som tu, lebo sa tu dobre cítim 
a starajú sa o nás ozaj dobre, máme 
tu svoj pokoj a  dobrú starostlivosť.“ 
Celých 30 rokov pracuje v CSS soci-
álna pracovníčka Viera Vnenčáková. 
Túto prácu považuje za poslanie. Po-
vedala: „Na začiatku tu prichádzali 
ľudia, ktorí boli sebestační. Postu-
pom času starli a  ich zdravotný stav 
sa menil. Teraz sú našimi klientmi 
aj ľudia, ktorí sú pripútaní na lôžko. 
Som rada, keď môžem ľuďom pomá-

hať a  keď 
sú spokojní. 
P o t r e b u j ú 
pohladenie, 
lásku, nehu, 
pochopenie. 
Myslím si, že 
na pozícii so-
ciálneho pra-
covníka by 
mal pracovať 
človek, kto-
rý má vzťah 
k  takýmto 
ľuďom.“

Z. Kvaková poďakovala mestu, že 
sa o CSS stará veľmi dobre a zhrnu-
la: „Pôvodne sme mali 88 klientov, 
postupne ich počet rástol a  v  súčas-
nosti je spolu v  dvoch zariadeniach 
pre seniorov – na Komenského a na 
Okružnej ulici, ako aj v  zariadení 
opatrovateľskej služby a dennom sta-
cionári 172 klientov. Pod CSS patrí aj 
jedáleň na Komenského ulici, ktorá 
bola otvorená v  roku 2004 a  v  roku 
2010 na Baníckej, ktorá slúži nielen 
našim klientom, ale všetkým Poprad-
čanom – dôchodcom, ktorí majú záu-
jem o obedy. Chodí do nich približ-
ne tisíc seniorov.“ Za tridsaťročie 
poskytli v CSS sociálne služby 588 
klientom. Starajú sa nielen o ma-
teriálne potreby starkých, ale aj 
o to, aby zmysluplne a podľa svo-

jich možností aktívne trávili svoj 
čas. Snažia sa svojich obyvateľov 
aktivizovať, aby neostávali len vo 
svojich izbách a  neuzatvárali sa 
pred svetom.      (mar)

Stručne
 ZASADANIE Mestského zastu-

piteľstva v Poprade sa uskutoční vo 
štvrtok 31. októbra od 8. hod. v za-
sadačke mestského úradu. Podrobný 
program bude uverejnený na www.
poprad.sk v najbližších dňoch.

 PÄTNÁSTY ročník konferencie 
Indícia Roadshow sa koná od 21. 
do 29. októbra vo viacerých mes-
tách Slovenska. Bude medzi nimi aj 
Poprad, a to vo štvrtok 24. októbra. 
Podujatie prináša tipy, ako môžeme 
spolu meniť naše školy.

 KONFERENCIA pod názvom 
Cyklotrasy a  ich rozvoj sa konala 
minulý štvrtok v Poprade. V progra-
me boli prezentované cyklotrasy 
v  Prešovskom kraji vrátane cezhra-
ničných slovensko-poľských cyk-
lotrás, historicko-kultúrno-prírodná 
cesta okolo Tatier, horské cyklotrasy 
pod Tatrami, vízia slovensko-poľskej 
spolupráce v tejto oblasti, ale aj udr-
žateľný turizmus v Rakúsku a ďalšie.

 V ZŠ S MŠ na Kopernikovej ul. 
v  Matejovciach usporiadali minulý 
piatok v rámci Dňa rodiny kultúrny 
i športový program Otcovia a mamy, 
zabavte sa s  nami. Súčasťou bolo aj 
odhalenie pamätnej tabule bývalé-
mu hokejistovi, olympijskému me-
dailistovi Pavlovi Svitanovi, niekdaj-
šiemu žiakovi matejovskej ZŠ.

 PETÍCIA proti zámeru rozši-
rovania obytnej zástavby v  lokalite 
bývalého kameňolomu na Kvetnici, 
k čomu organizátori predložili mes-
tu aj pripomienku občanov, prebieha 
na sociálnych sieťach. Podpísaní ob-
čania sú proti rozširovaniu výstavby 
domov a  bytov na Kvetnici najmä 
z dôvodov ochrany životného pros-
tredia.

 TRADIČNÉ kultúrno-spolo-
čenské podujatie pre prihlásených 
členov denných centier mesta Po-
prad Tretí vek sa zabáva sa bude ko-
nať dned popoludní v Matejovciach.

 ZÁVEREČNÝ program projek-
tu Integrácia umením 2019 sa usku-
toční vo štvrtok 24. októbra o  17. 
hod. v Tatranskej galérii. V progra-
me je premietanie dokumentárneho 
filmu Matúša Ondrušeka Človek na 
okraji spoločnosti o  karikaturisto-
vi Andrejovi Mišánekovi, módna 
show, výstava prác a benefičná auk-
cia predmetov z projektu a vystúpe-
nie skupiny Kesaj Tchave.

 JAZZOVÝ festival bude pokra-
čovať v  piatok 25. októbra o  18.30 
hod. v Tatranskej galérii koncertom 
Alana a Štefana „Pištu“ Bartoša Tria 
a o 20. hod. Mila Suchomela. Vstup 
je voľný.

 VEĽKOOBJEMOVÉ kontaj-
nery na jesenné upratovanie sú ešte 
do 25. októbra 2019 rozmiestnené 
v  Matejovciach na Ul. Puškinovej, 
Bezručovej/J. Kráľa, v  Továrenskej 
štvrti, na Ul. Allendeho (pri gará-
žach), na Matejovskom námestí a na 
Lidickej ul. a v Strážach pri záhrad-
kách na Ul. P. Jilemnického, pri ih-
risku, v parku, na Ul. F. Hečku, Šte-
fánskej a Švermovej. (ppm)

Tridsať rokov umožňujú seniorom ...

Vyšehradský projekt v oblasti cestovného 
ruchu a kultúry

Štyri vyšehradské subjekty uspeli 
v  spoločnom projekte „Let’s  Mix the 
Quartet of Built and Cultural Heritage, 
Gastronomy and Handicraft“ („Mix 
kvarteta architektonického a kultúrne-
ho dedičstva, gastronómie a remesla“). 
Partnerské organizácie sú dve mestá 
- Szarvas z Maďarska ako vedúci part-
ner a  Poprad zo Slovenska. Štvoricu 
dopĺňajú dve neziskové organizácie - 
Nadácia Bieszczadzka z Ustrzyki Dol-
ne v  Poľsku a  spoločnosť Rožmberk 
z  mesta Třeboň v  Českej republike. 
Obe tieto organizácie sa zaoberajú naj-
mä regionálnym rozvojom a ochranou 
kultúrneho dedičstva.

Projekt je spolufinancovaný vláda-
mi Českej republiky, Maďarska, Poľska 
a  Slovenska prostredníctvom vyše-
hradských grantov z  Vyšehradského 
fondu. Poslaním fondu je rozvíjať ná-
pady udržateľnej regionálnej spoluprá-

ce v strednej Európe.
Projekt je realizovaný 

Medzinárodným vyše-
hradským fondom. Ako už 
názov napovedá je zamera-
ný na turistické a kultúrne 
témy. Jeho cieľom je pod-
pora propagácie regionál-
neho kultúrneho a prírod-
ného dedičstva. Účastníci 
hľadajú nové spôsoby a rie-
šenia na podporu a zlepše-
nie svojich služieb najmä 
v  štyroch oblastiach, na 
ktoré je projekt zameraný. 
Ďalším cieľom je posilniť spojenie me-
dzi týmito regiónmi, zlepšiť dialóg me-
dzi účastníkmi a uľahčiť rozvoj ďalších 
spoločných projektov.

Druhé podujatie, ktoré pripravilo 
mesto Szarvas ako hostiteľ sa konalo 
začiatkom októbra 2019 v  Maďarsku. 
Cieľom stretnutia bolo vzájomné spo-
znanie sa jednotlivých partnerov a pre-
zentácia hostiteľského mesta a regiónu, 
jeho turistických atrakcií, aktivít, pro-
duktov a  služieb formou študijných 
návštev.

Mesto Szarvas počas pracovného 
stretnutia prezentovalo zúčastneným 
partnerom svoju ponuku cestovného 
ruchu. Spolu navštívili miestnu poľno-
hospodársku farmu, jedinečný funkčný 
suchý mlyn, vodné divadlo, park mi-

niatúr, arborétum, trh s lokálnymi pro-
duktmi, miestnu cukrárenskú výrobu 
s možnosťou ochutnania „Maďarského 
dezertu roka 2018“ a  absolvovali plav-
bu vyhliadkovou loďou po rieke Körös, 
ktorá preteká mestom. O svoje postrehy, 
skúsenosti a návrhy na možnú spoluprá-
cu jednotlivých partnerov IVF v oblasti 
rozvoja CR, ako aj v oblasti prezentácie 
produktov CR sa podelili s pracovník-
mi miestneho informačného centra. Zá-
roveň všetci partneri absolvovali pracov-
né semináre, na ktorých sa prezentovali 
jednotlivé organizácie spolu s vybraný-
mi oblasťami pôsobenia. 

Ďalšie stretnutie sa uskutoční 9. – 11. 
decembra 2019 v meste Ustrzyki Dolne 
- Poľsko a od 11. – 13. decembra 2019 
v Poprade.       (msu)

(Dokončenie zo str. 1)

FOTO – archív mesta Poprad

FOTO – Marta Marová
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Predseda NR SR sa zaujímal tiež 
o  to, ako ovplyvnili rekreačné po-
ukazy cestovný ruch v Poprade, čo 
sa týka ubytovacích kapacít. Dodal, 
že podľa údajov Štatistického úradu 
SR v  januári tohto roka sa takmer 
8 percent nelegálnych ubytovaní 
zlegalizovalo, čo považuje za naj-
lepšiu odpoveď tým, ktorí tvrdia, že 
sa nedá pomôcť cestovného ruchu 
a športu. Potešilo ho, že i popradský 
primátor mu potvrdil nárast záuj-
mu o ubytovanie. Požiadal primáto-
ra A. Danka o politickú podporu aj 
podporu ako primátora pri novom 
zákone o  ministerstve cestovné-
ho ruchu a  športu, ktoré považuje 
za strategické ministerstvo. Dobre 
funguje napríklad v susednom Poľ-
sku. „Ďakujem pánu primátorovi 

za všetko, čo robí pre šport a región. 
Ak je na takomto poste človek, ktorý 
rozumie svojej práci, tak potom ma 
baví bojovať za daný región. O  to 
viac, že nás spája i priateľstvo a ak 
vieme, čo chceme, rodia sa dobré veci 
rýchlejšie bez nejakých veľkých rečí. 
A chceme, aby sa Poprad stal úspeš-

ným, silným a  športovým mestom,“ 
uzavrel predseda NR SR.

Andrej Danko počas návštevy 
nášho regiónu minulý piatok po-
klepal základný kameň rekonštruk-
cie a  obnovy zariadenia v  Novej 
Polianke na komplex klimatických 
kúpeľov.         (mar)

Krátke správy
 VÝJAZDOVÉ zasadnutie 

Vlády SR sa včera popoludní usku-
točnilo v  Sobranciach, dnes 23. 
októbra bude v Kežmarku.

 PAMIATKU obetí hôr si na 
Symbolickom cintoríne pri Po-
pradskom plese minulú sobotu 
uctili ich príbuzní, priatelia a zná-
mi. Od poslednej pietnej spomien-
ky pribudlo v  limbovom háji pod 
Ostrvou ďalších osem tabuliek 
s  menami tých, ktorí prišli o  ži-
vot v  Tatrách či iných horstvách. 
Momentálne sa na symbolickom 
cintoríne nachádza 386 tabuliek 
s dokopy 511 menami obetí hôr.

 NAJVYŠŠIE položenú včel-
nicu na Slovensku umiestnenú na 
streche Hotela FIS na Štrbskom 
Plese vo výške 1346 m.n.m. pre-
miestnili minulý týždeň do včelni-
ce v nadmorskej výške 920 m.n.m. 
V  tomto roku včely z  včelnice na 
Hoteli FIS vyprodukovali 70 kg 
medu.

 V MÚZEU tatranskej kinema-
tografie a fotografie v Starom Smo-
kovci je od minulého týždňa otvo-
rená výstava To sú Tatry… kúziel 
plné. Fotografie autorov Eduarda 
Liptáka a  Milana Kapustu, ako aj 
historických fotografov Karola 
Divalda a Viliama Malíka si môžu 
záujemcovia pozrieť až do konca 
februára.

 DRUHÝ ročník výstavy psov 
bez preukazu pôvodu a krížencov 
sa konal minulú sobotu v  Popra-
de. Zorganizoval ho ŠKK Canislog 
Poprad a psíky sa predviedli v ka-
tegóriách šteniatka, dospelé psy 
a  veteráni. Návštevníci dali svoje 
hlasy aj psovi – sympaťákovi.

 V  DIVADELNEJ sále v  Spiš-
skej Sobote sa v nedeľu 27. októbra 
o  18. hod. uskutoční stretnutie 
s  medzinárodnou spirituálnou 
učiteľkou Swami Tierrou Berd-
hanyou Na ceste k  sebe. Vstup je 
zdarma, potrebná je však regis-
trácia na webovej stránke L.A. Li-
festyle Academy v Poprade. O 15. 
hod. bude podujatiu predchádzať 
stretnutie na tému Život s  jogou 
s Fredym Ayisim.

 OD 16. OKTÓBRA 2019 
rozšírila Sociálna poisťovňa bez-
platnú možnosť poskytnutia dô-
chodkových informácií na linke 
0800 123 123 pre poistencov, ktorí 
počas svojho doterajšieho aktív-
neho života pracovali len v  SR 
a na bezplatnú linku 0800 500 599, 
ak okrem SR pracovali aj v zahra-
ničí.                 (ppm)

Predseda parlamentu sa zaujímal 
hlavne o šport a cestovný ruch

Na správne prechádzanie po priechode 
upozorňovali cyklistov aj chodcov

Zdanlivo banálnu vec  – že po 
priechode pre chodcov treba pre-
chádzať vpravo, nerešpektuje veľa 
peších. Svoje skúsenosti s  tým 
majú aj mestskí policajti.

Minulú stredu pripravila Mest-
ská polícia v  Poprade na základe 
podnetov občanov prezentovaných 
poslancami na mestskom zastupi-
teľstve preventívno-bezpečnostnú 
akciu zameranú práve na správne 
prechádzanie chodcov cez vybra-
né priechody. Podľa ich poznatkov 
dokonca nestačia na niektorých 
priechodoch ani vyznačené šípky 
a ich rozdelenie líniami na dve čas-
ti. Podaktorí chodci idú, ako sa im 
zachce a v protismere sa im musia 
ostatní vyhýbať. Vstupovaním na 
priechod v nesprávnej časti zdržu-
jú iných prechádzajúcich.

Medzi najfrekventovanejšie prie-
chody patrí ten z  Mnoheľovej cez 
Štefánikovu ulicu smerom do cen-
tra mesta či na železničnú a auto-
busovú stanicu. Chodci sa sťažujú, 
že je tam krátky interval zelenej na 
prejdenie po priechode, o  to viac 
by mali dbať, aby sa zaradili správ-

ne. Náčelník MsP Marián Gardoš 
zhrnul: „Počas preventívno-bez-
pečnostnej akcie zameranej na 
priechody pre chodcov, sme ich 
upozorňovali, ako majú správne 
prechádzať. Zároveň sme upozor-
ňovali cyklistov, že podľa platnej 
legislatívy majú pri prechádzaní 
cez priechody postavenie chodcov 
a  musia bicykel tlačiť. V  mno-

hých prípadoch cyklisti nerešpek-
tovaním predpisov ohrozujú 
chodcov. V  týchto preventívno-
-bezpečnostných akciách bude-
me pokračovať a  pokiaľ nedôjde 
k zlepšeniu, hlavne čo sa týka po-
hybu cyklistov cez priechody pre 
chodcov, pristúpime v  spolupráci 
s Policajným zborom i k represív-
nym opatreniam.“               (mar)

FOTO – Marek Vaščura

Práce na rekonštrukcii miestnej komunikácie – prepoj 
Športová ul. a Ulica Boženy Němcovej (pri parkovisku 
Národného tréningového centra) a verejného osvetlenia, 
ktoré sa začali koncom septembra, postupujú. 
Predpokladané trvanie je v závislosti od počasia do 
konca tohto roka. Vymenené bude celé podložie daného 
úseku komunikácie a všetky vrstvy vozovky. Súčasťou 
je aj výstavba chodníka pre peších a rekonštrukcia 
verejného osvetlenia nielen pri ceste, ale i na parkovisku. 
Vysúťažená suma na práce dosahuje 257 tisíc eur a pôjde 
z rozpočtu mesta. 

FOTO – Marek Vaščura

(Dokončenie zo str. 1)

FOTO – Marta Marová
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Minulý týž-
deň od stredy 
16. do piatka 
18. októbra sa 
v  priestoroch 
všetkých pobo-
čiek Podtatran-
skej knižnice 
v Poprade konal 
detský literárny 
festival S knihou 
ma baví svet, 
ktorý sa venuje 
tvorbe pre deti.

Knižnicu počas troch dní zaplavi-
lo množstvo detských čitateľov, ktorí 
sa v  rámci 5. ročníka festivalu stretli 
s  viacerými autormi a  ilustrátormi 
a žiaci materských či základných škôl 
sa mohli zapojiť aj do výtvarnej sú-
ťaže. „Už druhý rok sa do tejto súťaže 
mohli zapojiť aj deti z materských škôl. 
Tento rok sa deti venovali téme Slneč-
né lúče rozprávok Márie Ďuríčkovej,“ 
uviedla riaditeľka Podtatranskej kniž-
nice v Poprade Monika Naštická. Bez 
udelenia poradia si spomedzi detí z 
deviatich zapojených základných škôl 
cenu zo súťaže odniesli Laura Pecho-
vá, Martin Orolín, Terezka Farkašová 
a Boris Šuka zo ZŠ s MŠ vo Švábov-
ciach, a  tiež Miška Hujsiová zo ZŠ 

s  MŠ A. V. Scherfela vo Veľkej či 
Viki Vataščinová zo ZŠ s MŠ na Do-
stojevského ul. v  Poprade. V  rámci 
siedmich zapojených materských 
škôl, kde deti pracovali v  kolektí-
voch, získala ocenenie každá z nich. 
„Naše deti veľmi radi kreslia a radi sa 
zapájajú do súťaží. Sú na seba hrdé, 
keď môžu prezentovať svoje práce 
a  ešte radšej sú, keď sa im podarí 
niečo vyhrať. Bonusom je, keď môžu 
na vernisáži vidieť svoju prácu, ako 
spätnú väzbu,“ prezradila Andrea 
Šuchaňová zo SMŠ Stella v Poprade. 
Práce hodnotil uznávaný ilustrátor 
Martin Kellenberger, ktorý vo štvr-
tok v rámci festivalu besedoval s deť-
mi spoločne so spisovateľkou Lenou 
Riečanskou. „V tomto ročníku sme na 
besedách s detským čitateľom privíta-
li napríklad aj Braňa Jobusa, ktorý 
je aktuálny svojou knihou Zberný 
dvor, Zuzanu Kubašákovú, ktorá sa 
venovala najmenším čitateľom a pre 
chlapcov, ktorí hrali v knižnici aj fut-
bal tu bol Július Belan. Súčasťou pro-
jektu bola tradične aj burza detských 
kníh pre verejnosť a tiež seminár pre 
knihovníkov a učiteľov (na foto dole),“ 
doplnila M. Naštická.     (mav)

Blahobyt nás degeneruje
Katolícka univerzita, Pedago-

gická fakulta, Inštitút Štefana 
Náhalku, Katedra manažmentu 
v Poprade zorganizovala Medziná-
rodnú vedeckú konferenciu - Pop-
radské ekonomické a manažérske 
fórum 2019. Jednou z  tém konfe-
rencie bola otázka Technológií, 
podnikania a humanity s otázkou 
- Kam kráčame ľudia? 

Generáciu nedostatku spred pár 
desaťročí vystriedala súčasná gene-
rácia hojnosti. Okrem toho, že bla-
hobyt nás degeneruje, valcuje nás aj 
súčasná elektronická doba. Mladí 
majú pred očami toľko podnetov, 
že nevedia, čo si vybrať. Strácame 
sa v  rýchlosti sveta a  potom aj 
v  sebe. Jeden z  prednášajúcich Ján 
Košturiak zo Žilinskej podnikateľs-
kej univerzity uviedol: „Máme viac 

peňazí aj technologických vymože-
ností, môžeme cestovať, ale na dru-
hej strane podľa štatistík, si za rok 
siahne na život viac ľudí, než zomrie 
na násilné trestné činy. Viac ľudí sa 
zabije vlastnou rukou ako cudzou, 
čo je v  protiklade s  dnešným bla-
hobytom. Máme viac všetkého, ale 
menej šťastia. Na Slovensku je veľa 
negatívne naladených ľudí. Nejde to 
dokopy s  tým, že máme 80 percent 
veriacich. A  v nedeľu z  kostola idú 
zase namrzení.“

Človek sa narodil, aby spoznal 
svoju cestu a aby poznával sám 
seba. Je potrebné vedieť sa zastaviť, 
oddýchnuť si a nazrieť aj do svojho 
vnútra. J. Košturiak dodal: „Keby 
sme sa naučili striedať prácu - ve-
riaci modlitbou a neveriaci meditá-
ciou.  Byť viac sami so sebou, v  ti-

chu, zastaviť sa. Veľkú nádej mám 
v  mladých, ktorí niežeby pohŕdali 
peniazmi, ale už nie sú ochotní toľko 
obetovať peniazom a kariére. Otázku 
prečo – hľadania zmyslu, čo robia, 

prečo žijú, kladú častejšie. Naše deti 
a  vnúčatá môžu náš svet poľudštiť.“ 
Na konferencii v Poprade sa zúčast-
nili odborníci zo Slovenska, z Česka, 
z Poľska a z Francúzska.      (kpa)

FOTO – Katarína Plavčanová

S knihou nás baví svet Hrali deti nadchnuté 
pre čaro huslí

FOTO – Marek Vaščura

V Dome kultúry minulý štvrtok 
zahral ďalší z  koncertov Poprad-
skej hudobnej jesene husľový or-
chester Tereza a jej deti. Je zložený 
z najlepších žiakov učiteľky hry na 
husle Terezy Novotnej, ktorých si 
počas svojho pedagogického pô-
sobenia na ZUŠ na Štefánikovej 
ulici v Poprade vychovala. Hosťa-
mi koncertu boli Lucia Lovášová 
(husle), Peter Čapó (organ), Laco 
Ďateľ (klavír) a  Róbert Hruška 
(čembalo).

Tereza svoje skúsenosti z koncer-
tovania s  Košickou filharmóniou 
odovzdáva svojim malým i  väčším 
nasledovníkom. Ako orchestrálna 
huslistka prišla do tejto školy pred 
16-timi rokmi. Deti stále nadchýna 
pre tento hudobný nástroj. Uviedla: 
„Keď sme založili školský hudobný 
orchester, deti začali viac cvičiť, viac 
ich to baví. Cítia sa viac zodpovedné 
nielen za svoj výkon, ale za výkon 
celého husľového kolektívu. Skladby 
sú upravené tak, aby si mohol zahrať 

každý žiak, od začiatočníkov po skú-
senejších.“ 

Repertoár telesa je rozmanitý, od 
klasiky po moderné skladby. Je to 
atypický orchester, pretože sláčikový 
orchester pozostáva z  prvých huslí, 
z violy, z violončela a z kontrabasu. 
Tereza a jej deti sú len samí huslisti. 

Orchester má za sebou množ-
stvo koncertov na Slovensku i v 
zahraničí. V roku 2017 navštívili 
Mexiko, kde odohrali desať celo-
večerných koncertov pred vypre-
danými niekoľkotisícovými sálami 
a domov si priniesli Zlatú plaketu. 
V januári 2019 orchester predvie-
dol svoje umenie na pôde veľvysla-
nectva SR v Londýne. Vystúpenie 
pred veľvyslancami z celého sveta 
si získalo veľký ohlas a orchester 
dostal pozvanie na vystúpenie na 
pôde OSN. V súčasnosti sa pripra-
vujú na exotický zájazd na ostrov 
Réunion, kde sa zúčastnia na pre-
hliadke komorných telies z celého 
sveta.       (kpa)

FOTO – Katarína Plavčanová
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Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) 
predstavil v roku 2019 po piatykrát výsledky hodnotenia slo-
venských nemocníc. Ocenenia Nemocnica roka 2019 udeľo-
val opäť v dvoch kategóriách – štátne univerzitné a fakultné 
nemocnice a v kategórii všeobecné nemocnice. Nemocnica 
Poprad už po štvrtýkrát obhájila vo svojej kategórii 3. miesto. 

INEKO udeľuje ocenenie na základe mapovania vybraných 
ukazovateľov ako kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti, 
skúsenosť, náročnosti diagnóz, spokojnosť pacientov,  
hospodárenie a transparentnosť za obdobie uplynulých 4 rokov.

Na základe hodnotenia týchto parametrov skončila 
Nemocnica Poprad medzi všeobecnými nemocnicami na 3. 
mieste.

„Za päť rokov existencie hodnotenia bola naša nemocnica 
štyrikrát na treťom mieste. Na jednej strane ma teší, že sme 
dokázali opakovane obhájiť našu pozíciu, na strane druhej je 
pred nami výzva posunúť sa ešte vyššie a nepoľaviť  v nastúpenom 
trende neustáleho skvalitňovania  poskytovanej zdravotnej 
starostlivosti. Ďakujem preto celému personálu nemocnice, 
pretože výsledok hodnotenia je prácou nás všetkých,“ uviedol 
generálny riaditeľ a  predseda predstavenstva Nemocnice 
Poprad Peter Petruš (na foto vľavo).

V hodnotení štátnych univerzitných a fakultných nemocníc 
bola prvá Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta 
Banská Bystrica, druhá Ústredná vojenská nemocnica SNP 
Ružomberok – fakultná nemocnica a tretia Univerzitná 
nemocnica Martin.

V hodnotení všeobecných nemocníc bola najlepšie hodnotená 
Nemocnica Košice-Šaca, a.s., - 1. súkromná nemocnica, 2. n. o. 
Ľubovnianska nemocnica a 3. Nemocnica Poprad, a.s.         (sga)

V  kancelárii MsÚ na Ul. 
Dostojevského 25 v  Poprade 
sa 10. októbra uskutočnilo za-
sadnutie volebného obvodu 
č. 2  – sídliská Juh a  Kvetnica. 
Predseda VO Peter Brenišin na 
ňom privítal poslancov Milana 
Barana, Mariána Barillu, Joze-
fa Dubašáka, Jána Košťálika, 
Alenu Madzinovú, Štefana 
Pčolu a Máriu Radačovskú.

Poslanci dostali informá-
ciu, ako boli vybavené podnety 
z  predchádzajúceho zasadnutia 
VO, okrem iného, že je zabez-
pečený výrub suchých stromov 
a orezávka kríkov. Ďalej, že pre-
pojenie Ústecko-Orlickej a Baj-
kalskej ulice je v  štádiu pred-
projektovej prípravy. K  lokalite 
„Malého lomu“ sa vyjadril riadi-
teľ Mestských lesov Róbert Dula 
s tým, že pre toto územie je spra-
covaná urbanisticko-krajinárska 
štúdia ako podklad pre ďalšie 

využitie a  plánuje sa stretnutie 
s vedením mesta. Ďalej k obno-
ve a  modernizácii prístreškov 
MHD bola vypísaná verejná 
obchodná súťaž, ktorá sa v  sú-
časnosti vyhodnocuje. Občano-
vi z Kvetnice, ktorý poukázal na 
nedostatok odpadkových košov 
v areáli niekdajšieho liečebného 
ústavu, adresovali odpoveď, že 
mesto nie je vlastníkom tejto 
lokality. Preto sú smetné nádoby 
umiestnené len pri autobuso-
vých zastávkach.

Na zasadnutie VO č. 2 prišli 
aj dvaja občania, bývajúci na 
Ústecko-Orlickej ulici, ktorí žia-
dajú vyriešiť položenie asfalto-
vej vrstvy na Ul. L. Svobodu vo 
vstupnej časti do areálu garáží. 
Poslanci sa dohodli na stretnutí 
k tomuto problému 14. novem-

bra o  16.30 hod. na zastávke 
MHD na Ul. Svobodu. Prizvú aj 
riaditeľa SMK.

Poslanec M. Barilla predložil 
podnety z Denného centra Juh. 
Seniori upozornili na to, že pri 
bloku Erbium už približne rok 
stojí starý Renault. Poukázali aj 
na to, že zber odpadu cez veľko-
objemové kontajnery síce fun-
guje, ale veľmi rýchlo sa naplnia 
a potom nie je kam dávať odpad. 
Žiadajú ich častejšie vyprázdňo-
vanie. DC Juh tiež navrhuje, aby 
mesto pri rozdeľovaní poukazov 
na kúpeľnú liečbu pre dôchod-
cov prihliadalo na počet členov 
v  jednotlivých DC a  nie ako 
je tomu teraz, kedy dostávajú 
všetky DC rovnaký počet pou-
kazov. Takisto uvíta, aby mesto 
vyrokovalo s AquaCity zľavnené 

vstupné pre seniorov ešte na je-
den deň v týždni navyše. V sú-
časnosti majú seniori zľavnené 
vstupné každú stredu - 6,50 €.

M. Barilla sa tiež pozastavil 
nad tým, že na Levočskej ulici 
majú bytovky nádoby na bio-
odpad a prečo nie sú aj na Juhu 
3?

Poslankyňa A. Madzinová 
informovala ostatných poslan-
cov, že v  rámci Medzinárod-
ného festivalu potápačských 
filmov potápači čistili „Malý 
lom“ na Kvetnici a vyzvala ich 
k  účasti. Informovala i  o  pri-
pravovanom stretnutí zástup-
cov potápačského klubu s  ve-
dením mesta, aby sa dohodli na 
ďalšej spolupráci a  oboznámili 
s  ich návrhmi na využitie tejto 
zaujímavej lokality. Poslankyňa 

ďalej hovorila o potrebe úpravy 
stromov v  areáloch škôl, ktoré 
môžu v zlom počasí, najmä pri 
silnom vetre, spôsobiť zlomenie 
konárov a ohroziť zdravie detí. 
Riaditelia škôl si z  rozpočtu 
škôl dokážu vykryť náklady na 
orez stromov, ale problémy im 
spôsobujú náklady na výrub 
a  následnú náhradnú výsadbu 
stromov. Túto problematiku 
mienila predostrieť aj na komi-
sii školstva minulý týždeň.

Poslanec  M. Baran navr-
hol, aby bolo zorganizované 
stretnutie s obyvateľmi bytoviek 
na Ústecko-Orlickej a  Bajkal-
skej ulici kvôli doriešeniu par-
kovania.

Poslanci VO č. 2 diskutovali 
aj k  iným aktuálnym témam. 
Najbližšie zasadanie bude 14. 
novembra o  17. hod. v  kance-
lárii MsÚ na Dostojevského ul. 
25 na sídlisku Juh.            (jwd)

Okresný dopravný inšpek-
torát Okresného riaditeľstva 
Policajného zboru v Poprade 
oznamuje širokej motoris-
tickej verejnosti, že od  stre-
dy 16. októbra došlo k zme-
ne organizácie dopravy resp. 
k zmene prednosti vjazde na 
ceste I/66 v obci Podspády.

Z doterajšej vedľajšej cesty 
v smere jazdy od Poľskej hra-
nice Jurgow k obci Ždiar sa 
stane hlavná  cesta. Prednosť 
bude potrebné dodržiavať 

v smere  jazdy od Tatran-
skej Javoriny na obec Ždiar 
a opačne. Táto  zmena bola 
vyvolaná zmenami klasifi-
kácie ciest od danej križo-
vatky na Tatranskú Javorinu 
resp. Jurgow a má zabezpečiť 
vyššiu plynulosť cestnej pre-
mávky  i  jej  bezpečnosť. Po-
lícia  v  tomto novom  úseku 
cesty bude vykonávať vo zvý-
šenej miere dohľad nad cest-
nou premávkou.

ODI PZ v Poprade zároveň 

vyzýva vodičov motorových 
vozidiel v  súvislosti s  oča-
kávaným nárastom intenzi-
ty cestnej premávky počas 
najbližších víkendov resp. 
v  dňoch konania tzv. trhov 
pred  blížiacim sa sviatkom, 
aby prednostne využili cestu 
do Poľskej republiky cez hra-
ničný priechod Lysá nad Du-
najcom – Spišská Stará Ves. 
„V  súčasnosti prebiehajú na 
ceste I/66 v obci Ždiar a oko-
lí viaceré rekonštrukcie, kde 
cestná premávka je riadená 
svetelnou signalizáciou, čo má 
výrazný vplyv na plynulosť 
cestnej premávky. Aj napriek 
riadeniu cestnej premávky 
policajtmi dochádza k vzniku 
kolón. Využitím hraničného 
priechodu Lysá nad Dunaj-
com vodiči  môžu minimali-
zovať vznik  možných  kolón 
pri jazde do Poľskej repub-
liky,“ vysvetľuje hovorkyňa 
KR PZ v  Prešove Jana Lig-
dayová.            (ppv)

Kraj zrekonštruoval stredné 
školy za 2,2 milióna eur

Výzva pre vodičov cestujúcich do Poľska

Kto vyhral knihy?

Zaoberali sa rôznymi podnetmi občanov

Popradská nemocnica tretia 
v hodnotení Nemocnica 

roka 2019
Viaceré župné školy 

v  Prešovskom kraji prešli 
modernizáciou. Krajskej sa-
mospráve sa ešte počas leta 
podarilo dokončiť stavebné 
práce na šiestich školách 
a jednom školskom interná-
te. Na ďalších dvoch školách 
rekonštrukcie ešte stále pre-
biehajú.

Dohromady šesť stredných 
škôl a  jeden školský internát 
v  zriaďovateľskej pôsobnosti 
Prešovského samosprávneho 
kraja (PSK) vítali svojich žia-
kov po letných prázdninách 
v  novom šate. Rekonštrukč-

né práce za 2,2 milióna eur 
sú ukončené. Modernizácie 
objektov finišovali počas leta 
na školách v  štyroch okre-
soch – v Prešove, Kežmarku, 
Humennom a Snine.

Na školách sa zatepľovali 
obvodové plášte, vymieňali 
okná, rekonštruovali fasády 
vrátane balkónov, taktiež sa 
opravovali strechy škôl. Re-
konštruovala sa aj elektro-
inštalácia, systém kúrenia, 
schody, odstraňovali sa systé-
mové poruchy, alebo sa robili 
vnútorné drobné stavebné 
úpravy.

V  susednom okrese Kež-
marok sa vynaložilo na 
stavebné práce Strednej 
odbornej školy v  Kežmar-
ku celkovo 730 tisíc eur. Na 
rekonštrukciu a modernizá-
ciu elektroinštalácie budovy 
teoretického vyučovania na 
Tvarožianskej ulici vyčle-
nil PSK zo svojho rozpočtu 
143  tisíc eur. Na zateplenie 
obvodového a  strešného 
plášťa, odstránenie zateka-
nia strechy a  systémových 
porúch na hlavnej budove 
školy investoval kraj 587  ti-
síc eur.           (lhe)

Z čitateľov, ktorí sa zapojili do kupónovej súťaže o 
knihu Martin s krásnymi modrými očami uverejnenej 
v minulom čísle novín Poprad sme vyžrebovali tieto 
výherkyne: Boženu Zlochovú zo Šrobárovej ul., Janu 
Jedličkovú z Ul. Dlhé hony, a Renátu Pittnerovú z 
Chalupkovej ul., všetky z Popradu.

Výherkyne si môžu knižku vyzdvihnúť v redakcii novín 
Poprad, Podtatranská ul. 149/7, Poprad (sídlisko Západ) 
v pracovné dni do 15. hod.  Na základe predloženia 
preukazu totožnosti.           (ppm)

FOTO - ZDROJ: Matej Kalina/NMH, Trend konferencie
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Mesto Svit, zastúpené Ing. Dášou Vojsovičovou, 
primátorkou mesta,

ako zriaďovateľ príspevkovej organizácie Technické 
služby Mesta Svit

vyhlasuje:
 

Výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľa organizácie – Technické služby Mesta 

Svit, príspevková organizácia mesta
 
Zamestnávateľ: Technické služby, príspevková organizácia 

Mesta, Svit, Hviezdoslavova 268/32, IČO:00186864
Miesto výkonu práce:  Technické služby, príspevková 

organizácia, Hviezdoslavova 268/32, 05921 Svit

Požadované kvalifikačné predpoklady a  iné kritéria 
a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:

• minimálne stredoškolské vzdelanie ekonomického alebo 
technického zamerania,

• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa výhodou,
• orientácia v  právnych predpisoch v  oblasti verejnej 

správy,
• orientácia v európskej, národnej, regionálnej a miestnej 

stratégii nakladania s odpadmi,
• orientácia v právnych predpisoch v oblasti odpadového 

hospodárstva, lesného hospodárstva, pohrebných 
a cintorínskych služieb,

• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
• bezúhonnosť,
• organizačné a  komunikačné schopnosti, samostatnosť, 

zodpovednosť, spoľahlivosť, rozhodnosť, odolnosť voči 
stresu, manažérske schopnosti,

• ovládanie práce s PC, vodičský preukaz skupiny B,
• riadiaca prax min. 1 rok s kolektívom nad 20 ľudí,
• prax v komunálnej oblasti, alebo manažmentu obchodnej 

spoločnosti výhodou.

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• čestné prehlásenie o  spôsobilosti na právne úkony 

v plnom rozsahu,
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre 

potreby výberového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 
Z. z. o  ochrane osobných údajov a  o  zmene a  doplnení 
niektorých zákonov,

• písomné spracovanie koncepcie riadenia a  rozvoja 
spoločnosti Technické služby Mesta Svit podľa 
jednotlivých hlavných činností organizácie.

Druh pracovného pomeru:
Hlavný pracovný pomer

Ponúkaný plat:
od 1200 € v hrubom

Žiadosť o  účasť vo výberovom konaní spolu 
s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu:

 
Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/ 32, 059 21 Svit
 
alebo osobne doručiť do podateľne Mestského úradu Svit, 

Hviezdoslavova 268/32, 05921 Svit.
 
Obálku označte v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – 

VÝBEROVÉ KONANIE  – riaditeľ Technických služieb 
Mesta Svit“

 
Uzávierka prijímania žiadostí je 25.  10.  2019 do 

13.30 hodiny.
Rozhodujúcim je dátum na poštovej obálke. Prihlášky 

spolu so všetkými požadovanými dokladmi je nutné zaslať 
poštou alebo odovzdať osobne v  podateľni Mestského 
úradu vo Svite. Na oneskorene doručené žiadosti o účasť na 
výberovom konaní sa nebude prihliadať.

Výber z  uchádzačov bude prebiehať formou osobných 
pohovorov. Na osobný pohovor budú pozvaní len tí 
uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné 
predpoklady a  doložia všetky požadované doklady 
v stanovenom termíne.

Dátum, miesto a čas výberového konania bude oznámený 
uchádzačom písomne najneskôr 7 dní vopred.           PP-117

Biografický slovník osobností mesta Poprad
V októbri si pripomíname:
150 rokov od narodenia 

architekta a  staviteľa Milana 
Michala HARMINCA

(*7. 10. 1869 Kulpín, Juho-
slávia – †5. 7. 1964 Bratislava).

Otec Pavol Harminc, tesár-
sky majster, murár, matka Jola-
na, rod. Čapelová, mal sedem 
súrodencov. Manželka Anna, 
rod. Holcová, mal dvoch sy-
nov a dcéru.

Ľudovú školu navštevoval 
v Kulpíne (1875 – 1881), v ro-
koch 1881  – 1882 študoval 
na nemeckej škole v  Bulkase, 
v rokoch 1882 – 1883 na Ne-
meckej obchodnej akadémii 
v  Novom Sade. Roku 1904 
zložil murársku majstrovskú 
školu a v roku 1908 staviteľskú 
skúšku, ktorou získal kvalifiká-
ciu a titul staviteľa.

Kresliť a  rysovať sa naučil 
u otca 1884 – 1886. V rokoch 
1886  – 1890 bol zamestnan-
com firmy Karol Neuschloss 
a  synovia. V  rokoch 1890  – 
1893 pôsobil v  armáde, ne-
skôr (1893  – 1894) ako kres-
lič a  projektant vo firme Jána 
Bobulu, jediného slovenského 
staviteľa v  Pešti. U  architekta 
Schikedanza a  Herzoga pô-
sobil v  rokoch 1894  – 1896, 
v roku 1887 vypomáhal archi-
tektovi Kauserovi. V  1897 si 
založil vlastnú stavebnú kan-
celáriu. Do roku 1914 postavil 
asi 45 domov (obytné domy, 
rodinné vilky, poschodové ná-
jomné domy). Po vypuknutí 
prvej svetovej vojny odišiel na 
Slovensko do Liptovského Mi-
kuláša (1916 – 1918), v rokoch 
1918 – 1922 pracoval v Novom 
Smokovci. V  Bratislave ako 
architekt pracoval v  rokoch 
1922 – 1951. Mal realizované 
stavby na celom Slovensku.

V roku 1916 navrhol budo-
vu klimatického sanatória na 
liečenie tuberkulózy tzv. Szon-
tághove sanatórium v Novom 
Smokovci, ktoré bolo v  tom 
čase najväčšou stavbou tohto 
typu v  Európe. Roku 1920 sa 
stal členom Ústredne všetkých 
staviteľských korporácií ČSR, 
v rokoch 1921 – 1923 prvým 
predsedom Organizačnej jed-
noty staviteľov pre Slovensko, 
členom stavebných komisií 
mesta Bratislavy, členom Vý-
boru obchodnej a  priemysel-
nej komory atď. Do penzie 
odišiel roku 1951. Bol prvým 
čestným členom Zväzu sloven-
ských architektov (1953).

Navrhol tieto významné 
stavby v Poprade a v Tatrách: 
Sanatórium Dr. Szontágha 
v  Novom Smokovci (1917  – 
1925); Dom riaditeľa sanató-
ria Végha v Novom Smokovci 
(1926); Práčovňa pri Sanatóriu 
Dr. Szontágha v Novom Smo-
kovci (1928); Ľudová škola 
v  Poprade (1930); Okresný 
úrad v Poprade (1931); Redu-
ta, dostavba kina a hotela v Po-
prade (1931); Vilka Lengyel 
v  Novom Smokovci (1931); 
Dom Petra Hubku v  Novom 
Smokovci (1931); Sanatórium 
Branisko, Svišť v Novom Smo-
kovci, adaptácia (1931); Leká-
reň Dr. Szontágha v  Novom 
Smokovci (1931  – 1932); Sa-
natórium PALACE v  Novom 
Smokovci (1934); Vojenské 
sanatórium TBC v Novej Po-
lianke (1947 – 1952).

210 rokov od narodenia le-
kára Jána Eugena SCHWAR-
ZA (*1809 Kežmarok  – †Po-
prad).

Praktický lekár, ktorý pô-
sobil okolo roku 1843 v Pešti, 

neskôr v Poprade. V roku 1834 
napísal prácu o fyziologickom 
výskume častíc krvi Tentamen 
physiologiae globulorum san-
guinis (1834).

Toto dielo o  činnosti krvi-
niek a ich úlohe v krvi a v ce-
lom organizme vzniklo v čase, 
keď sa uvedenou problemati-
kou zaoberalo v európskej lite-
ratúre iba málo spisov.

370 rokov od narodenia 
majiteľa papierne Jána ZIE-
SERA (*1649 Veľká - †1722 
Veľká).

Pochádzal z  veľčianskej ro-
diny. Od začiatku 18. storočia 
až do roku 1821 ručne vyrábal 
v papierni vo Veľkej papier vý-
bornej kvality. Na priesvitkách 
bola poštová trúba, nad ktorou 
boli iniciálky IZ.

380 rokov od úmrtia 
kňaza Jána (Johanna) 
BERGERA (*Olcnava - 
†15. 10. 1639 Spišská Sobo-
ta).

Otec Ján bol kazateľom, 
matka Zuzana, rod. Wildne-
rová (Windlerinová).

Navštevoval školu v  Spiš-
ských Vlachoch, v  Levoči, 
v  Kežmarku, v  Břeclavi, 
v  Spišskej Novej Vsi a  päť 
rokov vo Wittenbergu. Po 
návrate domov sa stal naj-
skôr rektorom v škole vo Vr-
bove a po roku evanjelickým 
diakonom v  Žákovciach. 
Ordinovaný bol Petrom 
Zablerom v  Levoči 26. júna 
1616. V rokoch 1616 – 1621 
pôsobil vo Švedlári a v roku 
1621 sa stal archidiakonom 
v Levoči, v roku 1622 odišiel 
do Spišskej Soboty. Pocho-
vaný bol 18. októbra 1639.

Zuzana Kollárová
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vydavateľstvo, s. r. o., Popradskej brigády 749/13, Poprad. ISSN 1339-2417. Evidenčné číslo 3142/09. Člen 
siete Media Box. 

POPRAD

Mesto zabezpečí odvoz lístia
Mesto Poprad v tomto 

období zaregistrovalo, že 
mnoho spoločenstiev byto-
vých domov  si organizuje 
brigády na vyčistenie okolia 
bytových domov – vyhraba-
nia lístia a trávy. Samosprá-
va si túto aktivitu veľmi cení, 
nakoľko mesto spravuje 
niekoľko tisíc metrov štvor-

cových zelene a v takom veľ-
kom rozsahu nie je možné 
zabezpečiť okamžité vyčiste-
nie a vyhrabanie plôch.  Pre 
spoločenstvá a bytové domy, 
ktoré si zorganizujú takéto 
brigády, vie mesto zabez-
pečiť odvoz tohto odpadu 
– vyhrabanej trávy a lístia. 
Odpad je potrebné uložiť 

na kopy na miesto dostupné 
zberovému vozidlu. Násled-
ne uloženie odpadu nahlásiť 
telefonicky, mailom alebo 
osobne   na Mestský   úrad, 
odbor výstavby, oddelenie 
životného  prostredia na tel. 
č. 052 – 716 72 58. Po nahlá-
sení bude odpad odvezený 
bezplatne.        (msu)

Redakcia nezodpovedá za obsah inzercie.
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PREMIÉRA – Snežný chla-
pec 3D: o 13.20 hod. (hrá sa 
len cez víkend), PREMIÉ-
RA  –  Snežný  chlapec  2D: 
o 15.40 hod., Vládkyňa  zla 
2  2D: o 18. a o 15.10 hod. 
(nehrá sa 29. 10. a 30. 10.), 
JOKER: o 20.40 hod. (nehrá 
sa 30. 10.), PREDPREMIÉ-
RA  –  Terminátor:  Temný 
osud  2D: o 20.30 hod. (hrá 
sa 30. 10.), PREDPREMIÉ-
RA – Rodina Addamsovcov 
2D: o 14. hod. (hrá sa len cez 
víkend), Ovečka  Shaun  vo 
filme:  Farmageddon: o 14. 
(hrá sa 30. 10.), o 15.30 (hrá 
sa 29. 10.) a o 16.10 hod. 
(nehrá sa 29. 10.), PRE-
MIÉRA  –  Posledná  aris-

tokratka: o 17.40 (hrá sa 
29. 10.) a o 18.20 hod. (nehrá 
sa 29. 10.), PREMIÉRA – 
Zombieland:  Rana  istoty: 
o 20.50 hod., PREDPRE-
MIÉRA  – Amnestie: o 20. 
hod. (hrá sa 29. 10.), Pán 
Maznáčik: o 13. hod. (hrá 
sa len cez víkend), PRE-
MIÉRA – Rozprestri kríd-
la: o 15.20 (hrá sa 29. 10. 
a 30. 10.) a o 17.50 hod. (ne-
hrá sa 29. 10. a 30. 10.), Zla-
tokopky: o 20.20 hod. (nehrá 
sa 29. 10. a 30. 10.), ART-
MAX  FILMY  –  Stehlík: 
o 17.50 hod. (hrá sa 29. 10.), 
ARTMAX KONCERT – 
MILES DAVIS: BIRTH OF 
THE COOL: o 19. hod. (hrá 
sa 30. 10.). Viac na www.ci-
ne-max.sk.       (ppp)

HoroSkop od Stredy do Stredy
Hoci máte 
p r a v d u , 
vyhnete sa 

poučovaniu. Druhá strana ľahšie 
prijme porážku bez rečí.

V  niečom 
sa nebude-

te chcieť dať presvedčiť rozum-
nými argumentmi a  doplatíte 
na to.

Dajte si po-
radiť, lebo 

táto rada bude pre vás prospešná. Je 
to výnimočné, lebo inak rady nepo-
trebujete.

Prepadne 
vás únava. 

Mali by ste si dopriať oddych na 
výletoch a prechádzkach.

Na praco-
visku sa 

dočkáte pochvaly za niečo, čo 
pre vás bolo ľahké, ale pre iných 
nie.

Dostane-
te väčšiu 

zodpovednosť, ale s tým prídu aj 
väčšie peniaze a menej času.

Vám vyho-
vuje zme-
na, vtedy 

ste vo svojom živle. Tentoraz 
bude plný zmien celý týždeň.

Neberte si 
na svoje 
plecia viac, 

než dokážete uniesť. Prepínate 
svoje sily.

Nedajte sa 
obalamutiť 
lichôtkami. 

Niekto iba chce dosiahnuť svoje 
takýmto spôsobom.

Kto chce 
niečo do-

siahnuť, hľadá spôsoby, kto 
nechce, hľadá dôvody. Patríte do 
tej prvej skupiny.

Niekto vás 
veľmi roz-

čúli a zaslúži si vašu tvrdú reak-
ciu. Iba tak sa poučí.

Dostanete 
sa do situ-
ácie, že sa 

nezmôžete na slovo. A  to je vo 
vašom prípade nezvyklé.

V stredu 23. októbra – Adus – Poliklinika Adus, 
vo štvrtok 24. októbra  – Dr. Max - Kaufland, 
v  piatok 25. októbra  – Lekáreň  – 
Nemocnica Poprad, v sobotu 26. októbra – 
Ekolekáreň  – OC Forum, v  nedeľu 27. 
októbra – Lekáreň – Nemocnica Poprad, 
v pondelok 28. októbra – Aduscentrum – 
Nám. sv. Egídia a v utorok 29. októbra – 
Adus – Poliklinika Adus.

Ekolekáreň – OC Forum: Nám. sv. Egídia, Dr. 
Max  – Kaufland: Wolkerova ul., Aduscentrum: 

Nám. sv. Egídia 22/49, Adus: Mnoheľova 
ul. 2, Lekáreň  – Nemocnica Poprad: 
Banícka 28.

Lekárne s pohotovostnou službou sú 
otvorené od pondelka do piatka od 16. 
hod. do 22.30 hod., počas sobôt, nedieľ 

a sviatkov od 7. hod. do 22.30 hod.

poHotovoSť v lekárňacH

„Vždy to vyzerá nemožné, až pokým to niekto nespraví.“ 
Nelson Mandela

povedalI SlávnI

V utorok 22. októbra 2019 vo 
Veľkej s

Helenou Kubikovou, 
81-ročnou

V utorok 22. októbra 2019 v T. 
Lomnici s

Rozáliou Košíkovou, 
75-ročnou

V pondelok 21. októbra 2019 
vo Veľkej so

Zdenkou Pitoňákovou, 
61-ročnou

V sobotu 19. októbra 2019 vo 
Veľkej s

Miroslavom Maguthom, 
62-ročným

V pondelok 21. októbra 2019 
vo Veľkej s

Evou Kuľkovou,
78-ročnou

V piatok 18. októbra 2019 vo 
Veľkej s

Miroslavom Solvesterom, 
39-ročným

Vo štvrtok 17. októbra 2019 vo 
Veľkej s

Jurajom Očkaikom, 
87-ročným

V utorok 22. októbra 2019 v 
Matejovciach s

Annou Žifčákovou, 
65-ročnou

navŽdy Sme Sa roZlÚčIlI

BlaHoŽeláme k menInám

navŽdy Sa roZlÚčIme

SpoločenSká kronIka

V stredu 23. októbra 2019 o 9.30 
hod. v pravoslávnom chráme na 
Popradskom nábreží s

Cyrilom Kopčíkom, 
69-ročným

V stredu 23. októbra 2019 o 13. 
hod. v Novom Smokovci s

Teréziou Varholákovou, 
83-ročnou

V stredu 23. októbra 2019 o 14. 
hod. vo Veľkej s

Jánom Šidlárom, 
84-ročným

Vo štvrtok 24. októbra 2019 o 
15. hod. vo Veľkej s

Máriou Ilavskou, 
93-ročnou

V piatok 25. októbra 2019 o 14. 
hod. vo Veľkej s

Ladislavom Némethom, 
64-ročným

Program kina CINEMAX Poprad
Od 24. októbra
do 30. októbra

Dnes 23. októbra oslavuje meniny Alojzia, vo štvrtok 24. ok-
tóbra Kvetoslava, v piatok 25. októbra Aurel, v sobotu 26. ok-
tóbra Demeter, v nedeľu 27. októbra Sabína, v pondelok 28. 
októbra Dobromila a v utorok 29. októbra Klára, Kiara.

Kultúrny program mesta Poprad
Streda 23. október o 18. hod. / divadelná 

sála Domu kultúry v Poprade
XXXVII. POPRADSKÁ HUDOBNÁ 

JESEŇ
FOR YOU ACAPELLA VOCAL 

GROUP
Piati mladí ľudia, ktorí sa rozhodli spojiť 

svoje hlasy a  bez použitia hudobných 
nástrojov interpretujú rôzne svetové aj 
domáce hity v tzv. a capella štýle. V zložení 
- soprán, alt, tenor, bas, beat box neustále 
tvoria a  pracujú na nových verziách 
skladieb, ako aj na skladbách autorských, 
ktoré spievajú na koncertoch a na akciách 
rôzneho typu a  zamerania. V  spolupráci 
so Simou Martausovou vznikla skladba 
s  názvom Nenahraditeľná. V  decembri 
2018 skupina vydala album s  názvom 
Seasons a  začiatkom mája 2019 vydali 
vlastnú skladbu Tieň.

Skladby autorov: M. Jackson, L. Bridges, 
S. Kovács, S. Martausová, Lady Gaga, K. 
Svoboda a iní.

Vstupné: 6 € / 3 €

Nedeľa 27. október o 10.hod / divadelná 
sála Domu kultúry v Poprade

PERNÍKOVÁ CHALÚPKA / Ofina 
Ružomberok

Neposedné deťúrence Janko a Marienka 

uprosia maminu a  vyštartujú do lesa 
na jahody. Pri šantení si nevnímajú  čas 
a  s  hrôzou zistia, že zablúdili. Na všetko 
zabudnú, keď objavia chalúpku z perníkov, 
ktorými si s  chuťou naplnia žalúdky. 
Všetko by dobre dopadlo, keby z  chalupy 
nevyliezla ježibaba, ktorá spravodlivosť 
vezme do svojich pazúrov. Čo myslíte, deti? 
Podarí sa Jankovi a  Marienke ubziknúť, 
alebo skončia na obrovskej lopate v  peci? 
Vstupné: 1,50 €

Pondelok 28. október o  19.hod./ 
divadelná sála Domu kultúry v Poprade

ADAM ĎURICA A HOSTIA / akustické 
koncerty

Po veľkom úspechu jarnej časti turné, 
ktoré  bolo  vypredané, sa Adam Ďurica 
rozhodol pridať koncerty v  ďalších 
siedmich mestách, do ktorých so svojimi 
hosťami zavíta už na jeseň.

Vstupné: 21 € / www.predpredaj.sk

Zmena programu vyhradená!
Informácie: MIK 052 / 4361192 DK 052 

/ 7722255
kultura@msupoprad www.poprad.sk

www.visitpoprad.sk

Pietna spomienkaDali ste nám vedieť
Miestny odbor Matice slo-
venskej v  Poprade v  súčin-
nosti so Spojenou cirkevnou 
školou usporiada v  piatok 
25. októbra o  10. hod. na 
cintoríne vo Veľkej pietnu 
spomienku na pána farára 

Štefana Mnoheľa pri príleži-
tosti 75. výročia jeho úmrtia. 
Na hrobovom mieste si uctí-
me aj kňaza a básnika, ktorý 
zomrel vo veku 28 rokov  – 
Paľa Ušáka Olivu. Položením 
vencov a  zapálením sviec 

uchovávame pamäť na osob-
nosť kňaza Štefana Mnoheľa, 
ktorý za 24 rokov pôsobenia 
v  našom meste zanechal vi-
diteľné stopy v  duchovnom, 
kultúrnom,  vzdelávacom aj 
staviteľskom diele.           (hre)
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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 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 záko-

nov 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

InZercIa
predaj

rôZne

 Predám kvalitný leš-
tený Tatranský smrekový 
obklad  – 3 €, perodráž-
ku, zrubový profil – po-
loguľatý, hranoly a  dláž-
kovicu na podlahy. Inf.: 
č.  t. 0908 234 866, www.
drevozrubyobklady.sk

2/19-P
 Predám novú 

pascu na líšky, rozmer 
140/60/40 cm, cena 95 €. 
Inf.: č. t. 0907 181 800.

11/19-P

24., 25. a  26. októbra 
o 19. hod.

POSLEDNÁ ARISTOKRATKA
CZ, komédia, 110 min., česká ver-

zia, MP
Rodenému Newyorčanovi je na-

vrátený zámok, ktorý bol v reštitúcii. 
Rodina tak podnikne výlet, no ich 
predstavy o  zámku a  Čechách, kde 
nikdy neboli, sú idealizované. Čaká 
ich však stret s českou realitou.

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

26. o  16.30 hod. a  27. októbra 
o 13. hod.

SNEŽNÝ CHLAPEC
USA, dobrodružný/animovaný, 

97 min., dabing, MP
Obyčajné dievča nájde na streche 

svojho domu vystrašeného mladého 
Yettiho a rozhodne sa, že mu pomô-
že nájsť cestu domov do Himalájí. 
Netuší, že ju čaká neuveriteľná cesta 
plná dobrodružstva.

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

27. októbra o 16. hod.
CESTOU NECESTOU
SK, prezentácia fotiek, 240 min., MP

Štyri cestovateľských prednášok.
Vstupné: 6 € v predpredaji/ 7 € na 

mieste/ 5 € po 18.15 hod.
28. októbra o 13.30 hod.
STO VECÍ - PRE SENIOROV + 

TOMBOLA A DRINK
DE, komédia, 111 min., dabing, 

MP12
Aký by bol váš život, ak ste sa zo 

dňa na deň vzdali všetkých svojich 
vecí? Toni a  Paul sa stávkou vzdali 
všetkého, čo vlastnili. Každý deň do-
stanú späť len jednu zo svojich vecí.

Vstupné: 3 €
28. októbra o 19. hod.
CHVENIE (PROJEKT 100)
GT/FR/LU, dráma, 107 min., ti-

tulky, MP15, FK
Pablo opúšťa svoje deti, ženu 

a  rodinu, aby mohol žiť s  mužom. 
Napriek odporu príbuzných sa na-
sťahuje k  milencovi, ktorý vedie 
inú, oslobodenú existenciu. Pablovi 
príbuzní sú však presvedčení, že sa 
môže „uzdraviť“.

Vstupné: 5 €/ vstupné FK, ŤZP: 
3 €

Digitalizáciu Kina Tatran fi-
nančne podporil

Kino tatran

 Výkup parožia. 
Inf. č. t. 0904 834 937.
3/19-R

 Dáme do pre-

 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 domá-
cich kobercov, perinu 
a dva vankúše s domácim 
husacím perím. Inf.: č.  t. 
0907 654 229.

13/19-P

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

42/19-R
 OTEC Anto-

nio veští a  pomáha 
v  nešťastí. Inf.: č.  t. 
0904 228 728. 

43/19-R
 Ponúknite zá-

hradnú bráničku 
a  stĺpiky. Inf.: č.  T. 
0907 418 226.

44/19-R
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Klub Popradčanov navštívil Starý Sonč Výnimočný medzinárodný úspech 
bilingvalistky Andrey Soskovej

Projekt Osvojme si starých rodičov

Športový deň v škôlke

Cesta k ideálnej škole

V druhú októbrovú sobotu 
sa členovia Klubu Poprad-
čanov opätovne vybrali do 
Starého Sonču, kde minulého 
roku zasadili spolu s  poľský-
mi priateľmi dva stromčeky 
- lipku a  dub. Sú zasadené 
neďaleko pamätnej tabule 
slovensko – poľského priateľ-
stva, pri sútoku rieky Poprad 
a  Dunajca. Pri stromčekoch 
sú osadené tabuľky, pri lipke 
–„Slovacija – Klub Popradča-
nov“. Počasie bolo krásne, na 
poľskej strane nás čakal Ró-
bert Poreba, ktorý nás sprevá-
dzal aj cestou k novej rozhľad-

ni nad „Wolou Kroguleckou“ 
neďaleko Starého Sonča, kde 
bol krásny výhľad na malebný 
„Popradzki Park krajoobra-

zowy“, kto-
rého názov je 
odvodený od 
názvu rieky 
Poprad, kto-
rá tu končí 
svoju púť 
a  na Sadec-
ke beskydy, 
o b ľ ú b e n é 
miesto turis-

tických vychádzok Jána Pav-
la II. v jeho mladosti.

Klub Popradčanov ďakuje 
poľským priateľom, ktorí sa 
starajú o tieto dva stromčeky 
a  taktiež Jozefovi Pavlíkovi, 
ktorý pomáhal pri tejto spo-
lupráci s poľskými priateľmi. 
Bolo to krásne podujatie 
a  veríme, že opäť o  rok sa 
na tomto pamätnom mieste 
stretneme.

Júlia Watter Domaratzká, 
predsedníčka Klubu

Popradčanov

V  tomto školskom roku sa 
Základná škola s  materskou 
školou na Komenského ulici 
v  Poprade rozhodla spolupra-
covať v  rámci dobrovoľníctva 
s  Centrom sociálnych služieb 
Poprad na projekte „Osvojme 
si starých rodičov“. V rámci ho-
dín etickej výchovy žiaci devia-
teho ročníka budú navštevovať 
dôchodcov a tráviť s nimi čas. 
Cieľom tohto projektu je „bú-
ranie“ generačných rozdielov 
medzi mladšou a staršou gene-
ráciou.

V  pondelok 14. októbra sa 
uskutočnilo prvé stretnutie de-

v i at a kov 
so star-
kými vo 
vonkajších 
p r i e s t o -
r o c h 
C e n t r a 
sociálnych 
s l u ž i e b 
v  Popra-
de. Žiaci si 
spolu s dô-
chodcami 
zahrali pe-
tang, kolky a stolové spoločen-
ské hry.

Úsmev na tvárach obyva-

teľov domova a  spokojnosť 
žiakov je predzvesťou krásnej 
spolupráce.        Jana Javorčíková

FOTO – archív autorky

V materskej škole na Okružnej ulici sme 
v polovici októbra zorganizovali prvú spo-

ločnú športovú akciu. Slniečko nám krásne 
svietilo možno aj preto, že sme ho privíta-

li spevom a  tancom. Na siedmich 
stanovištiach deti plnili športové 
úlohy, za ktoré získali pečiatky na 
papierové slniečko. Museli zvlád-
nuť chôdzu po lane a  pohybujú-
com sa rebríku, hádzanie lopty do 
koša, beh so zhadzovaním a stava-
ním kužeľov, preskoky cez prekáž-
ky a  skoky znožné do kruhov. Po-
sledná úloha bola udržať gúľajúcu 
sa loptu na padáku. Za zvládnutie 
všetkých prekážok deti získali malé 
zvieratko, ktoré im bude pripomí-
nať krásne strávené športové dopo-
ludnie.     (har)

Vieme od vás

FOTO – archív MŠ

Študenti bilingválnej sek-
cie Gymnázia na Ulici Do-
minika Tatarku v  Poprade 
už tradične dokazujú, že 
patria medzi špičky nielen 
v rámci Slovenska, ale aj na 
medzinárodnom poli. Naj-
novším skvelým príkladom 
je žiačka piateho ročníka 
Andrea Sosková, ktorá sa 
v  Budapešti zúčastnila na 
13. ročníku medzinárodné-
ho finále súťaže Jugend de-
battiert international (JDI), 
do ktorej sa „bilinky“ zapojili 
tretíkrát.

Je to jediná súťaž v nemči-
ne, ktorá prebieha v  12 kra-
jinách strednej a  východnej 
Európy a na ktorej sa od roku 
2005 zúčastnilo viac ako 
25 000 žiakov. Ide o zápolenie 
v  debatovaní, ktoré využíva 
argumentáciu ako prostrie-
dok demokratického riešenia 
konfliktov. Vyžaduje si hlbšiu 
znalosť tém z rôznych oblastí 
a  ich odborné naštudovanie. 
Súťažiaci sa musia vyjadrovať 
obsahovo vecne a  formálne 

precízne v  presne stanove-
nom čase.

Andrejka Sosková do-
konale splnila všetky ná-
ročné hodnotiace kritériá 
a  vo finále sa umiestnila na 
3. mieste. Treba dodať, že 
úspešnej bilingvalistke sa 
zatiaľ ako jedinej spomedzi 
všetkých doterajších sloven-
ských účastníkov súťaže po-
darilo svojimi vedomosťami 
a  schopnosťami dostať Slo-
vensko vôbec po prvý raz až 
do finále a  dokonca v  ňom 
získať aj medailovú pozíciu. 
          (zsu)

FOTO – archív školy

Poslali ste nám

Predstavme si ideálnu 
školu, ktorá je otvorená, 
inkluzívna, inovatívna, for-
muje a  vedie ku kritickému 
mysleniu a  tímovej práci. 
Má skvelých, motivovaných 
učiteľov - odborníkov, ktorí 
sa do práce tešia, pretože sú 
si vedomí svojej významnej 
úlohy a poslania. Status „uči-
teľ“ má znovu svoju vážnosť, 
rešpekt a hodnotu. Táto ško-
la má študentov, ktorí dosa-
hujú výborné výsledky. Nie 
v porovnaní s inými školami 
a  študentmi, z  ktorých kaž-
dá má úplne iné podmienky 
a možnosti. Ale v porovnaní 
s  tým, do akej miery rozvi-
nul každý žiak svoj osobný 
potenciál.

Vo  V.I.A.C. (Inštitút pre 
podporu a rozvoj mládeže) 
sme sa nad tým zamysleli 
a preto s podporou Nadácie 
Pontis otvárame v Poprade 
EDUpoint - priestor inšpi-
ratívneho vzdelávania pre 
učiteľov a  pedagogických 
pracovníkov. Našim cieľom 
je v  rámci EDUpointu in-
špirovať, podporovať,  roz-

víjať a  prepájať aktívnych 
učiteľov a  ďalších peda-
gogických pracovníkov 
z  Popradu a  okolia. Vytvo-
riť priestor pre ich aktívne 
stretávanie, zdieľanie dobrej 
praxe a  budovanie dobrých 
vzťahov medzi učiteľmi 
z  rôznych škôl. Prostred-
níctvom kvalitných lektorov 
chceme prinášať inovácie 
a zmeny, ktoré učiteľom po-
môžu v  rozvoji a  vnímaní 
svojej práce, aby nebola len 
prácou, ale stávala sa po-
volaním. Zároveň chceme 
podporiť ich postoj učiteľa 
z  pasívneho na proaktívny, 
posilniť vzťah učiteľ verzus 
žiak a prinášať do ich praxe 
pozitívnu zmenu.

Prvý workshop, ktorým 
oficiálne otvoríme EDU-
point v  Poprade, bude na 
tému „Známka nie je všetko“ 
a bude sa konať 29. októbra. 
EDUpointy zriadené nadá-
ciou Pontis sú už v Bratislave, 
Nitre, Žiline, Zvolene a v Ko-
šiciach.

Ľubica Matušáková - 
V.I.A.C.

FOTO – archív KP
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Volejbalis-
ti VK Junior 
2012 Poprad 
si v  sobotu 
pripísali do 

tabuľky 1. ligy Východ prvé 
víťazstvo v  domácom dvoj-
zápase s  Béčkom VK Mirad 
PU Prešov.

V  oboch dueloch sa v  te-
locvični SSOŠ vo Veľkej zro-
dil rovnaký výsledok 3:2, ale 
Popradčania porazili Prešov 
až v  tom druhom. Pritom 
v  úvodnom zápase vyhrávali 

2:0 na sety. V druhom vzájom-
nom meraní síl museli zveren-
ci hrajúceho trénera Andreja 
Vojčíka naopak otáčať.

Budúci víkend zasiahnu do 
hry aj juniori VK Junior 2012 
Poprad a  to turnajovým spô-
sobom 1. ligy Východ. Úvod-
ný turnaj sa bude hrať v sobo-
tu 26. a  v  nedeľu 27. októbra 
v Prešove a popradskí juniori 
odohrajú postupne zápasy 
proti Starej Ľubovni, Svidníku, 
Humennému a  domácemu 
Prešovu.            (ppv)

Popradčania remizovali so slávnym Manchestrom
Akadémia svetoznámeho 

futbalového klubu Man-
chester United si pre svoje 
jesenné sústredenie opäť vy-
brala podtatranský región. 
Tentokrát si svoj stan v 
Poprade od 17. do 23. ok-
tóbra rozložili chlapci z ka-
tegórie do 16 rokov a v rám-
ci kempu odohrali aj dva 
prípravné zápasy.

Najväčším ťahákom pre 
tunajších futbalových priaz-
nivcov bol sobotňajší duel 
Manchester United verzus 
FK Poprad. Vyrovnané-
mu zápasu, v  ktorom však 
proti popradským chlapcom 
nastúpili o rok mladší súperi, 
chýbali už len góly. Tímy sa 
rozišli po remíze 0:0. „Celý 
týždeň sa chlapci tešili na 
tento zápas. Výkon na ihrisku 

potvrdil, že 
boli dobre 
motivovaní. 
Súper hral 
s o rok mlad-
šími hráč-
mi, ale mal 
veľkú kvali-
tu. Hlavne 
v  druhom 
polčase sme 
boli dosť 
n eb e z p e č -
ní, chýbala 
len gólová radosť,“ hodnotil 
tréner FK Poprad U16 Boris 
Rigo. „Aj keď to boli o  rok 
mladší hráči, boli rýchlejší 
ako my. Šance sme mali, ale 
nepremenili sme ich. Proti 
takémuto súperovi sa nehrá 
každý deň a  bol to neuveri-
teľný pocit,“ dodal hráč FK 

Poprad U16 Radovan Rodák.
Veľkoklub z  britských 

ostrovov sa do Popradu vra-
cia pravidelne už od roku 
2013. Kategórie do 16 rokov 
sa spolu stretli aj vo februári 
tohto roku, keď sa hralo ne-
tradične na tri tretiny a mla-
dí „Červení diabli“ na ume-

lej tráve 
v Tatranskej 
L o m n i c i 
porazili Po-
prad 5:0. 
Teraz sa 
hralo v  Ná-
r o d n o m 
t ré n i ngo -
vom cen-
tre a  podľa 
zástupcov 
United, aj 
n a p r i e k 

bezgólovej remíze, zápas spl-
nil svoj účel. „Myslím si, že to 
bol výborný futbal v  dobrom 
tempe. Oba tímy sa snažili 
vyhrať. Vo férovej bitke sme si 
vyskúšali všetko, čo sme chce-
li. Chýbali len góly, pretože 
oba tímy hrali pozorne v ob-
rane,“ uviedol tréner Man-

chestru United U16 Hasney 
Aljofree. „Bol to dobrý, na-
pínavý zápas až do konca. 
Domáci hrali iným štýlom 
ako naše anglické tímy, preto 
to bola pre oba celky dobrá 
konfrontácia. Bola to nová 
výzva a dobrá lekcia, pretože 
sme hrali proti fyzicky sil-
nejšiemu súperovi,“ doplnil 
brankár Manchestru United 
U16 Dan Polakowski.

Mládežníci z  Manchestru 
United absolvovali v  nede-
ľu aj tréningový workshop 
s  najmenšími nádejami po-
pradského futbalu a  v  pon-
delok uzavreli futbalo-
vý program pod Tatrami 
druhým z  dvoch príprav-
ných zápasov proti poľské-
mu tímu Wisła Krakov, kto-
rý porazili 3:1.       (mav)

O výhre nad Ružomberkom rozhodol Andrič
Futbalisti FK Po-
prad po týždni 
opäť vyhrali na 
nulu. Netradične 

v  piatok hostili v  NTC Béč-
ko Ružomberka a  výhru 2:0 
zariadil pre domácich jediný 
strelec – Dragan Andrič.

Na úvodný gól čakalo 670 
divákov do 65. minúty, kedy 
sa po strieľanom centri z  ľa-
vej strany presadil z  dorážky 
Dragan Andrič. Ten istý hráč 
stanovil konečný výsledok na 
2:0 z  pokutového kopu v  84. 
minúte. „Ružomberskí mladíci 
získali na ihriskách súperov 
desať bodov, preto sme vedeli, 
čo nás čaká. V  prvom polčase 
sa hral vyrovnaný zápas. Cez 
prestávku sme si hovorili, že 
musíme byť trpezliví. Po góle 
sme sa upokojili a  v  závere 
zápasu sme začali hrať pekný 

futbal s viacerými šancami. Pr-
voradým cieľom bolo víťazstvo 
a  preto sme radi, že to takto 
dopadlo,“ hodnotil duel s  ru-
žomberským Béčkom tréner 
FK Poprad Marek Petruš.

Výsledok: 14. kolo II. 
ligy v  piatok 18. októbra 
Poprad  – Ružomberok B 
2:0 (0:0), góly Popradu: 65. 
a 84. (pk) Dragan Andrič.

Program: 15. kolo II. 

ligy v  sobotu 26. októbra 
o  14.30 hod. Púchov - Po-
prad.           (mav)

Z kuchyne FK Poprad
Juniori: v sobotu 19. októbra Prešov - Poprad B 4:0.
St. dorast U19: v sobotu 19. októbra Poprad – Slovan BA 3:3.
Ml. dorast U17: v stredu 16. októbra Slovan BA - Poprad 3:0.
Ml. dorast U16: v stredu 16. októbra Slovan BA - Poprad 0:2.
St. žiaci U15: v utorok 15. októbra Poprad – Humenné 3:0.
St. žiaci U14: v utorok 15. októbra Poprad – Humenné 2:0.
Ml. žiaci U13: v sobotu 19. októbra Humenné – Poprad 3:2.
Ml. žiaci U12: v sobotu 19. októbra Humenné – Poprad 7:5.
Ženy: v sobotu 19. októbra Poprad – Slovan BA 0:7.

 Z  V  R P S B

1. B. Bystrica 14 11 1 2 38:16 34

2. Dubnica n. V. 14 11 1 2 36:18 34

3. FK Poprad 14 10 0 4 23:11 30

4. Skalica 14 9 2 3 27:16 29

5. Žilina B 14 9 0 5 35:25 27

6. Podbrezová 13 7 0 6 22:20 21

7. L. Mikuláš  14 6 2 6 21:23 20

8. Ružomberok B 13 6 1 6 19:23 19

9. Petržalka 14 5 2 7 23:26 17

10. FC Košice 14 4 4 6 18:15 16

11. Komárno 14 4 4 6 13:23 16

12. Púchov 14 4 3 7 18:22 15

13. Bardejov 14 4 2 8 14:21 14

14. Slovan BA B 14 3 1 10 10:26 10

15. Šamorín 14 2 3 9 13:29 9

16. Trebišov 14 1 4 9 15:31 7

Tabuľka FK Poprad

Predminulý víkend sa karatisti z  klubu Shihan 
Poprad zúčastnili trojdňového turnaja Polish Open 
karate Grand Prix v poľskom meste Bielsko-Biała. 
V konkurencii takmer 2 400 pretekárov z 32 štátov 
obsadili Shihanisti celkové 12. miesto s 3 zlatými, 1 
striebornou a 1 bronzovou medailou.               
                        FOTO – archív klubu

VK Junior 2012 Poprad

Z kuchyne VK Junior Poprad
Kadeti: v nedeľu 20. októbra St. Ľubovňa – Poprad 3:1 a 3:1.
Kadetky: v nedeľu 20. októbra Poprad - Bardejov 3:0 a 3:0

Popradské školy dosiahli minulý týždeň v  utorok na 
Majstrovstvách SR v cezpoľnom behu ZŠ a SŠ a kvalifikácie 
na ISF, fantastický úspech. V kategórii žiakov ZŠ jednotlivcov 
obsadil na Štrbskom Plese prvé miesto Adam Krajč zo ZŠ s MŠ 
Vagonárska Poprad a stal sa majstrom Slovenska. Súťažilo sa 
aj v družstvách a chlapci zo Sp. Soboty sa umiestnili po súčte 
umiestnení na medailovom 3. mieste. V kategórii chlapcov SŠ sa 
prebojovalo z kvalifikácie ISF na majstrovstvá sveta v apríli 2020 
na Štrbskom Plese družstvo z Gymnázia D. Tatarku Poprad v 
zložení Pavol Brejčák, Oliver Leštach, Filip Šperka, Damian Smik, 
Peter Omámik a Sebastian Smik.        FOTO – archív S. Š.

FOTO – Marek Vaščura

FOTO – Marek Vaščura
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P o p r a d s k í 
hokejisti odo-
hrali v  piatok 
domáci duel 
proti Trenčínu 
a  v  nedeľu ces-

tovali za úradujúcim maj-
strom do Banskej Bystrice.

V  piatok mali zverenci 
Františka Štolca zápas dobre 
rozbehnutý, keď vyhrávali po 
polhodine hry 2:0. V  závere 
druhej a v úvode tretej tretiny 
však poľavili a hostia z Trenčí-
na dvoma gólmi vyrovnali na 
2:2. Duel museli napokon roz-
hodnúť až samostatné nájazdy 
a  v  nich excelovali „vojaci“, 
ktorí premenili všetky svoje 
pokusy. Z  domácej strany sa 
presadil iba Lukáš Handlov-
ský – hráč, ktorý bol v minu-
lom týždni súčasťou hráčskej 
výmeny medzi Popradom 
a  Zvolenom. Pod Pustý hrad 

za neho smeroval Andreas 
Štrauch. „Výmena ma možno 
zaskočila, ale ako profesionál 
som to musel prijať. Prišiel som 
do veľmi dobrého prostredia 
a verím, že budem pre Poprad 
posilou. Škoda, že môj gól už 
nič neznamenal,“ povedal po 
zápase L. Handlovský.

V nedeľu hrali Popradčania 
v Banskej Bystrici a tam ťahali 
počas celého zápasu za kratší 
koniec. Napokon prehrali 1:4. 
V utorok 22. októbra odohrali 
domáci zápas proti Zvolenu 
po uzávierke vydania novín 
Poprad.

Výsledky Tipsport Ligy: 
13. kolo v piatok 18. októbra 
Poprad – Trenčín 2:3sn (1:0, 
1:1, 0:1 – 0:0, 0:1), góly Po-
pradu: 9. Marek Zagrapan 
(D. Brejčák, P. Ulrych), 29. 
Petr Ulrych (R. Svitana, P. 
Svitana). 14. kolo v nedeľu 20. 

októbra B. Bystrica - Poprad 
4:1 (2:0, 1:0, 1:1), gól Popra-
du: 57. Samuel Mlynarovič (P. 
Svitana).

Program Tipsport Ligy: 
16. kolo v piatok 25. októbra 
o  19. hod. Budapešť - Po-
prad a 17. kolo v nedeľu 27. 
októbra o 17. hod. Poprad – 
Michalovce.         (mav)

Kamzíkom sa cez víkend nedarilo

 Z  V  Vp Pp P Skóre B

1. B. Bystrica 13 8 2 1 2 39:23 29

2. Zvolen 13 9 0 0 4 48:32 27

3. Slovan BA 13 7 2 1 3 40:27 26

4. Košice 13 7 2 1 3 38:26 26

5. Michalovce 13 6 1 2 4 32:29 22

6. Trenčín 13 6 1 1 5 35:35 21

7. Detva 13 5 1 0 7 39:40 17

8. HK Poprad 13 3 2 4 4 34:35 17

9. Miškovec 13 4 1 2 6 33:35 16

10. Budapešť 13 5 0 1 7 37:47 16

11. Nitra 13 4 1 1 7 34:39 15

12. N. Zámky 12 4 0 0 8 30:37 12

13. L. Mikuláš 13 2 1 0 10 20:54 8

Tabuľka Tipsport ligy

Z kuchyne HK Poprad
Juniori: v sobotu 19. októbra Poprad – Zvolen 11:0 a v nedeľu 
20. októbra Poprad – B. Bystrica 4:3sn.
Dorast: v sobotu 19. októbra L. Mikuláš – Poprad 2:3 a v nedeľu 
20. októbra L. Mikuláš - Poprad 0:2.
Kadeti: vo štvrtok 17. októbra Poprad – Košice 5:2.
St. žiaci 8.r.: v  sobotu 19. októbra Bardejov - Poprad 1:16 
a v nedeľu 20. októbra Gelnica – Poprad 0:25.
St. žiaci 7.r.: v sobotu 19. októbra Bardejov - Poprad 1:23.
Ml. žiaci 6.r.: v sobotu 19. októbra Poprad – Sp. N. Ves 8:9.
Ml. žiaci 5.r.: v sobotu 19. októbra Poprad – Sp. N. Ves 10:3.

Džudisti oživili tradíciu veľkých cien
V  sobotu sa v  Aréne 

Poprad po rokoch konala I. 
Medzinárodná Veľká Cena 
mesta Poprad v  džude, 
ktorú zorganizoval JK 
Katsudo Poprad ECC.

Cestu do Popradu si naš-
lo takmer 450 pretekárov zo 
štyroch krajín  – Slovenska, 
Česka, Poľska a  Ukrajiny. 
„V  70. rokoch minulého sto-
ročia som takýto turnaj vy-
hral ako žiak. Vtedy to bola 1. 
veľká cena. Keď som sa vrátil 
do Popradu, založil som si 
vlastný klub džuda a  tento 
turnaj už nefungoval. Pri-
tom mal za sebou približne 
20 ročníkov, no nasledovala 
asi 15-ročná pauza. Rozhodli 
sme sa spoločne s rodičmi, že 

tento turnaj oži-
víme. Máme 
za sebou teda 
prvý ročník, ale 
účasť bola hojná. 
Z a s t ú p e n ý c h 
bolo 38 klubov zo 
Slovenska, Čiech, 
Poľska a  Ukra-
jiny. Okrem nás 
nechýbali domá-
ce kluby JK Po-
prad a  TJ Mladosť Poprad, 
ale prišili tiež džudisti zo 
Svitu a  Spišskej Novej Vsi,“ 
opísal turnaj organizátor 
a tréner JK Katsudo Poprad 
ECC Jozef Lenčéš a  dodal: 
„Žiaci majú už za sebou 
vrcholné podujatia a  junio-
rom práve prebieha svetový 

šampionát v  Marakeši. Na 
budúci víkend však čaká do-
rastenecké kategórie sloven-
ský šampionát, na ktorý sa 
zodpovedne pripravujú. Po-
slúžil im preto aj náš turnaj.“

Na turnaji sa najviac dari-
lo džudistom z JK Katsudo 
Lučenec.        (ppv)

 POPRADSKÉ líšky 
budú dohrávať 5. kolo žen-
skej hokejovej Extraligy 
v piatok 25. októbra na do-
mácom ľade. O 19. hodine 
privítajú Ice Dream Koši-
ce. V  rámci 7. kola je na 
programe aj odveta týchto 
dvoch tímov na košickom 
ľade, a to v sobotu 26. ok-
tóbra o 18.45 hod.

 PO troch rokoch sa 
do Popradu vracia Tatran-
ský pohár v  kulturistike 
a  fitnes. V  Aréne Poprad 
sa v sobotu 26. októbra od 
13. hodiny uskutoční už 
jeho 39. ročník.

 V nedeľu 20. októbra 
zvíťazili futbalisti ŠK Ze-
medar Poprad – Stráže 
v  rámci 12. kola 6. OMV 
ligy doma nad Spišskou 
Teplicou 2:0. V nedeľu 27. 
októbra budú hrať o 14.30 
hod. v Spišskej Belej proti 
miestnemu B-tímu.

 BASKETBALISTI 
BK Iskra Svit odohrali 
v  sobotu 19. októbra zá-
pas 4. kola SBL. V  Iskra 
Aréne porazili Spišskú 
Novú Ves 96:74. V sobotu 
26. októbra sa predstavia 
o 18. hodine v Komárne.

 VO štvrtok 24. ok-
tóbra sa od 9. hodiny 
v  Športcentre Zámoček 

v  Matejovciach uskutoční 
finále okresného kola vo 
futsale žiakov stredných 
škôl.

 TRAJA členovia 
popradského klubu PAGA 
GYM, ktorý vznikol len 
na začiatku tohto roku, 
boli nominovaní v  rámci 
realizácie štátnej špor-
tovej reprezentácie, na 
WAKO Majstrovstvá sve-
ta seniorov v  kickboxe, 
ktoré sa konajú celý tento 
týždeň v Sarajeve v Bosne 
a  Hercegovine. Nomino-
vaní boli Samuel Hadzi-
ma, Pavol Garaj a Barbora 
Mayerová.   
       (ppv)

Krátko zo športu

BAM Poprad
Ženský tím 

BAM Poprad 
odohral cez ví-
kend dvojzápas 
3. a 4. kola 1. ligy 

žien a junioriek. V sobotu zví-
ťazil v Rožňave a v nedeľu pre-
hrali zverenkyne Petra Stavěla 
v Košiciach s CBK Minibuse-
uropa Košice - Ťahanovce.

Popradské basketbalist-
ky odohrali uplynulý víkend 
s  rovnakou bilanciou, ako pri 
svojej premiére v  dvojzápase 
týždeň pred tým. V sobotňaj-

šom zápase zdolali Popradčan-
ky Rožňavu na jej palubovke 
94:50, no v nedeľu už nestačili 
v Košiciach na CBK Minibuse-
uropa Ťahanovce, keď prehrali 
60:77. V tabuľke patrí Popradu 
po štyroch odohraných zápa-
soch piata priečka. 

Podobný dvojzápas odo-
hrali cez víkend aj staršie žiač-
ky BAM Poprad. V  sobotu 
zvíťazili v  Rožňave vysoko 
101:44, no v  nedeľu prehrali 
v Košiciach s CBK Ťahanovce 
48:79.            (ppv)

Štefan Kopčík prekonával rekordy
Na majstrovstvách sveta 

IPC v para streľbe v Sydney 
mohol opäť po 12 rokoch 
štartovať aj popradský stre-
lec so zrakovým postihnu-
tím Štefan Kopčík s asisten-
tom, tlmočníkom, sprievod-
com a synom v jednej osobe 
Róbertom Kopčíkom.

Majstrovstvá sa konali na 
strelnici, kde v roku 2000 
súťažili strelci na olympiáde 
a paralympiáde. Strelca pri 
príprave a účasti podporili 
Prešovský sa-
mosprávny kraj, 
Slovenský para-
lympijský výbor, 
Spolok NSŠ Svišť 
Poprad a mesto 
Poprad.

 Minulý týž-
deň v  utorok v 
ľahu nastrieľal 

584,2, čo je nový rekord SR, 
no nestačilo to na postup do 
finále o 6,6 bodu. Vo štvrtok 
17. októbra v stoji vytvoril 
rekord SR výkonom 521,6, 
čo stačilo na postup do finá-
le zo 7. miesta. Vo finále sa 
popradský strelec prebojoval 
na konečné 4. miesto. Tie-
to výsledky sú aj najlepšie 
osobné výkony z oficiálnych 
medzinárodných pretekov s 
novými pravidlami WSPS a 
ISSF.                           (ppp)

FOTO – Marek Vaščura

FOTO – Marek Vaščura

FOTO – archív Š. K.
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Slovenská hokejová história v Podtatranskom múzeu
Minulý týždeň v  stredu 

bola v  Podtatranskom múzeu 
v  Poprade vernisážou otvorená 
putovná výstava k  90. výročiu 
organizovaného hokeja na 
Slovensku. Poprad je jej treťou 
zastávkou.

Po prvýkrát bola putovná výstava 
90 rokov slovenského hokeja sprí-
stupnená verejnosti v  Košiciach po-
čas ostatného svetového šampionátu 
na Slovensku. Neskôr bola premiest-
nená do Nitry a  od minulej stredy 
zdobí priestory Podtatranského mú-

zea v  Poprade. „Výstavu pripravili 
kolegovia zo Slovenského olympijské-
ho a  športového múzea v  Bratislave. 
Veríme, že si nájde svojich divákov 
a návštevníkov nielen z radov obyva-
teľov mesta, ale aj jeho návštevníkov, 
keďže bude u nás inštalovaná do po-
lovice januára,“ povedala riaditeľka 
Podtatranského múzea v  Poprade 
Magdaléna Bekessová. „Nachádzajú 
sa tu predmety z  nášho zbierkového 
fondu, ale aj zo súkromných zbierok 
legiend slovenského hokeja. Nechýbajú 
ani predmety, ktoré sa dotýkajú pod-
tatranského regiónu. Zaujímavosťou 
je denník trénera Jána Filca z  roku 
2002 – roku, keď sme sa stali majstra-
mi sveta. Za každým predmetom sa 
skrýva nejaký príbeh a to je v múzeu 
najpodstatnejšie,“ uviedla riaditeľka 
Slovenského olympijského a  špor-
tového múzea v  Bratislave Zdenka 

Letenayová.
Úzkou spoluprácou prispel k  vý-

stave aj legendárny popradský 
brankár Pavel Svitana (na foto hore 

vpravo). Jeho bran-
kárska maska je 
stabilnou súčasťou 
zbierkového fon-
du organizátora. 
„Na danú dobu to 
bola dobrá maska. 
Zvykli sme si na 
ňu a  boli sme o  to 
obozretnejší, preto-
že v  súčasných ko-
šoch je brankár do-
statočne chránený 
a nemá obavy z ne-

jakého zranenia. Za mojej kariéry 
som utŕžil vyše sto stehov na hlave, 
mám prasknutú lícnu kosť a  kopec 
iných zranení. Napriek tomu sú to pre 
mňa príjemné spomienky,“ priznal P. 
Svitana.

Mladších návštevníkov výstavy 
určite potešia figuríny maskotov, 
ktorí zabávali fanúšikov počas sve-
tových šampionátov konaných na 
Slovensku. Tie symbolicky strážia 
jeden z  najvzácnejších artefaktov 
výstavy. „V rámci tejto výstavy je prá-
ve v  Poprade po prvýkrát vystavený 
majstrovský pohár pre majstrov sveta 
z  roku 2002, spoločne so zlatou me-
dailou trénera Jána Filca,“ doplnila 
Z. Letenayová.      (mav)

PP
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Vodičom signalizovali 
bielou paličkou

Medzinárodný Deň bielej 
palice sa vo svete konal už 
po 55-krát. Od roku 1964 je 
ním 15. október. Podtatran-
ská organizácia Únie nevi-
diacich a  slabozrakých Slo-
venska v Poprade sa minulý 
týždeň v  tento deň zapojila 
do celoslovenského podu-
jatia, pri ktorom nevidiaci 
s  bielou paličkou prechá-
dzali cez priechody. Preve-
rovali tak vodičov, či im pri 
signalizovaní, že chcú prejsť 
na druhú stranu cesty, zastavia alebo 
nie.

„Naša organizácia má veľmi dob-
rú spoluprácu s  popradským doprav-
ným inšpektorátom. Vždy nám vyjdú 
v ústrety a pri Dni bielej palice nezod-
povedných vodičov upozorňovali na to, 
ako sa majú správne správať, keď zba-
dajú nevidiaceho, ktorý im ukazuje bie-
lou palicou úmysel vstúpiť na priechod. 
Za tie roky sme si obľúbili priechod na 
Ul. L. Svobodu, na ktorom robievame 
túto akciu. Je tam dobrý rozhľad, takže 
sa vodiči nemôžu vyhovárať, že nás ne-
skoro zbadali,“ povedal podpredseda 

PO ÚNSS v Poprade Marián Marton. 
Konštatoval, že zrána bola situácia 
hrozná. Väčšina šoférov nezastavova-
la, ale postupne sa polepšili. Za viac 
ako dve hodiny sa stav vyrovnával 
a nakoniec zodpovednejší vodiči pre-
vážili – zastavilo ich pred priechodom 
s nevidiacim 122, nezastavilo 90.

M. Marton podotkol, že každý, 
kto vlastní vodičský preukaz, by mal 
ovládať dopravné predpisy. A  v  nich 
je aj to, že nevidiacemu, ktorý stojí na 
okraji obrubníka a  signalizuje zámer 
prejsť cez priechod zdvihnutím a za-
mávaním bielou paličkou, musia dať 
prednosť.        (mar)

FOTO – Marek Vaščura

FOTO – Marta Marová


