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Poslanci majú zajtra pred sebou pestrý program

Blíži sa Sviatok všetkých svä-
tých a Pamiatka zosnulých. S tým 
je spojený aj zvýšený pohyb náv-
števníkov na cintorínoch. Mesto 
Poprad a  Pohrebno-cintorínske 
služby v Poprade sú na nápor pri-
pravené.

Na všetkých mestských cinto-
rínoch je najväčším problémom 
padajúce lístie, ktoré je potrebné 
poupratovať. „Do týchto prác sú 
zapojení zamestnanci našej spoloč-
nosti, ale pomoc prisľúbili aj žiaci 
základných škôl z Veľkej a zo Spiš-
skej Soboty. Miestny odbor Matice 
Slovenskej sa tiež postaral o údržbu 
okolia hrobu farára Štefana Mno-
heľa, kde sa minulý piatok konala 
pietna spomienka. Naše cintoríny 
sú pripravené na zvýšený nápor 
návštevníkov. Vo Veľkej sme zvýšili 
počet veľkoobjemových kontajnerov. 
Objednali sme tiež ďalšie stojany na 
odpadové vrecia, aby sa zvýšila ka-

pacita smetných košov a  tie neboli 
preplnené. Pre návštevníkov budú 
zabezpečené aj tri kusy mobilných 
toaliet, sviečkomaty a  stojany na 
zapožičiavanie krhiel na polieva-
nie. Okrem kontajnerov budú k dis-
pozícii aj veľkoobjemové vrecia na 
biologicky rozložiteľný odpad. Preto 
žiadame všetkých návštevníkov, aby 
do nich vkladali len takýto odpad 
a  nedávali tam zvyšky kahancov, 
plasty a podobne,“ upozornil kona-
teľ Pohrebno-cintorínskych služieb 
v Poprade Marek Budzák.

Dodal, že počas sviatkov došlo 
na miestnych cintorínoch k zmene 
otváracích hodín. „Od pondelka 28. 
októbra sú otvorené od 7. hodiny 
ráno do 22. hodiny večer. Táto otvá-
racia doba potrvá až do 15. novem-
bra. Hlavný nápor očakávame cez 
víkend 1. až 3. novembra a  vtedy 
budú cintoríny otvorené nonstop. 
Zároveň by som chcel pozvať všet-

kých obyvateľov a  návštevníkov 
na dušičkovú pobožnosť, ktorá sa 
uskutoční pri hlavnom kríži na cin-
toríne vo Veľkej v sobotu 2. novem-
bra o 15. hodine.“

V  súvislosti so zvýšeným nápo-
rom návštevníkov verejnosť naj-
viac zaujímajú možnosti parkova-
nia a dopravy.

Šieste plánované zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva mesta 
Poprad zvoláva primátor mesta 
Anton Danko vo štvrtok 31. októbra 
o  8. hod. do zasadačky Mestského 
úradu na Nábreží Jána Pavla  II. 
v Poprade.

Po procedurálnych otázkach 
a  kontrole plnenia uznesení z  pred-
chádzajúcich zasadaní MsZ sa budú 
poslanci zaoberať návrhmi na prená-
jom dvoch jednoizbových bytov, na 
prenájom majetku – LED obrazovky 
s  príslušenstvom nachádzajúcej sa 
v budove Zimného štadióna do spo-
ločného nájmu pre HK Poprad a HK 
ŠKP Poprad, návrhom na rozšírenie 
prenájmu nebytových priestorov na-
chádzajúcich sa v budove Reduty pre 
(f)ITcubator, návrhom na prenájom 

nebytových priestorov v budove via-
cúčelovej haly Aréna pre FK Poprad, 
ďalej návrhmi na prenájom, zámenu 
alebo predaj pozemkov. V programe 
sú aj návrhy na výkupy pozemkov, na 
zriadenie vecných bremien a  návrh 
na odňatie nadobudnutého nehnu-
teľného majetku z Centra sociálnych 
služieb Poprad  – oddychovej zóny 
pre seniorov v  záhrade pri ZOS na 
Francisciho ul.

MsZ prerokuje tiež návrhy na pre-
nájom nebytových priestorov v  ZŠ 
s MŠ A. V. Scherfela pre FK Poprad 
a  pre Školský tenisový klub Veľká 
a nebytových priestorov v ZŠ s MŠ na 
Komenského ul. pre FK Poprad. MsZ 
prerokuje i návrh na zrušenie uzne-
senia č. 130/2015 zo zasadnutia MsZ 
17. júna 2015, ktorý sa týka delego-

vania zástupcov mesta do riadiacich 
orgánov športových klubov HK ŠKP 
Poprad, FK a  BAM Poprad. Keďže 
ide o občianske združenia, v ktorých 
nemá mesto žiadny podiel, mestu ne-
vyplýva zo žiadneho právneho pred-
pisu delegovať svojich zástupcov. Na 
zasadaní zaznie aj informatívna sprá-
va o  výsledkoch prieskumu verejnej 
mienky medzi dospelými obyvateľmi 
mesta Poprad ohľadom poskytovania 
dotácií pre športové kluby – družstvá 
dospelých, ďalej návrh na schválenie 
predloženia žiadosti o  poskytnu-
tie dotácie na realizáciu projektu s 
názvom „Výstavba cyklistických ko-
munikácií most Ul. športová – most 
D1 Matejovce  – ČOV Matejovce 
v  rámci výzvy Ministerstva dopravy 
a výstavby SR, návrh na vymenovanie 

riaditeľky rozpočtovej organizácie 
Centrum sociálnych služieb v Popra-
de, návrh na zrušenie príspevkovej 
organizácie redakcia Poprad – noviny 
občanov, informatívna správa o hos-
podárení obchodnej spoločnosti 
Aquapark Poprad a návrh na zmenu 
rozpočtu mesta Poprad na rok 2019. 
Do programu je zaradená aj správa 
o činnosti Mestskej polície Poprad za 
tretí štvrťrok 2019, doplnenie zozna-
mu technických prostriedkov použí-
vaných príslušníkmi MsP pri plnení 
úloh a návrh VZN o ďalších výstroj-
ných súčiastkach rovnošaty prísluš-
níka Mestskej polície v Poprade. Pred 
záverom bude správa o  výsledkoch 
kontrol a  interpelácie poslancov. 
Podrobný program je na www.po-
prad.sk.      (ppm)

Ako každý rok, aj tentokrát sa do upratovania cintorína vo Veľkej pustili pred 
Dušičkami žiaci z miestnej ZŠ s MŠ A. V. Scherfela. „Upratovacia čata školákov“ 
s hrabľami zbierala popadané lístie minulý týždeň v piatok.

FOTO – Marek Vaščura
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Stručne
 MESTO Poprad mení od 1. 

novembra stránkové hodiny na 
stavebnom úrade. Pre verejnosť 
bude otvorený v pondelok od 7.30 
do 15.30 hod. a v stredu od 7.30 do 
16. hod. Utorok, štvrtok a  piatok 
budú nestránkové dni. Konzultá-
cie ako i  všetky potrebné náleži-
tosti budú vybavované v stránkové 
dni. Podávanie žiadostí cez poda-
teľňu je k dispozícii každý pracov-
ný deň.

 JESENNÉ prázdniny sú pre 
žiakov v SR 30. a 31. októbra 2019. 
V  piatok je Sviatok všetkých svä-
tých, ktorý je dňom pracovného 
pokoja. Do školských lavíc deti 
opäť zasadnú v  pondelok 4. no-
vembra. Najbližšie budú mať via-
nočné prázdniny od 21. decembra 
do 7. januára.

 ZAJTRA 31. októbra bude 
v  Tatranskej galérii v  Poprade 
otvorená nová výstava pri príle-
žitosti životného jubilea známej 
popradskej výtvarníčky a grafičky 
Heleny Suchej. Názov má Priesvit 
tvorbou a  vernisáž sa uskutoční 
o 16. hod.

 ODSTRÁNIŤ údajnú dl-
hodobú diskrimináciu katolíc-
keho školstva požaduje viac ako 
200 účastníkov celoslovenského 
stretnutia riaditeľov katolíckych 
škôl a  školských zariadení, ktoré 
sa konalo v Poprade 22. a 23. ok-
tóbra. Žiadosť adresovali všetkým 
kompetentným predstaviteľom 
Slovenska. Riaditelia sa takýmto 
spôsobom pripájajú k  vyhláseniu 
najvyšších predstaviteľov kres-
ťanských cirkví a židovských obcí 
k  situácii cirkevného školstva zo 
4. februára 2019. Vyhlásenie vy-
jadruje obavu o cirkevné školstvo 
na Slovensku, ktoré sa podľa nich 
verejná správa snaží umelým spô-
sobom postupne likvidovať.

 V  pondelok minulý týždeň 
padali na Slovensku teplotné re-
kordy. V  nižších polohách ojedi-
nele zaznamenali aj letný deň, čo je 
25 °C a viac. Rekord zaznamenali 
napríklad v Prievidzi, kde namera-
li 25,3 °C, pričom doterajší rekord 
z roku 2012 mal hodnotu 24,0 °C. 
Rekordne teplo bolo aj v Poprade 
a na Skalnatom Plese, kde teplota 
dosiahla viac ako 20 °C.

 NA webovej stránke mesta 
Poprad www.poprad.sk je uverej-
nený presný zoznam odberných 
miest, v  ktorých bude v  tých-
to dňoch prerušená distribúcia 
elektriny z  dôvodu plánovaných 
prác na zariadení nízkeho napä-
tia. Práce súvisia s opravou a pra-
videlnou údržbou distribučnej 
sústavy.    (ppš)

Popradské cintoríny sú ...

Nežná revolúcia očami popradských 
študentov

(Dokončenie zo str. 1)
„Počas sviatkov bude 

parkovanie pri hlavnom 
cintoríne vo Veľkej organi-
zované tak,  ako po minu-
lé roky. Výjazd zo stálych 
parkovacích plôch bude 
cez bočnú bránu parkovis-
ka smerom na Jarmočnú 
ulicu. Vpravo pri vstupnej 
bráne, budú vymedzené 
parkovacie miesta pre ZŤP. 
Pri hornej bráne (pri ceste 
smerom na Veľký Slavkov, 
pred železničným prieces-
tím, pozn. red.) je pripra-
vené označené dočasné 
parkovisko. Účelová komu-
nikácia smerom k družstvu 
v Sp. Sobote bude mať do-
časne odstránený zákaz 
vjazdu a bude jednosmerne 
sprejazdnená smerom na 
Brokofovu ulicu do Spišskej 

Soboty. Na tejto ceste bude 
zároveň možnosť pozdĺž-
neho parkovania. V Mate-
jovciach bude zákaz státia 
na Kopernikovej ulici do 
6. novembra dočasne zru-
šený a  bude tam možné 
parkovať. V Strážach bude 
návštevníkom k  dispozícii 
parkovisko pred hornou 
bránou cintorína,“ vysvet-
ľovala hovorkyňa mesta 
Poprad Jarmila Hlaváčová.

Od dnes, t. j. od stredy 
30. októbra, až do piatka 
1. novembra bude z  pre-
vádzkových dôvodov 
presunutá zastávka MHD 
PP, Veľká, cintorín z vnút-
ra cintorína pred hlavný 
vchod, pričom doprava 
bude regulovaná prostred-
níctvom mestskej polície. 
MHD bude v týchto dňoch 

na linke č.3, vychádzajú-
cej z  autobusovej stanice 
a spájajúcej sídliská Západ 
a JUH III s mestskými čas-
ťami Spišská Sobota a Veľ-
ká, posilnená o  dva spoje 
v oboch smeroch v polud-
ňajších a  popoludňajších 
hodinách  – presne pod-
ľa cestovného poriadku, 
podľa ktorého premávajú 
len počas týchto troch dní.

Aj zo strany mestskej 
polície príde k  určitým 
režimovým opatreniam. 
„Spočívať budú vo zvýše-
nom výkone  hliadkovej 
služby priamo na cinto-
rínoch,  ako aj v  ich okolí 
s  cieľom zabezpečiť verej-
ný poriadok a  zabrániť 
prípadným krádežiam na 
cintorínoch, ako aj priľah-
lých parkoviskách. Záro-

veň apelujeme na chodcov, 
aby v sychravom jesennom 
počasí nezabudli na po-
vinnosť používať reflexné 
prvky,  ktoré pomáhajú 
zvyšovať  ich  bezpečnosť 
na  cestách,“ zdôraznil 
náčelník MsP v  Poprade 
Marián Gardoš a  dopl-
nil: „Žiadame všetkých 
návštevníkov, aby predo-
všetkým pri parkovaní 
rešpektovali pokyny hlia-
dok mestskej a  dopravnej 
polície, ako aj pracovníkov 
PCS Poprad.“ Vzhľadom 
na očakávaný veľký počet 
návštevníkov na osob-
ných motorových vo-
zidlách odporúča správa 
PCS využiť MHD Poprad 
so zastávkou priamo pri 
cintoríne vo Veľkej (spoj 
č. 3).     (mav)

Minulý týždeň v  piatok zavítala 
do priestorov Tatranskej akadé-
mie – Súkromnej strednej odbornej 
školy v  Poprade vzácna návšteva. 
Pri príležitosti osláv 30 rokov od 
Nežnej revolúcie si študenti pripra-
vili program za účasti aktívneho 
pamätníka udalostí z novembra ’89 
a politika Františka Mikloška a tiež 
Jána Endrödiho z  Ústavu pamäti 
národa.

Študenti si pripravili dopolud-
nie venované spomienke na Nežnú 
revolúciu. Vzácnych hostí privítali 
transparentmi a štrngotaním kľúčov. 
Nechýbal spev, poézia či premietanie 
dokumentov zachytávajúcich dianie 
v novembri 1989. Prednáškou a dis-
kusiou obohatili podujatie Ján En-
drödi z Ústavu pamäti národa a tiež 
František Mikloško, ktorý Nežnú 
revolúciu zažil z „pódia“. „Medzi mla-
dých ľudí chodím často, pretože majú 
záujem sa niečo dozvedieť. Vzdávam 
hold týmto študentom, ktorí boli pri-

pravení a zanietení. Žijeme v kľúčovej 
dobe. Generácia, ktorá vtedy za niečo 
bojovala, pomaly odchádza. Ide o  to, 
kto prevezme štafetu. Nie je nič hor-
šie, ako prerušenie kontinuity odkazov 
a  ideálov a  preto je dôležité, aby sa 
podchytila mladá generácia. Kvitujem 
preto snahu študentov, ale aj učiteľov, 

ktorí cítia, že 
práve teraz treba 
zabojovať,“ uvie-
dol F. Mikloško.

V  programe 
študenti Súk-
romnej strednej 
odbornej školy 
predstavili aj 
projekt zo Stre-
doškolskej od-
bornej činnosti 
(SOČ), ktorý sa 
venoval Než-

nej revolúcii a  slávil celoslovenský 
úspech. „Minulý rok sme v rámci SOČ 
začali rozoberať tému Nežnej revolú-
cie, pretože sme si uvedomili, že odvte-
dy ubehlo už tridsať rokov. Chceli sme 
to poňať jazykom mladého človeka, 
lebo vieme, že mladí veľmi nemajú záu-
jem o študovanie histórie. Vytvorili sme 
preto náučnú webovú stránku www.
neznarevolucia.eu. Začali sme tam 
zhromažďovať informácie a spracovali 
sme ich jednoduchšie. Hľadali sme aj 
svedectvá skutočných ľudí z  regiónu, 
ktorí dané udalosti zažili. Postupne 
sme pridávali náučné hry. S týmto pro-
jektom sme vyhrali krajské kolo SOČ 
v  Prešove a  následne aj celoslovenskú 
súťaž Eustory, ktorá sa týka dejepisu 
a v minulom školskom roku bola práve 
na tému Nežná revolúcia  – svedectvá 
ľudí,“ povedala Monika Chovancová 
zo 4.C SSOŠ v Poprade.                  (mav)FOTO – Marek Vaščura
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Krátke správy
 VLÁDA v stredu 23. októbra 

na výjazdovom rokovaní v Kežmar-
ku rozdelila 1,29 milióna eur. Tie 
pôjdu na podporu regiónu. Pôvod-
ná suma jeden milión eur tak bola 
navýšená o 295-tisíc eur. Z toho 
Stredná odborná škola na Gar-
biarskej ulici dostala 100-tisíc eur 
na modernizáciu. Ďalších zhruba 
200-tisíc eur ide mestu Kežmarok na 
vybudovanie a dobudovanie Centra 
integrovanej starostlivosti, plánova-
ná suma dotácie sa tak navýšila na 
celkovo približne 445-tisíc eur. Ďal-
šie financie dostane aj mesto Spišská 
Belá, Spišská Stará Ves a obce Stará 
Lesná, Vlková, Červený Kláštor, Ih-
ľany, Lechnica a ďalšie. 

 SEZÓNNA uzávera turis-
tických chodníkov vo Vysokých 
Tatrách sa začne 1. novembra a 
potrvá do 15. júna. V tomto čase 
budú uzavreté najmä vyššie polo-
žené chodníky, sedlá a štíty. Všetky 
chodníky vedúce k vysokohorským 
chatám sú však otvorené celoročne s 
výnimkou Chaty pod Rysmi.

 TAKMER 1,2 milióna eur z 
eurofondov pomohlo obci Lesni-
ca v slovensko-poľskom pohraničí 
nielen obnoviť Chatu Pieniny, ale aj 
rozbehnúť úspešné podnikanie jej 
eseročky. Vďaka tomu sa podarilo 
vytvoriť stabilné pracovné miesta a 
zároveň zvýšiť príjem do obecného 
rozpočtu. Obec síce získala tieto fi-
nancie ešte v roku 2013, no benefity 
z nich čerpá doteraz. Rekonštruk-
ciou chaty v Pieninskom národnom 
parku sa podarilo rozšíriť kapacitu z 
15 na 39 izieb so 75 lôžkami, čím sa 
zdvojnásobil príjem obce na dani z 
ubytovania na 4-tisíc eur ročne. Ďal-
ších 8-tisíc eur má obec z prenájmu 
časti parkoviska pri chate. 

 V súťaži Enviromesto 2019, 
ktorú vyhlasuje Ministerstvo ži-
votného prostredia SR a  Slovenská 
agentúra životného prostredia sa 
Kežmarok stal laureátom a prevzal si 
hlavnú cenu. Odborná komisia oce-
nila systémové, kreatívne a vizionár-
ske riešenia mesta v oblasti zvyšova-
nia kvality životného prostredia.

 FINANČNÁ správa eviduje 
približne 80 tisíc pokladníc, ktoré 
podnikatelia ešte stále nepripojili 
do systému eKasa. Všetky poklad-
nice pritom musia byť pripojené do 
systému eKasa najneskôr 1. januára 
2020. Finančná správa preto znovu 
upozorňuje, že personálne aj tech-
nické kapacity dodávateľov/výrob-
cov/distribútorov ORP môžu byť v 
závere kalendárneho roka obmedze-
né.     (ppš)

Spoločnosť plánuje vybudovať nové technologické centrum
Počas výjazdového zasadania vlády 

SR minulú stredu v blízkom Kežmar-
ku, sa uskutočnila aj návšteva spoloč-
nosti Whirlpool Slovakia v Poprade. 
Spoločnosť plánuje investíciu vo 
výške 3,5 milióna eur na vybudova-

nie nového technologického centra. 
Informoval o tom minister práce, so-
ciálnych vecí a rodiny SR Ján Richter 
po jeho návšteve jedného z najväčších 
zamestnávateľov v regióne. V spoloč-
nosti, kde aktuálne pracuje 1 340 ľudí, 

sú pripravení udržať pracovnú silu a 
potom ju aj rozšíriť. Pridaná hodnota 
v podobe technologického centra či 
vývoja je veľmi dôležitá, pretože po-
ukazuje na stabilitu závodu a zároveň 
ju znásobuje.        (ppp)

Reprezentatívny prieskum verejnej mienky medzi 
dospelými obyvateľmi mesta Poprad

Mesto Poprad chcelo reprezen-
tatívnym prieskumom verejnej 
mienky zistiť, aký je   názor oby-
vateľov mesta Poprad na financo-
vanie športových klubov. Mesto 
doteraz priamo finančne podpo-
rovalo športové kluby mládeže aj 
profesionálne kluby dospelých. 
Mládež chce mesto podporovať aj 
naďalej a chce financovať prevádz-
kové náklady všetkých športovísk. 

V  prieskume, ktorý bol 
realizovaný v  mesiaci september, 
sa preto pýtalo:  „Malo by podľa vás 
mesto Poprad ďalej podporovať aj 
profesionálne kluby dospelých, alebo 
by malo tieto finančné prostriedky 
využiť napríklad na školstvo, sociál-
ne veci a kultúru?“ Prieskum vypra-
covala agentúra AKO, ktorá pôsobí 
na trhu 27 rokov a bol vypracovaný 
podľa medzinárodných štandar-
dov kvality ESOMAR, štandardov 
Slovenskej asociácie výskumných 
agentúr (SAVA), ktorých je agentú-
ra AKO členom. Prieskum sa konal 
koncom septembra a začiatkom ok-
tóbra na vzorke 1200 ľudí z  centra 
mesta ako i zo všetkým častí mesta. 

Výskumná vzorka je reprezentatív-
na v kvótnych znakoch pohlavie, 
vek a  vzdelanie, a preto sú výsled-
ky v tejto správe zovšeobecniteľné 
na celú populáciu mesta Poprad.   
Z  výskumu vyplýva, že až 61,2% 
opýtaných Popradčanov si myslí, 
že prostriedky, ktoré sa v minulosti 
investovali do podpory športových 
klubov dospelých, by sa v súčasnos-
ti mali využiť skôr na rozvoj iných 
oblastí (ako napr. školstvo, sociálne 
veci, kultúra). Len 33,7% opýtaných 
si myslí, že by podpora zo strany 
mesta pre športové kluby dospelých 
mala zostať zachovaná. Zvyšných 
5,1% opýtaných sa k otázke nevede-
lo, alebo nechcelo vyjadriť. Vo všet-
kých skúmaných sociodemografic-
kých skupinách prevažovali tí, ktorí 
si myslia, že by spomínané financie 
mali byť využité radšej v iných ob-
lastiach.   Tento názor prevažoval 
viac u žien ako u mužov, skôr me-
dzi obyvateľmi nad 50 rokov, viac 
medzi obyvateľmi s maturitným 
alebo vysokoškolským vzdelaním a 
u obyvateľov mestských častí Stráže 
pod Tatrami, Veľká, Kvetnica.

Na začiatku roku 2019 mesto 
Poprad oznámilo listom športovým 
klubom, že od roku 2020 chce zme-
niť filozofiu dotačnej politiky a sys-
tém poskytovania dotácií. Chce 
podporovať len športové kluby za-
merané na prácu s  deťmi a  s  mlá-
dežou. Prioritou by bola podpora 
mládežníckeho športu. Naďalej 
však bude vytvárať podmienky pre 
športovanie mládeže i dospelých 
na kvalitných športoviskách. 
Prioritné športové kluby – druž-
stvá dospelých – bude naďalej pod-
porovať poskytovaním dotácií na 
úhradu nákladov za nájom a služby 
spojené s  nájmom. Prieskum bol 
realizovaný na základe podnetu 
poslancov na MsZ v  júni 2019 po 
diskusii   o poskytovaní  dotácií na 
činnosť aj pre družstvá dospelých. 
Vedenie mesta i poslanci sa dohodli  
uskutočniť prieskum verejnej 
mienky a zistiť a rešpektovať názor 
občanov na túto tému a  vrátiť sa 
k  nej na   zasadaní MsZ. Primátor 
Anton Danko chce   financovať 
prevádzku športovísk ako dote-
raz.          (jhl)

Na Jarnej rastie nové ihrisko pre všetkých
V polovici októbra sa ťažké stroje 

pustili do úpravy terénu pre budúce 
multifunkčné ihrisko vo vnútroblo-
ku na Jarnej ulici v Poprade.

Radnica odovzdala 11. októbra 
stavenisko za účelom revitalizácie 
vnútrobloku na  Jarnej ulici. Súčas-
ťou riešeného územia o výmere viac 
ako 4 000 metrov štvorcových je vy-
budovanie nového multifunkčného 
detského ihriska, seniorparku a  tiež 
multifunkčnej športovej zóny pre 
basketbal, minifutbal či volejbal. Sú-
časťou bude aj cvičná tenisová stena. 
Celá lokalita bude doplnená verej-
ným osvetlením a  tiež kamerovým 
systémom. „Základná projektová 
dokumentácia bola vypracovaná ešte 
minulý rok, ale tento rok sme projekt 
dopĺňali práve o kamerový systém, ve-
rejné osvetlenie a  odvodňovací rigol. 
Upravoval sa tiež rozpočet, nakoľko 
v minulom roku došlo ku deleniu, kto-
ré nezodpovedalo súčasným právnym 
predpisom. Vysúťažená cena bola 259 
tisíc eur a s prácami sme začali pred-
minulý týždeň. V minulom týždni bola 
odstránená existujúca asfaltová plo-

cha,“ uvied-
la vedúca 
odboru vý-
stavby MsÚ 
v  Poprade 
K r i s t í n a 
Horáková 
a  doda-
la: „Všetko 
bude zále-
žať od poča-
sia, nakoľko 
je už koniec 
o k t ó b r a . 
Z a z mluv-
nená lehota 
na výstavbu je však 60 dní od odo-
vzdania staveniska. Práce môžu byť 
prerušené, ak nebude možné vplyvom 
počasia pokračovať.“

Podľa K. Horákovej sa vysúťaže-
ná cena týka len stavebných prác. 
„Hracie prvky budú súčasťou daru 
od občianskeho združenia, s  kto-
rým sme už spolupracovali aj pri 
ihriskách na Podjavorinskej ulici 
či pri bloku Luxor. Budú v hodnote 
viac ako 77 tisíc,“ dodala.

Mesto Poprad sa snaží každo-
ročne vytvárať detské ihriská, buď 
revitalizáciou, alebo budovaním 
nových. „Všetky ihriská sú dosť vy-
užívané. Ide nielen o  požiadavky 
obyvateľov, ale aj o vedomosť mesta 
o tom, kde sú tieto prvky potrebné,“ 
uzavrela K. Horáková.

Ihrisko na Jarnej ulici bude vyu-
žívané širokou verejnosťou a bude 
určené pre všetky vekové kategó-
rie.       (mav)
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V  Tatranskej galérii minulý 
štvrtok podvečer zavŕšili podujatie 
v  rámci umelecko  – edukatívneho 
projektu My vám, vy nám  – 
Integrácia umením 2019. Projekt 
bol určený pre ľudí rôznych 
vekových kategórií (od detí po 
dospelých a  seniorov) zo sociálne 
znevýhodneného prostredia, 
zdravotne znevýhodnených, aj pre 
širokú verejnosť.

Riaditeľka TG Anna Ondrušeková 
uviedla: „Umenie je to, čo nás povznáša 
a všetko, čo tvoríme s radosťou. Počas 
troch týždňov sme mali 17 workshopov 
s  lektormi  – s  profesionálnymi umel-
cami. Učili deti aj dospelých ako tvo-
riť rôznymi umeleckými technikami 
s  rôznymi materiálmi - s  keramikou, 

s  textilom, s  hlinou, 
vyrábali šperky.“ Všet-
ky výrobky smerovali 
na výstavu, ktorú si 
mohli návštevníci TG 
pozrieť.

V  záverečnom 
programe projektu 
premietli dokumen-
tárny film Matúša 
Ondrušeka  – Človek 
na okraji spoločnosti 
o  karikaturistovi 
A n d r e j o v i 
Mišánekovi. Po ňom nasledova-
la módna prehliadka. Modelkami, 
ktoré svoje modely aj ušili boli róm-
ske študentky Súkromnej strednej 
odbornej školy Biela voda v Kežmar-

ku. Na benefičnej aukcii vydražili 
dielo - grafiku rómskej umelkyne 
Eriky Šajgalovej - ilustrátorky prvé-
ho rómskeho šlabikára (na foto dole 
vpravo). Rómska umelkyňa zažila 

týranie a  vyras-
tala v  detskom 
domove. Vo veku 
36 rokov išla štu-
dovať na umelec-
kú priemyslovku 
v Košiciach. Ako 
umelkyni sa jej 
ani teraz nežije 
ľahko. Z  aukcie 
získala 40 eur. 
Hudobným hos-
ťom bola rómska 
skupina Kesaj 
Tchave.      (kpa)

Integrácia umením pomáha rôzne znevýhodneným ľuďom

Svetielko nádeje opäť žiarilo
V  utorok minulý týždeň sa 

uskutočnil v  Dome kultúry be-
nefičný koncert Svetielko náde-
je, ktorý organizuje Združenie 
na pomoc ľuďom s mentálnym 
postihnutím Nádej na Fran-
cisciho ulici v Poprade. Po-
slaním združenia je vytvárať 
podmienky pre dôstojný život, 
sebarealizáciu a na skvalitnenie 
života ľudí s mentálnym a kom-
binovaným postihnutím, aby 
žili zmysluplne a boli akcepto-
vaní takí, akí sú.

Riaditeľka zariadenia – Den-
ného stacionára Agnesa Zele-
ná uviedla: „Pri práci s  klientmi 
sa držíme zásady začleňovať ich 
do normálneho života. Rozvíja-
ním schopností a zručností u  ľudí 
s  týmto postihnutím sa snažíme 
docieliť pocit plnohodnotného 
človeka. Vytvorením pracovných 
návykov podporujeme solidárnosť 
a  spolunažívanie verejnosti s  to-
uto skupinou občanov. Pretože aj 
ľudia s postihnutím môžu byť pri 
správnom vedení prínosom pre 

spoločnosť. Mentálne postihnu-
tí prežívajú život a šťastie iným 
spôsobom ako my, zdraví. Do ich 
sveta nevidíme. Sú šťastní, keď ich 
milujeme a prijímame, čo zvyknú 
vyjadrovať veľmi spontánne. Rov-
naké pocity majú, aj keď sa môžu 
umelecky prejaviť.“ V benefičnom 
programe vystúpili tanečníci So-
lus Dance Academy, Marek Bed-
nár, FS Vagonár (na foto), Sranda 
banda, Alimah Fusion (na foto) 
– brušné tanečnice a  klienti do-
mova sociálnych služieb.     (kpa)

FOTO – Katarína Plavčanová

Dotácia na 
verejný internet
Európska komisia minulý týždeň 

zverejnila zoznam 1780 víťazných 
obcí a mestských častí vrátane 53 zo 
Slovenska, ktoré získajú bezplatné 
internetové pripojenie v rámci ini-
ciatívy WiFi4EU.

Iniciatíva WiFi4EU podporuje 
myšlienku bezplatného pripoje-
nia wifi pre občanov vo verejných 
priestoroch, ako sú parky, námestia, 
verejné budovy, knižnice, zdravot-
nícke zariadenia či múzeá v obciach 
v  celej Európe. Komisia spresnila, 
že do tretej výzvy na predkladanie 
žiadostí o WiFi4EU prebiehajúcej v 
septembri 2019 dostala viac ako 11 
tisíc žiadostí zo všetkých zúčastne-
ných krajín z 25 tisíc registrovaných 
obcí.

Po vyhodnotení žiadostí, ktoré 
mala na starosti agentúra INEA, 
bolo vybraných 1780 obcí z celej EÚ 
podľa princípu „Kto skôr príde, ten 
skôr berie“. Z okresu Poprad uspeli 
Vysoké Tatry a Švábovce. Víťazné 
obce budú musieť podpísať doho-
du o grante, ktorá je k dispozícii na 
portáli WiFi4EU, aby dostali poukaz 
v hodnote 15 tisíc eur. Zatiaľ posled-
ná výzva mala rozpočet 26,7 milióna 
eur a každá z 1780 obcí dostane po-
ukaz na zriadenie hotspotov wifi vo 
verejných priestoroch.        (int)

Vyhýba sa 
trestu

Na 47-ročného Juraja 
Hrehorčáka z  Popradu, ktorý žije 
prechodne v  Bratislave, vydal 
Okresný súd Poprad príkaz na 
zatknutie pre zločin neodvedenia 
dane a poistného.

Menovaný sa v mieste bydliska 
nezdržiava a  jeho pobyt nie je zná-
my. Vykonanými previerkami a 
opatreniami sa ho doposiaľ nepoda-

rilo vypát-
rať.

Je štíhlej 
p o s t a v y , 
má modré 
oči a  hne-
dé vlasy. 
Zvláštnym 
znamením 
je, že nosí 
okuliare a 

pravé oko má mierne privreté.
Polícia žiada verejnosť, aby aké-

koľvek poznatky k  hľadanej osobe 
oznámila na oddelení pátrania OR 
PZ Poprad, na t. č. 0961 89 3371, 
resp. na linku 158. Informácie môže 
ktokoľvek poskytnúť aj prostredníc-
tvom facebokovej stránky Policajné-
ho zboru.       (krp) FOTO – Katarína Plavčanová
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Hľadali cestu k lepšiemu vzdelávaniu
Konferencia Indícia 

Roadshow sa konala minulý 
týždeň vo štvrtok opäť aj v 
Poprade. Bola určená najmä 
tým, ktorí sa už vydali na 
cestu zmeny školského 
vzdelávania alebo sa k  nej 
odhodlávajú a hľadajú tipy, 
ako k zmene pristúpiť.

Indícia Roadshow putuje 
každoročne po slovenských 
mestách s  cieľom inšpirovať 
učiteľov k  zlepšovaniu vyu-
čovacieho procesu na ško-
lách. V  15. ročníku zavítala 
do šiestich miest vrátane Po-
pradu. „Snažíme sa učiteľom 
dávať indície, ako zlepšovať 
vyučovanie a  ako meniť ško-
ly. Dlhodobo prevláda názor, 
že deťom treba nalievať ve-
domosti do hláv. Je to ťažké 
zmeniť, ale postupne sa to 
darí. Pri klasickom diktovaní 
poznámok sa dieťa naučí lát-
ku na písomku alebo odpoveď, 
ale o týždeň si už nič nepamä-

tá. Je to neefektívne zabíjanie 
času. Deti potrebujú rozvíjať 
mäkké zručnosti, ako je ko-
munikácia, argumentácia 
a spolupráca v tíme. To sa naj-
lepšie rozvíja, ak to deti zažijú 
na vlastnej skúsenosti. Aj vý-
skumy dokázali, že dieťa si po-
tom učivo pamätá dlhodobo. 
Veci sa hýbu dopredu a obja-
vuje sa stále viac učiteľov, kto-
rí hľadajú nové metódy. Ve-
dia sa navzájom inšpirovať,“ 
povedal riaditeľ neziskovej 
organizácie Indícia Peter Ha-
lák. „Do projektu Indícia som 
sa zapojila v rámci podprojek-
tu s  názvom Civilizácia. Ten 
sa snaží humanitné predme-
ty učiť konštruktivistickým 
spôsobom. Na vedomosti 
a  informácie prichádzajú 
deti a  učiteľ je len sprievod-
com vyučovacieho procesu. 
Som jednou z tých, ktorá píše 
tieto scenáre. V  21. storočí si 
každý vie veľa faktov nájsť na 

internete a  oveľa dôležitejšie 
je podľa mňa učiť deti zruč-
nosti, vďaka ktorým si vedia 
informácie vyhľadať, zhodno-
tiť a  pritom spolupracovať,“ 
ozrejmila jedna z  predná-
šajúcich Rebecca Murray. 
„Som ambasádorkou progra-
mu Teach For Slovakia. Bola 
som triednou učiteľkou na 
prvom stupni. Špeciálne som 
sa zameriavala na vytrvalosť 
svojich žiakov pomocou prí-

behov. Veľa sme sa rozpráva-
li, čítali rozprávky a  príbehy 
a žili sme nimi. Efekt bol po-
stupný. Najskôr žiaci všetko 
do seba nasávali ako špongie 
a  postupne sa to naučili žiť. 
Skrze príbehy sa vytrvalosť 
zosobnila veľmi intenzívne. 
Príbehová forma je využiteľ-
ná takmer vo všetkých pred-
metoch,“ skonštatovala jej 
kolegyňa Alžbeta Mohylá-
ková.          (mav)

FOTO – Marek Vaščura

30. októbra o 10. hod. LAB-
KOVÁ PATROLA

USA, animovaný/rodinný, 66 
min., dabing, MP

Labková patrola má vždy 
správny smer a vždy nájde rieše-
nie. Nech sa stane čokoľvek, Ry-
der a labkový tím nakoniec vždy 
zachránia situáciu. Vstupné: 2 €

31. októbra o  17. hod. a  1. 
novembra o  19. hod. - AM-
NESTIE

SK/CZ, dráma, slovenská ver-
zia, MP15

Príbeh troch rodín zasiah-
nutých komunistickou perze-
kúciou a  vzbura väzňov v  Le-
opoldove, ktorá si vyžiadala 
vojenský zákrok. Vzbure pred-
chádzali Havlove amnestie, 
ktoré udelil v  januári 1990. 
Vstupné: 5 € / vstupné zľavnené 
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €

31. októbra a  2. novembra 
o  19. hod. - SIROTA BRO-
OKLYN

USA, dráma, 144 min., titul-
ky, MP15

Súkromný detektív s Toure-
ttovym syndrómom (E. Nor-
ton) sa pokúša objasniť vraž-
du svojho mentora a  priateľa 
Franka (B.Willis) za pomoci 
nejasných stôp a  svojej jedi-
nečnej pamäte. Vstupné: 5 € / 
vstupné zľavnené (deti, študenti, 
seniori, ŤZP): 4 €

2. a 3. novembra o 16.30 
RODINA ADDAMSOVCOV

USA, rodinná komédia/ani-
movaný, dabing, MP

Animovaná verzia známej 
nezvyčajnej rodiny Addamsov-
cov.

Vstupné: 5 € / vstupné zľavne-
né (deti, študenti, seniori, ŤZP): 
4 €

3. novembra o  19. hod. - 
CESTA DO NEMOŽNA - za 
účasti tvorcov

SK/CZ, dobrodružný trikový 
film, 90 min., slovenská verzia, 
MP15

M. R. Štefánik bol intelek-
tuál, vedec, národný hrdina 
aj milovník žien a  bonviván. 
Je život Vám predstaví prvý 
slovenský celovečerný trikový 
film. Vstupné: 5 € / vstupné zľav-
nené (deti, študenti, seniori, ŤZP, 
FK): 3 €

4. novembra o 19. hod. - VO-
LANIE- za účasti tvorcov

SK, dokumentárny, 70 min., 
slovenská verzia, MP15, FK

Cez portréty troch mníchov 
zažívame duchovnú atmosféru 
pravoslávneho kláštora Počá-
jivská lávra. Pod tlakom mate-
riálnej biedy a duchovného zú-
falstva miesto navštevujú masy 
veriacich. Vstupné: 5 € / vstupné 
FK, ŤZP: 3 €

 
Digitalizáciu Kina Tatran 

finančne podporil

Kino tatran

Mesto vyzýva vlastníkov domov na vyzdvihnutie zberných nádob
Mesto Poprad opätovne 

vyzýva vlastníkov rodinných 
domov na vyzdvihnutie 240 l 
hnedých zberných nádob na 
bioodpad získaných v  rámci 
projektu „Rozšírenie triede-
ného zberu biologicky roz-
ložiteľného odpadu v  meste 
Poprad“. Za účelom dohod-
nutia si termínu vyzdvihnutia 
zbernej nádoby je potrebné 
kontaktovať Mestský úrad, 
oddelenie životného pros-

tredia v  pracovných dňoch 
v čase úradných hodín (pon-
delok, utorok, štvrtok od 
7.30 – 15.30 hod., streda od 
7.30 – 16. hod., piatok  od 
7.30 – 15. hod.)  osobne ale-
bo na tel. čísle 052/716 72 58. 
Zberné nádoby je potrebné 
vyzdvihnúť do konca novem-
bra.

  Do zbernej nádoby pat-
ria: zvyšky ovocia a  zeleni-
ny, zbytky jedál rastlinného 

pôvodu napr. zemiaky, ryža, 
posekaná tráva, lístie a zvyšky 
rastlín, čajové vrecúška, šupky 
z ovocia a zeleniny, štiepka (z 
dreva, ktoré nebolo chemicky 
ošetrené), stromová kôra, pi-
liny, konáriky  zo stromov do 
priemeru 1 cm a dĺžky 10 cm.

Do zbernej nádoby nepat-
ria: tekuté zvyšky jedál, oleje, 
mäso, kosti, ryby, mliečne 
výrobky, vajcia, uhynuté zvie-
ratá, popol z uhlia, cigaretové 

ohorky, iné odpady.
Bezplatný vývoz zberných 

nádob je zabezpečený podľa 
schváleného Harmonogra-
mu vývozu uverejneného na 
webovom sídle mesta Po-
prad. Vyzdvihnutím zbernej 
nádoby a  separáciou odpadu 
šetríte  životné prostredie. Vý-
zva platí len pre vlastníkov 
rodinných domov, ktorí si 
zbernú nádobu doteraz ne-
vyzdvihli.         (msp)

Najkrajší psí oriešok
V  polovici októbra sa 

v  Poprade konal 2. roč-
ník výstavy pre krížencov 
a psíkov z útulku Podtat-

ranský oriešok 2019.
V  štyroch kategóriách 

zabojovalo 49 tímov pred 
zrakom troch rozhodcov. 

V  triede šteniat sa 
na prvom mieste 
umiestnila D. Ma-
cejková so  šest-
n á s ť m e s a č n ý m 
Persym. V  kategó-
rii dospelý pes sa 
najviac páčili I. 
Michalská s  Či-
mom (7r). Triedu 
veterán vyhrali L. 
Vašková s  Dantem 
(11r).

Novinkou tohto 
ročníka bola ka-
tegória „útulkáč“. 
V  tejto kategórii 
mohli nastúpiť iba 
psíky, u  ktorých 
majiteľ predložil 

adopčnú zmluvu alebo 
zmluvu o  dočasnej opa-
tere. Zo štrnástich psíkov 
z  rôznych útulkov zo Slo-
venska vyhrali G. Poľan-
ský s Tedym (5r.) (na foto 
vpravo).

Počas výstavy sa ukáž-
kami kynologických 
športov predstavili klub 
agility Kamzík, Športový 
a  kynologicky klub Ca-
nislog z  Popradu v  čas-
ti Frisbee. S  ošetrením 

pohybového aparátu 
jemnými manuálnymi 
technikami návštevníkov 
bližšie zoznámila Anna 
Bellayová. Program hlav-
ne deťom skrášlila Pipi 
dlhá pančucha, ktorá ich 
roztancovala, roztlieskala 
a aj si s nimi zaspievala.

Priazeň a  sympatie 
návštevníkov si získala 
Zoja (2r)(na foto vľavo), 
ktorá získala titul Pes 
sympaťák.           (ole)

FOTO – archív organizátora
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Popradčania spomínali na Štefana Mnoheľa

Medzinárodná vedecká konferencia v Poprade

Tragický pád 
horolezca

Minulý týždeň v  piatok, počas 
návratu záchranárskeho vrtuľníka 
z predchádzajúceho zásahu, prišlo 
na palubu volanie o pomoc.

Posádka tak nabrala smer do Vy-
sokých Tatier, kde sa v Starom Smo-
kovci pridal k záchranárskemu tímu 
aj jeden člen horskej záchrannej 
služby. Spoločne smerovali k vrchu 
Žabí kôň. Pri zlaňovaní sa 44-roč-
ný horolezec pošmykol a ostal visieť 
na lane. Prítomní svedkovia začali 
muža okamžite laicky resuscitovať. 
Po prílete bol horský záchranár k 
horolezcovi vysadený pomocou 
techniky palubného navijaka. Z ná-
ročného exponovaného terénu bol 
následne evakuovaný a prevezený 
na Žabie plesá, kde čakal lekár le-
teckých záchranárov. Žiaľ, aj napriek 
maximálnej snahe záchranárov už 
mužovi nedokázali pomôcť a lekár 
mohol skonštatovať len úmrtie. Po-
sádka sa vrátila na svoju základňu 
bez pacienta.        (zuh)

InzercIa
Predaj

rôzne

 Predám kvalitný leštený Tatran-
ský smrekový obklad – 3 €, perodrážku, 
zrubový profil – pologuľatý, hranoly 
a dlážkovicu na podlahy. Inf.: č. t. 0908 
234 866, www.drevozrubyobklady.sk

2/19-P
 Predám novú pascu na líšky, roz-

mer 140/60/40 cm, cena 95 euro. Inf.: č. 
t. 0907 181 800.  11/19-P 
    Predám prerobený 4-izbový byt 
o rozlohe 130 m2 v osobnom vlastníctve 
v obci Hranovnica. Cena dohodou. Inf. 
č. t.: 0903 016 888. 12/19-P  

 Predám 4 ks domácich kobercov, 
perinu a dva vankúše s domácim husa-
cím perím. Inf.: č. t. 0907 654 229.

13/19-P

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

 Náter striech za 3€/1 m2. V cene 
je farba + práca. Inf.: č. t. 0905 922 418.

19/19-R
 Dáme do prenájmu kancelárske 

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

42/19-R
 Otec Antonio veští a  pomáha 

v nešťastí. Inf.: č. t. 0904 228 728. 
 43/19-R

 Ponúknite záhradnú bráničku 
a stĺpiky. Inf.: č. t. 0907 418 226.   

44/19-P

Minulý týždeň v piatok 
sa na cintoríne vo Veľkej 
spomínalo na cirkevného 
hodnostára Štefana 
Mnoheľa – farára, ktorý sa 
pričinil o rozvoj Popradu, 
budovanie kostolov 
a škôl.

Práve 25. októbra uply-
nulo 75 rokov od jeho 
úmrtia. Pietnej spomien-
ky sa zúčastnili pamät-
níci vrátane zástupcov 
miestnej organizácie Ma-
tice Slovenskej v Poprade, 
emeritný farár Pavol Maj-
zel, ako aj žiaci zo Spojenej 
školy cirkevnej v Poprade. 
„Štefan Mnoheľ zomrel 
pred 75 rokmi. Na jeho 
pohrebe bolo tritisíc ľudí, 
čo znamená, že si ho vážili 
pre jeho duchovné i kultúr-
ne pôsobenie. Pre Poprad 
urobil mnoho. Zo sebou 
si na druhý svet neodnie-
sol ani nitku. Dal zo seba 
úplne všetko. Bol to kňaz, 
ktorému záležalo na živote 
Popradčanov. My si ho vá-
žime o to viac, že bol zakla-
dateľom Matice slovenskej 
a  bol signatárom Martin-
skej deklarácie 30. októbra, 
ktorou sme spoločne vy-
tvorili Československo. Za-
slúžil sa o  poslovenčenie 
tejto oblasti a v  slovenčine 
sa začalo vzdelávať. Práve 
Štefan Mnoheľ sa v  Bra-

tislave spolu 
so staviteľom 
H o r v á t h o m 
v  roku 1939 
pričinil o  za-
loženie prvej 
obchodnej aka-
démie na Spiši. 
Bol tiež zakla-
dateľom rím-
skokatolíckej 
ľudovej školy 
a Spojená škola 
cirkevná je po-
kračovateľom 
tejto myšlien-
ky. Bolo vždy 
dôležité, aby 
navždy táto škola niesla 
jeho meno. Túto pamäť si 
musia Popradčania ucho-
vávať, inak budeme ako 
jesenné lístie poletovať ka-
de-tade. Potrebujeme byť 
zakorenení a  to nás robí 
pevnými v  občianskom, 
súkromnom i  národnom 
živote,“ povedala Ľudmila 
Hrehorčáková z  MO Ma-
tice Slovenskej v Poprade. 
„Štefan Mnoheľ bol veľkým 
staviteľom duchovných 
chrámov v  ľudských srd-
ciach. Bol zanietený kňaz 
a tiež Slovák. Na srdci mu 
najviac ležalo dobro cirkvi, 
veriacich a slovenského ná-
roda. Na základe toho začal 
budovať cirkevné ustano-
vizne, školy a  tiež kostoly. 

Jedným z  najvýznamnej-
ších je kostol v  Oravskej 
Lesnej a  tiež Konkatedrá-
la Sedembolestnej Panny 
Márie v  Poprade. Budoval 
to všetko za veľmi ťažkých 
vojnových podmienok. Zá-
sluhou Štefana Mnoheľa sa 
Poprad rozrástol po strán-
ke hospodárskej, kultúrnej, 
ale aj duchovnej. Patrí mu 
za to veľká vďaka. Bol veľ-
kým synom nášho národa, 
ale aj mesta Poprad, hoci 
pochádza z Oravy. Tu však 
zapustil svoje korene a  tu 
aj skončil svoju životnú 
púť. Preto je dôležité, aby 
na neho Popradčania stále 
vďačne spomínali a  jeho 
odkaz ďalej odovzdávali,“ 
zdôraznil emeritný farár 

Pavol Majzel.
Pamätná tabuľa Štefana 

Mnoheľa je od minulého 
roka umiestnená v  Kon-
katedrále Sedembolestnej 
Panny Márie zásluhou Fran-
tiška Horvátha, ktorého Š. 
Mnoheľ pokrstil, a  ktorý sa 
prišiel k  jeho hrobu takisto 
pokloniť. „Trápilo ma, že 
málo ľudí si na neho spomí-
na. Bol to však veľký človek. 
Osvietil ma Pán Boh a obrá-
til ma na Ľudmilu Hrehorčá-
kovú. Postupne sme zbierali 
euro k  euru a  našetrili sme 
na nádhernú pamätnú tabu-
ľu, ktorá je od minulého roka 
inštalovaná v  konkatedrále 
a bude veriacim tohto veľké-
ho človeka navždy pripomí-
nať,“ dodal.    (mav)

FOTO – Marek Vaščura

Na Katedre manažmen-
tu v  Poprade, ktorá je 
súčasťou Katolíckej uni-
verzity v  Ružomberku, sa 
17. a  18. októbra konal 2. 
ročník Popradského eko-
nomického a  manažérske-
ho fóra (PEMF 2017) s te-
matikou „Aktuálne trendy 
a  výzvy v  oblasti riadenia 
podnikov“.

Konferencie, ktorej 
úspešný prvý ročník sa ko-
nal pred dvoma rokmi, sa 
aktívne zúčastnilo takmer 
50 účastníkov zo štyroch 
krajín  – Slovenska, Poľska, 
Českej republiky a Francúz-
ska a 50 ďalších publikovalo 
v  konferenčnom zborníku. 
Boli to nielen zástupcovia 
domácich a  zahraničných 
univerzít, ale aj významní 
hostia z  mesta Poprad, ve-
denia Katolíckej univerzity 
z  Ružomberka, Minister-
stva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR a podnikateľské-
ho sektora z  obchodno-vý-
robných spoločností: I.D.C. 
Holding Bratislava, ktorá je 
najväčším slovenským pro-
ducentom cukroviniek a tr-

vanlivého pečiva, zo Svitu 
Chemosvit, – jeden z najväč-
ších výrobcov flexibilných 
obalov a  kondenzátorových 
fólií v  Európe, Chemosvit 
Fibrochem,  jediného vý-
robcu polypropylénového 
hodvábu v strednej Európe, 
z  oblasti cestovného ruchu 
zástupcu medzinárodnej 
spoločnosti Tatry mountain 
resort z  Liptovského Miku-
láša a Podnikateľskej univer-
zity zo Žiliny.

Štátny radca Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu 
a  športu SR Marcel Šef-
čík  vyzdvihol významnosť 
medzinárodnej konferencie, 
kde je prítomné širokospek-

trálne portfólio názorov, 
ktoré je možné konfrontovať 
s praxou a vyzdvihnutý bol 
aj mimoriadny význam jed-
ného z tematických okruhov 
konferencie – cestovný ruch. 
V  pozdravnom príhovore 
v  mene primátora Antona 
Danka, tento aspekt s  pria-
mym dopadom na mesto 
Poprad a  Tatranský región 
zdôraznil i  1. viceprimátor 
mesta Poprad Štefan Pčola.

V  pléne, ktorého sa zú-
častnilo aj 90 študentov, 
zaujali hlavne prednášky na 
tému Menia sa základy ma-
nažmentu v čase od Jarosla-
va Mervarta a Michala Ľacha 
z  Chemosvitu, Moderni-

zácia, finančná disciplína 
a spoločenská zodpovednosť 
od Pavla Kovačiča z  I.D.C. 
Holding, Kam kráčame ľu-
dia od Jána Košturiaka z IPA 
Slovakia, či Rozvoj a  per-
spektívy mesta Poprad od 
viceprimátora mesta Poprad 
Štefana Pčolu. Účastníci 
konferencie sa v ďalších de-
siatkach prednášok venovali 
najnovším trendom a  ich 
riešeniu v troch tematických 
okruhoch: cestovný ruch  – 
tradícia, súčasnosť a  bu-
dúcnosť, rozvoj ľudského 
potenciálu a manažment vý-
roby v kontexte zmien štvr-
tej priemyselnej revolúcie.

V  rámci konferencie 
prof. Štefan Kassay ocenil 
pamätnou medailou a pla-
ketou Nadácie profesora 
Štefana Kassaya na podpo-
ru vedy a vzdelávania a sú-
borným knižným dielom 
Podnik a  podnikanie dve 
študentky Alžbetu Škadro-
vú a Anželiku Repka za vy-
nikajúce študijné výsledky 
a vzornú reprezentáciu Ka-
tedry manažmentu v  Po-
prade.      Anna Diačiková

Redakciu novín POPRAD 
nájdete na sídlisku Západ, 

Podtatranská ul. 7,

www.noviny-poprad.sk

Za rečníckym pultom PEMF je profesor Štefan Kassay.
FOTO - archív školy
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Vyhaslo srdiečko nášho 
IVANKA PIATNICU.

Ten obrovský vulkán dob-
roty a  lásky prestal byť. Mal 
pokoj v  duši a  stále potrebu 
niekomu pomáhať – taký bol 
náš Ivan. Zaň náhrady niet. 
A  tak veríme, že kľud našla 
jeho duša dobrotivá. 

Ďakujeme tým, ktorí si 
s nami pripomenú smutné 4. 
výročie.

U  nás smútok a  bolesť 
zostáva

Jeho mamka a braček Igor

V utorok 29. októbra 2019 vo 
Veľkej s

Annou Kleinovou, 69-roč-
nou

V pondelok 28. októbra 2019 
vo Veľkej s

Máriou Petrenčíkovou, 
92-ročnou

V pondelok 28. októbra 2019 
vo Veľkej s

Jánom Demkom, 
94-ročným

V pondelok 28. októbra 2019 
vo Veľkej s

Ing. Petrom Kečkom, 
64-ročným

V pondelok 28. októbra 2019 
vo Veľkej so

Stanislavom Šimkom, 
69-ročným

V piatok 25. októbra 2019 vo 
Veľkej s

Ladislavom Némethom, 
84-ročným

naVŽdY Sme Sa rOzLÚčILI

naVŽdY Sa rOzLÚčIme

SPOLOčenSká krOnIka

V stredu 30. októbra 2019 o 12.30 
hod. vo Veľkej s

Martinom Vaščurom, 
31-ročným

V stredu 30. októbra 2019 o 14. 
hod. v Strážach s

Máriou Fabinyovou, 
91-ročnou

Vo štvrtok 31. októbra 2019 
o 12.30 hod. v Novom Smokovci s

Petrom Zábojníkom, 
44-ročným

Vo štvrtok 31. októbra 2019 
o 14. hod. vo Veľkej s

Martinom Dudkom, 
30-ročným

V sobotu 2. novembra 2019 
o 11. hod. vo Veľkej s

Jánom Pavlovičom, 
88-ročným

11. októbra 2019 - Ľudmila Šoltésová a  Ing. Ján Roth, 12. ok-
tóbra 2019 – Petra Rožárová a  Slavomír Gáborčík, Veronika 
Bednáriková a Sean Marcus Vesey

Najobľúbenejšie informačné centrum

Kraj udelil najvyššie ocenenia v sociálnych službách

HOrOSkOP Od StredY dO StredY
K r á s n y 
týždeň za-

vŕši nejaká dobrá správa. Len 
na pracovisku bude nadmieru 
práce.

Ak študu-
jete, čakaj-

te ťažkú skúšku, ak pracujete, 
dostanete náročnú úlohu.

Niečo vám 
n e v y j d e 

tak, ako ste si predstavovali. 
Nemusíte banovať, bude to tak 
lepšie.

Budete sa 
z niečoho 

veľmi tešiť, ale nedávajte to najavo. 
Niekto by vám mohol závidieť.

N e j a k ý 
obchod sa 

vám mimoriadne vydarí. Ale 
poučte sa z ťažkostí, ktoré ho 
sprevádzali.

Budete sa 
cítiť slo-

bodne a voľne, lebo sa zbavíte 
nejakého ťaživého záväzku.

Budete mať 
z niečoho 

veľkú radosť. Aj mladší rodinní 
príslušníci vás niečím príjemne 
prekvapia.

V š e t k y 
f i n anč né 

záležitosti sa vyjasnia a budete 
nadmieru spokojní.

Neplánova-
né výdavky 

vás budú mrzieť. Mali by ste 
vždy myslieť aj na zadné vrátka.

Niekto vám 
bude vy-
čítať vaše 

sebectvo, ale z vášho pohľadu 
ide len o presadenie svojich po-
žiadaviek.

Zdravotné 
problémy vás potrápia dlhodo-
bejšie. Mali by ste sa o seba viac 
starať.

N e j a k á 
vec vás 

podráždi a vaše okolie si to „od-
skáče“. Potom sa upokojíte.

POHOtOVOSť V LekárňacH
V stredu 30. októbra – Tília, vo štvrtok  31. 

októbra –  Dr. Max – OC MAX, v piatok 1. 
novembra – Tília, v sobotu 2. novem-
bra – Dr. Max – OC MAX, v nedeľu 
3. novembra – Ekolekáreň – OC Fo-
rum, v pondelok 4. novembra – Cyp-
rián a v utorok 5. novembra – Včela.

Tília – Banícka 28, Dr. Max – OC 

MAX: Dlhé hony 1, Ekolekáreň – OC Fo-
rum: Nám. sv. Egídia, Cyprián: L. Svobodu, 

Včela: Tatranské nám. 1.
Lekárne s  pohotovostnou služ-

bou sú otvorené od pondelka do 
piatka od 16. hod. do 22.30 hod., 
počas sobôt, nedieľ a sviatkov od 7. 
hod. do 22.30 hod. 

SPOmIenka

Rodina Addamsovcov 
2D: o 13.40 hod. (hrá sa štvr-
tok až nedeľa), o  15.50 hod. 
(nehrá sa 5.11.), o  15.20 hod. 
(hrá sa 5.11.), Amnestie: o 18. 
hod. (nehrá sa 5.11.) a o 20.50 
hod., Babská jazda – Ženská 
na vrchole: o 18. hod. (hrá sa 
len 5.11.),    Ovečka Shaun vo 
filme: Farmageddon:  o 13.40 
hod. (hrá sa štvrtok až nedeľa), 
Snežný chlapec 2D: o  15.10 
hod. (hrá sa 31.10. až 3.11.), 
Posledná aristokratka: o  15. 
hod. (hrá sa 4.11. až 6.11.), 
Sirota Broklyn: o  17.30 hod., 
Terminátor: Temný osud 2D: 
o  20.40 hod., Detské kino – 
Labková patrola: o 14.10 hod. 
(hrá sa len 2.11. a 3.11.), Zla-

tokopky: o 13.30 hod. (hrá sa 
31.10. a  1.11.), Vládkyňa zlá 
2 2D: o 15.30 hod. (hrá sa len 
6.11.) a o  15.50 hod. (nehrá 
sa 6.11.), Zombieland: Rana 
istoty: o  18.20 hod. (nehrá sa 
6.11.), JOKER: o  20.30 hod. 
(nehrá sa 31.10., 1.11, 2.11. 
a 6.11.), Halloween v kine – To 
kapitola 2: o 20.30 hod. (hrá sa 
len 31.10.), Halloween v kine – 
Annabelle 3: Návrat: o  20.30 
hod. (hrá sa len 1.11.), Hal-
loween v  kine – Kliatba kvi-
liacej ženy: o 20.30 hod. (hrá sa 
len 2.11.), Artmax filmy – Ces-
ta do nemožná: o 18. hod. (hrá 
sa len 6.11.), Artmax koncert: 
Slayer: The Repentless Killo-
gy: o 18. hod. (hrá sa len 6.11.). 
Viac na www.cine-max.sk.   
         (ppp)

Program kina CINEMAX Poprad
Od 31. októbra 
do 6. novembra

Asociácia informačných 
centier Slovenska (AICES), 
vydavateľstvo Kam po 
Česku, infoT.I.C. a  webový 
portál kamposlovensku.sk 
počas leta realizovali anketu 
Informačné centrum roka 
2019.

Anketa prebiehala na we-
bovom portáli kamposloven-
sku.sk počas letných mesiacov 
od 21. júna do 31. augusta. 
Slúžila predovšetkým náv-
števníkom aj na šírenie pove-
domia o  službách informač-
ných centier, ktoré skvalitnili 
ich dovolenky, poradili výlety 

a  ukázali možnosti nezabud-
nuteľných zážitkov. Anketa 
Informačné centrum roka 
2019 prebiehala pod záštitou 
Ministerstva dopravy a  vý-
stavby SR.

Celkovo sa zapojilo 2 713 
platných hlasujúcich, ktorí 
rozhodli o  najpopulárnejších 
informačných centrách v  jed-
notlivých regiónoch Sloven-
ska a  o  absolútnom víťazovi 
ankety za rok 2019. Výsledky 
boli slávnostne vyhlásené 
počas VI. kolokvia, ktoré sa 
konalo v stredu 23. októbra v 
Poprade. V  západosloven-

skom regióne sa najobľúbenej-
ším turistickým informačným 
centrom stalo Kultúrno-in-
formačné centrum Trenčín 
s  počtom hlasov 77. V  stre-
doslovenskom regióne sa top 
turistickým informačným 
centrom stalo IC Banská 
Štiavnica s  úctyhodnými 766 
hlasmi a stalo sa tiež absolút-
nym víťazom ankety. Vo vý-
chodoslovenskom regióne sa 
najpopulárnejším turistickým 
informačným centrom stala 
Turisticko-informačná kan-
celária TIK Rožňava so 159 
hlasmi.             (fra)

Prešovský samosprávny kraj 
minulý týždeň vo štvrtok už po 
deviaty raz odovzdal najvyššie 
krajské ocenenia v  sociálnych 
službách – Krídla túžby. Ceny 
za rok 2019 si prevzali traja 
laureáti v rámci galaprogramu 
na veľkej scéne Divadla Jonáša 
Záborského. Jeho súčasťou bol 
už tradične koncert bez bariér.

O  ocenených v  troch ka-
tegóriách rozhodli na základe 
nominácií členovia Komisie 
sociálnych vecí a  rodiny pri 
Zastupiteľstve Prešovského sa-
mosprávneho kraja. Ceny za rok 
2019 si z rúk predsedu PSK Mi-
lana Majerského prevzali traja 
laureáti.

V  kategórii poskytovateľ 
sociálnych služieb spomedzi 
štyroch nominácií získal Kríd-
la túžby Domov pre seniorov 
v  Starej Ľubovni. V  kategórii 
zamestnanec u  poskytovate-
ľa sociálnych služieb si krajské 
ocenenie spomedzi trinástich 
nominovaných prevzala Zuzana 
Oravcová - zdravotná sestra z 
Centra sociálnych služieb Záti-
šie v Snine. V kategórii prijímateľ 
sociálnych služieb komisia roz-
hodovala medzi piatimi návrh-
mi. Cena bola udelená Antonovi 
Michalíkovi z  Gréckokatolíckej 
charity Prešov. Verejnosť ho po-
zná ako aktívneho distribútora 
mesačníka Cesta, ale po mno-

hých osobných skúsenostiach 
najmä ako vytrvalého bojovníka 
proti závislosti na alkohole.

V  aktuálnom 9. ročníku 
podujatia bola osobitná po-
zornosť kraja venovaná na-
vyše dvom prijímateľkám 
sociálnych služieb. Konkrét-
ne Márii Šotkovej z  Domova 
sv. Dominika v  Petrovanoch, 
ktorá sa dožíva v  tomto roku 
významného životného jubilea 
– 100 rokov a Emílii Fabiáno-
vej z CSS Domov pod Tatrami 
v Batizovciach, ktorá sa pravi-
delne umiestňuje na popred-
ných priečkach svetových špe-
ciálnych olympiád v  stolnom 
tenise.              (daj)

manŽeLStVO uzaVreLI
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Kultúrny kalendár na NOVEMBER 2019

Výstavy
Do 3. novembra
75 slobodných rokov pod Vysokými 

Tatrami
Pri príležitosti 75. výročia Sloven-

ského národného povstania výstava 
približuje priebeh bojov na Spiši a pod 
Tatrami.

Od 12. novembra
Poézia každodennosti
Výstava výtvarnej tvorby autoriek 

Marcely Vilhanovej a Alexandry Hri-
ňovskej Pavlovskej. Každá si vytiahla 
z reality jej blízke deje či objekty a po-
dáva ich svojským pohľadom. Všedné 
okamihy, denne vídané, sa tak stávajú 
vizuálnou poéziou v ich podaní.

Celý november
90 rokov slovenského hokeja
Súčasťou výstavy sú predmety do-

kumentujúce históriu a  najväčšie 
úspechy slovenského hokeja ako napr. 

olympijské medaily, medaily z  maj-
strovstiev sveta či trofeje z  domácich 
i medzinárodných súťaží.

PODUJATIA
Od 4. novembra
Projekt „Koridor“
Projekt pri príležitosti 30. výročia 

Nežnej revolúcie. Zbierka kľúčov s od-
kazmi darcov z radov verejnosti, ktorí 
kľúče môžu umiestňovať na kovové 
steny pred vstupom do múzea.

Pondelok 18. novembra každú celú 
hodinu od 9. do 12. hod.

November 1989 v  regióne 
Prednáška pre študentov stredných 
škôl, prednášajúci: Pavol Minar-
čák. Vstupné: 0,50 €/študent, pe-
dagogický dozor zdarma. Termín 
je potrebné si rezervovať vopred. 
Utorok 19. novembra o 17. hod.

November 1989 v regióne
Prednáška pre verejnosť, prednáša-

júci: Pavol Minarčák. Vstup: voľný.

Utorok – piatok 19.-22. novembra 
každú celú hodinu od 9. do 13. hod. 
pre školy, od 14. do 17. hod. pre verej-
nosť

Múzeum v  obchoďá-
ku - Čo ukrýva múzeum… 
Návštevníci sa dozvedia viac o  prá-
ci odborných pracovníkov v  múzeu, 
o tom ako sa dokumentujú a uchová-
vajú exponáty. Vstup: voľný. Termín je 
potrebné si rezervovať vopred. Podu-
jatie sa uskutoční v priestoroch Forum 
Poprad.

Stála expozícia múzea
Poprad a okolie v zrkadle vekov
Pobočka Spišská Sobota
Stále expozície múzea
Cechy a  remeslá na hornom Spi-

ši, Meštianske bývanie, Vznešenosť 
a pokora, Osobnosti Spišskej Soboty.

Zmena programu vyhradená! 

PODTATRANSKÁ PALETA
výstava malieb kytíc, anjelov, krajin-

ných zátiší, starých pamiatok architek-
túry Popradu a jeho okolia od akade-
mického maliara Igora Pančuka.

Podtatranské múzeum v Poprade, 
Vajanského 72/4, Poprad www.muzeumpp.eu

Ul. 1. Mája 234/6, Poprad

Tatranská galéria v Poprade

Galéria Igora 
Pančuka

Podtatranská 
knižnica Poprad
Výstavy
Podtatranská ul. 1
Od 11. novembra
Spišská paleta
Výstava výtvarných diel členov ART 

klubu pri Spišskom osvetovom stredis-
ku.

Sobota 2.,  16. a  30. novembra 
o 11.30 hod. - Hravé čítanie pre naj-
menších v angličtine 

Čítanie a snaha o porozumenie an-
glických textov pesničiek, rečňovaniek 
a rozprávok hravou formou. Podujatie 
je venované deťom (cca 3-6 rokov), 
pričom ich môžu sprevádzať rodičia, 
resp. starí rodičia, aby následne s nimi 
mohli v spoločnom hravom učení 
pokračovať aj doma. Usporiadateľ:  
Občianske združenie Semienko.

Streda 13. novembra o  16.30 hod. 
-  Spomíname na rok 1989

V spolupráci s Podtatranským osve-
tovým strediskom stretnutie s  býva-
lým primátorom mesta Poprad Jánom 
Madáčom.

Štvrtok 14. novembra o 10. hod. 
Prehliadka v prednese poézie, pró-

zy a vlastnej tvorby seniorov
V spolupráci s OO JDS.
Celý november
S knihou ma baví svet – 5. ročník
výstava výtvarných prác žiakov zák-

ladných a materských škôl.
Oddelenie umenia Spišská Sobota
Do 29. novembra
Hľadanie vo farbách 
Katarína Butvinová, enkaustika 

a liaty akryl.
Zmena programu vyhradená! 

MÚZEUM - GALÉRIA 
SCHERFELOV DOM

Poprad – Veľká, Scherfelova ul. 36

Do 15. novembra 2019
NA PAPIERI
Predĺžená výstava k nedožitým 90-

tym narodeninám velického rodáka 
výtvarníka Michala Trembáča. 

Od 21. novembra 2019
ZASTAVIŤ ČAS
Maľba – kresba amatérskeho výtvar-

níka Ondreja Ruttkaya. Vernisáž bude 
21. novembra o 17. hod.

Stála expozícia 
Zo starej Veľkej
- výber z diel akademického maliara 

Ondreja Ivana z Veľkej. 

Otvorené: pondelok, utorok, štvrtok 
od 8. do 12. a od 13. do 15. hod., streda 
od 8. do 12. a od 13. do 15.30 hod., pia-
tok od 8. do 12. a od 13. do 14.30 hod.

Tatranská galéria - Elektráreň
Výstavy
Do 10. novembra
Eduard Ovčáček  – Expozícia 

univerza
Rozsiahla výstava kľúčovej 

osobnosti českého a  slovenské-
ho lettrizmu a  zakladateľa Klubu 
konkretistov (Praha, 1967) orga-
nizovaná v  spolupráci s Galériou 
výtvarného umenia v Ostrave.

Od 15. novembra
Ľubo Stacho- Chvála svetlu
Multimediálny autorský pro-

jekt rekonštruuje časť inštalácie 
Svetlo a Citlivá vrstva (realizova-
ná v pôvodných priestoroch elek-
trárne dnešnej TG v  roku 1993), 
v reakcii na spirituálny charakter, 
atmosféru budovy a pohyb svetla 
v  nej. Doplnením o  nové vrstvy 
a  inštalácie chce autor navodiť 
atmosféru „niečoho“, čo sa zdalo 
už dávno stratené – minulosť, pa-
mäť a  stratené pocity. Kurátorka 
výstavy Lucia Fišerová.

Piatok 15. novembra o 17. hod. 
- Vernisáž výstavy

JUBILÁRNA SIEŇ
Do 3. novembra
Ladislav Mednyánszky
Kolekcia unikátnych zreštau-

rovaných kresieb zo zbierok Ga-
lérie P.M. Bohúňa v  Liptovskom 
Mikuláši a  Tatranskej galérie v 
Poprade.

Od 7. novembra
Gažovič – Popovič - Koller
Výstava diel významných umel-

cov narodených v roku 1939 z de-
pozitu Tatranskej galérie

KONCERTY
Piatok 15. novembra o 17. hod. 

v  rámci vernisáže výstavy Ľubo 
Stacho – Chvála Svetlu

Milan Paľa- Husľový recitál
Nezabudnuteľný recitál huslis-

tu Milana Paľu, ktorý patrí medzi 
špičkových slovenských interpre-
tov s množstvom nahrávok a oce-
není doma a v zahraničí.

INÉ PODUJATIA
30.výročie Nežnej revolúcie - 

17. 11. 1989
Pondelok až piatok 18. - 22. 

novembra - Chceme slobodu! 
Pád komunistického režimu na 
Slovensku

Sprístupnenie výstavy Ústavu 
pamäti národa v  Tatranskej ga-
lérii - fotografie doplnené edu-
katívnym textom k  udalostiam 
na Slovensku, ktoré viedli k pádu 
komunistického režimu.

Štvrtok 21. novembra o  11. 
hod. a 17. hod.

Diskusia s aktérmi novembro-
vých udalostí

Štvrtok 21. novembra o  17. 
hod. - vernisáž výstavy - 1989 Sa-
metová Nežná

Tatranská galéria v Poprade
Kurátor výstavy Tomáš Po-

spěch, spoluorganizátori: České 
centrum, Ústav pamäti národa, 
autori: Karel Cudlín, Pavel Šte-
cha, Radovan Boček, Jan Jindra, 
Martin Marenčin, Peter Brenkus, 

Vladimír Benko.
Hudobný hosť: Edo Klena.
Nedeľa 10. novembra od 14. do 

16. hod. - Nedeľné tvorivé diel-
ne.

Stála expozícia
Odkryté hodnoty app
vynovená stála expozícia 130 

diel zo zbierkového fondu Tat-
ranskej galérie predstavuje to 
najlepšie z tvorby takmer 80-tich 
autorov.

ARTKLUB
Celý november
HELENA SUCHÁ – PRIESVIT 

TVORBOU
Výstava pri príležitosti život-

ného jubilea známej popradskej 
výtvarníčky a grafičky.

Vila Flóra Starý Smokovec
Celý november
Yaro M.Kupčo – VYSOKÉ TAT-

RY
Výstava predstavuje autorskú 

kolekciu čiernobielych a  zlatom 
tónovaných fotografií z  prostredia 
Vysokých Tatier.

Zbigniew Ładygin  – VYSOKÉ 
TATRY

Výstava fotografií poľského ho-
rolezca, speleológa, editora, no-
vinára a  fotografa, ktorý sa vracia 
k  tvorbe na fotocitlivých materiá-
loch.

Stála expozícia - Tatry v umení

Zmena programu vyhradená

Hviezdoslavova 12, 058 01 Poprad, www.tatragaleria.sk
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Sezóna 2019/2020 je zatiaľ 
v  hokejovej Tipsport Lige 
veľmi vyrovnaná, o  čom 
svedčia aj bodové rozdiely 
tímov v  tabuľke. Popradu 
sa v  ostatnom období príliš 
nedarilo a tak došlo k výmene 
trénera. Františka Štolca 

vystriedal ostrieľaný Peter 
Mikula.

Hneď po jeho príchode sa 
tímu podarilo zvíťaziť nad Mi-
chalovcami 2:0 a  všetci v  ho-
kejovom Poprade veria, že od 
teraz pôjde všetko správnou 
cestou.

Pred prvou reprezentačnou 
prestávkou ostáva od dnes 
(streda 30. októbra) do nedele 
3. novembra odohrať tri zápasy. 
A potom opäť hurá na hokej...

Redakcia novín Poprad 
v spolupráci s HK Poprad pri-
pravila pre fanúšikov poprad-
ského hokeja úplne novú súťaž. 
V  piatok 15. novembra budú 
„kamzíci“ o  18. hodine hostiť 
doma v  podtatranskom derby 

Liptovský Mikuláš v  rámci 21. 
kola a vy máte možnosť vyhrať 
vstupenky na tento atraktívny 
duel. Vystrihnite kupón, ktorý 
je súčasťou tejto súťaže a zašlite 
alebo doručte ho do redakcie 
do pondelka 4. novembra 2019. 
Nezabudnite pripísať telefonic-
ký kontakt pre účely zaobsta-
rania voľných vstupov na daný 
zápas. Mená troch výhercov, 
ktorí získajú po dve vstupenky 
budú uverejnené v  novinách 
Poprad v  stredu 6. novembra 
2019.

Zapojením sa do súťaže sú-
ťažiaci súhlasia so spracovaním 
osobných údajov pre účel sú-
ťaže a s uverejnením osobných 
údajov v prípade výhry.       (ppv)

Zo série štyroch 
prehier v  rade bola 
pre popradských 
hokejistov tá posledná 
najtrpkejšia. V piatok 
prehrali v  Budapešti 
3:7. To už neustál 

tréner František Štolc a  abdikoval 
na svoju funkciu.

Spolu s Františkom Štolcom skon-
čil na lavičke Popradu aj jeho prvý 
asistent Pavel Paukovček. V  nedeľu 
mali „kamzíci“ na programe ďalší 
zápas a tak vedenie HK Poprad mu-
selo konať rýchlo. Na záskok prevzal 
domáci duel proti Michalovciam 
klubový konzultant Juraj Bondra 
a  na poste druhého asistenta ostal 
Ján Šimko. Klub však ešte v ten deň 
oznámil, že sa dohodol na spolu-
práci so skúseným trénerom Pet-
rom Mikulom, ktorý ma za sebou 
bohatú trénerskú kariéru a na kon-
te aj dva tituly slovenského majstra 
so Zvolenom. Ako sám povedal, do 
Popradu pricestoval priamo z  cha-
lupy a  večer už nasával atmosféru 
v novom pôsobisku priamo zo strie-
dačky. „O desiatej mi zavolali a o pol 
ôsmej som povedal na chalupe, že 
sa balíme a  ideme domov. Skúste si 
to teda dať časovo dokopy. Nemal 
som robotu a  nikdy som nepovedal, 
že s  trénovaním končím. Vôbec by 
ma nevzrušovalo, keby to nakoniec 
nevyšlo, ale som tu a  chcem pre po-
pradský hokej odovzdať to, čo som 
voľakedy odovzdával pre iné kluby. 
Hneď po mojom príchode som chcel 
byť v  prvom zápase na striedačke, 
pretože sedieť niekde na tribúne by 
bolo pre mňa bezpredmetné. Podľa 
toho, čo som v zápase s Michalovcami 
videl, treba popracovať na disciplíne. 
Mal som právo do diania zasiahnuť, 
ale rozdával som len dobre mienené 
rady. Na ľade bolo vidieť zvyšok ro-

boty z  minulosti. Popradčania išli 
psychicky trochu dole a  trápili sa aj 
v  tomto zápase, najmä počas presi-
lových hier. Našťastie sme boli odme-
není za snahu dvoma gólmi. Možno 
až prílišná snaha zväzovala našim 
hráčom ruky a  nohy, chýbala tomu 
ľahkosť a nefungovala myseľ. Chlapci 
si to však vykompenzovali bojovnos-
ťou a  srdcom. Na tom sa dá stavať. 
V  tíme sú individuality, ktoré by sa 
mohli radiť do kategórie rozdielových 
hráčov, ale v zápase s Michalovcami 
toto vôbec nefungovalo. Súčasný ho-
kej je o korčuľovaní a agresivite. Tre-
ba si uvedomiť, že zápasy rozhodujú 
situácie v  nerovnovážnych stavoch 
a  tie sme v  tomto prípade vyslovene 
zbabrali. Tým pádom je jasné, v čom 
sa musíme zlepšiť,“ uviedol po zápa-
se s  Michalovcami nový tréner HK 
Poprad Peter Mikula, ktorý sledoval 
výhru svojich zverencov v  pome-
re 2:0. Oficiálne ako hlavný tréner 
„kamzíkov“ bude P. Mikula stáť na 
lavičke už v dnešnom zápase (v stre-
du 30. októbra) v Nitre.

Vedenie HK Poprad po výmene 

trénerov zároveň pohrozilo, že ak 
sa výkony hráčov nezlepšia, pristúpi 
k zmenám aj v samotnom kádri.

Výsledky Tipsport Ligy: 15. 
kolo v utorok 22. októbra Poprad 
– Zvolen 3:4 (0:1, 1:1, 2:2), góly 
Popradu: 34. Marek Zagrapan (L. 
Kozák, M. Vandas), 42. Michael 
Vandas (L. Kozák) a 46. Guillaume 
Leclerc (L. Kozák). 16. kolo v pia-
tok 25. októbra Budapešť - Poprad 
7:3 (2:2, 2:1, 3:0), góly Popradu: 
9. Guillaume Leclerc (S. Takáč, J. 

Erving), 14. Samuel Mlynarovič 
(L. Handlovský, B. Česánek) a  31. 
Matej Paločko (R. Svitana, B. Česá-
nek). 17. kolo v nedeľu 27. októbra 
Poprad – Michalovce 2:0 (0:0, 0:0, 
2:0), góly Popradu: 53. Marek Za-
grapan (S. Takáč) a 59. Guillaume 
Leclerc (S. Takáč).

Program Tipsport Ligy: 18. 
kolo v stredu 30. októbra o 18. hod. 
Nitra – Poprad, 19. kolo v piatok 
1. novembra o  17. hod. Poprad - 
Miškovec a  20. kolo v  nedeľu 3. 
novembra o  17. hod. Detva - Po-
prad.      (mav)

Z kuchyne HK Poprad
Juniori: v stredu 23. októbra SR 18 – Poprad 2:5, v sobotu 26. októbra 
Poprad – Košice 4:0 a v nedeľu 27. októbra Košice – Poprad 7:0.
Dorast: v stredu 23. októbra Martin – Poprad 0:4, vo štvrtok 24. októbra 
Martin Poprad 3:4, v sobotu 26. októbra Poprad- Slovan BA 6:5sn a v ne-
deľu 27. októbra Poprad – Slovan BA 2:4.
Kadeti: v piatok 25. októbra Poprad – LA 11 Košice 5:0 a v sobotu 26. 
októbra Michalovce – Poprad 2:2.
St. žiaci 8.r.: v sobotu 26. októbra Poprad – Humenné 10:3.
St. žiaci 7.r.: v sobotu 26. októbra Poprad – Humenné 14:1.
Ml. žiaci 6.r.: v sobotu 26. októbra Spiš - Poprad 1:13.
Ml. žiaci 5.r.: v sobotu 26. októbra Spiš - Poprad 6:22.

Výhre nad Michalovcami sa prizeral nový tréner

 Z  V  Vp Pp P Skóre B

1. B. Bystrica 15 10 2 1 2 48:26 35

2. Slovan BA 16 9 3 1 3 53:33 34

3. Zvolen 15 10 0 0 5 53:40 30

4. Košice 16 7 3 2 4 46:36 29

5. Miškovec 16 5 3 2 6 42:39 23

6. Michalovce 16 6 1 3 6 36:40 23

7. Detva 16 6 2 0 8 48:48 22

8. Trenčín 15 6 1 2 6 41:44 22

9. Nitra 16 5 1 3 7 42:45 20

10. HK Poprad 16 4 2 4 6 42:46 20

11. Budapešť 16 6 0 2 8 47:57 20

12. N. Zámky 15 4 2 0 9 39:48 16

13. L. Mikuláš 16 2 2 2 10 28:63 12

Tabuľka Tipsport ligy

VK Junior 2012 Poprad
Volejbalisti VK Junior 2012 Poprad mali 

v  rámci 1. ligy Východ uplynulý víkend 
voľno. Do hry zasiahnu opäť v  sobotu 
2. novembra, keď o  10. a  o  12. hodine 
nastúpia v  Humennom proti lídrovi 

tabuľky - ŠK Gymnázium Humenné.
Cez víkend si naopak schuti zahrali popradskí junio-

ri. Úvodný turnaj sezóny 1. ligy Východ však nezvládli 
a v Prešove prehrali všetky štyri zápasy. So Starou Ľubov-
ňou i Svidníkom prehrali 0:3, po jednom sete uhrali v zá-
pasoch proti Humennému a Prešovu.             (ppv)

Z kuchyne VK Junior 2012 Poprad
St. žiaci: v sobotu 26. októbra Poprad - St. Ľubovňa 3:1 a 3:2.
St. žiačky: v sobotu 26. októbra Bardejov – Poprad 3:0 a 3:0.
Ml. žiačky 3-ky: v nedeľu 27. októbra Sp. N. Ves A – Po-
prad 2:0 a Poprad – Sp. N. Ves B 2:0.
Kadetky: v nedeľu 20. októbra Poprad - Bardejov 3:0 a 3:0

Podtatranské hokejové derby

FOTO – MK

Súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž
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Po dvoch týž-
dňoch voľna po-
kračuje 1. liga 
žien a  junioriek 
v  basketbale 5. 

a  6. kolom. Popradské bas-
ketbalistky sa predstavia po 
prvýkrát v sezóne na domá-
cej palubovke.

Basketbalistky BAM Po-
prad odohrajú v  sobotu 2. 

novembra duel tabuľkových 
susedov, keď ako ôsmy tím 
privítajú v  Aréne Poprad 
o  17.30 hod. deviaty celok 
TYDAM UPJŠ Košice. V ne-
deľu čaká zverenkyne Petra 
Stavěla druhý zápas víken-
dového bloku opäť v  Aréne 
Poprad. Už o 10.30 hod. budú 
ich súperom juniorky ŠKBD 
Spišská Nová Ves.       (ppv)

 POPRADSKÉ líšky 
v  piatok 25. októbra pora-
zili doma Ice Dream Košice 
20:1 v rámci dohrávky 5. kola 
ženskej hokejovej Extraligy. 
Vysoké víťazstvo si odniesli aj 
z košickej odvety o deň neskôr, 
keď v rámci 7. kola zdolali Ko-
šičanky 17:0. 8. kolo odohrajú 
zverenkyne Ivana Bednára 
v nedeľu 3. novembra o 13.30 
hod. vo Zvolene.

 FUTBALISTI ŠK Ze-
medar Poprad – Stráže zví-
ťazili v  nedeľu 27. októbra 
v Spišskej Belej nad tamojším 
Béčkom 3:2 v rámci 13. kola 
6. OMV ligy. V nedeľu 3. no-
vembra budú hrať o 14. hodi-
ne vo Veľkom Slavkove.

 DO finále okresného 
kola vo futsale stredných škôl, 
ktoré sa konalo minulý týždeň 
vo štvrtok v Matejovciach, sa 
prebojovali SPŠ Poprad, SSOŠ 
vo Veľkej, Obchodná akadé-
mia Poprad a SOŠ technická 
v Matejovciach. Minuloročný 
víťaz SSOŠ z  Veľkej neobhá-
jil prvenstvo a tak na krajské 
kolo do Prešova 12. novembra 
putujú chlapci zo SPŠ Poprad.

 V  sobotu 26. októbra 
odohrali basketbalisti BK 
Iskra Svit zápas 6. kola SBL 
v  Komárne. Prehrali 86:89 
a  v  sobotu 2. novembra sa 
predstavia o  18. hodine na 
domácej palubovke proti Le-
viciam.          (ppv)

Krátko zo športu

Hory svalov sa vrátili do Popradu
Po troch rokoch sa do 

Popradu vrátil Tatranský 
pohár v kulturistike a fitnes. 
V Aréne Poprad sa v sobotu 
26. októbra predstavilo 
v  rámci 39. ročníka 140 
pretekárov a  pretekárok 
z  celého Slovenska. Mnohí 
chceli zabojovať aj o účasť na 
svetových šampionátoch.

Hodnotné ceny sa rozdá-
vali v  trinástich kategóriách 
a úroveň tejto súťaže z roka na 
rok rastie. „Pred tromi rokmi 
sme stratili hlavného sponzora 
a  tak sme ho našli v  Prešove, 
nakoľko môj kolega – spoluor-
ganizátor má klub práve tam. 
Je to totiž jediná súťaž, ktorá 
rozdáva okrem hodnotných 
cien aj finančné odmeny. Stre-
távali ma rôzni ľudia a pýtali 
sa, prečo Tatranský pohár nie 
je v  Poprade. Nebolo jedno-
duché vrátiť sa, ale podarilo 
sa. Našli sa viacerí sponzori 
a  obmedzili sme niektoré od-
meny na nižších priečkach. 
Na 39. ročníku sa tak zišlo 
140 pretekárov a  pretekárok 

z celého Slovenska. Pre viaceré 
kategórie to bola prednomi-
načná súťaž na majstrovstvá 
sveta. Juniorky budú mať 
svetový šampionát dokonca 
v  Bratislave začiatkom de-
cembra. Muži sa predstavia 
v  Spojených arabských emi-
rátoch a juniori v Budapešti. 
Úroveň z  roka na rok rastie 
a  to nie len kvalitatívne, ale 
aj do počtu. Počet kategórií 
narástol na trinásť. Nedá sa 
ani povedať, kto je favoritom, 
každý prišiel dobre priprave-

ný,“ povedal riaditeľ súťaže 
z  klubu Galaxy 2 Poprad 
Jozef Andreja, ktorý do sú-
ťaže postavil sedem svojich 
zverencov.

Absolútnym víťazom 39. 
ročníka Tatranského pohára 
sa stal vlaňajší majster sveta 
kategórie klasická kulturis-
tika a  men’s  physique Peter 
Tatarka. Po prvýkrát sa ude-
ľoval aj titul absolútnej víťaz-
ky medzi ženami. Ten získala 
Zuzana Kardošová z kategó-
rie bikiny fitnes.            (mav)

Z  trojice nominovaných 
členov popradského PAGA 
GYM na WAKO Maj-
strovstvá sveta seniorov v 
kickboxe, ktoré sa konali 
celý minulý týždeň v Saraje-
ve, sa turnaja zúčastnili dva-
ja – Pavol Garaj a  Barbora 
Mayerová. Samuel Hadzima 
pre pracovné povinnosti do 
Bosny a  Hercegoviny nevy-
cestoval.

Skúsený popradský borec 
Pavol Garaj (na foto vľavo)
obsadil v nabitej konkurencii 
dvadsiatich bojovníkov dele-
né 17. miesto v kategórii Low 
Kick do 75 kg. Hneď vo svo-
jom prvom zápase podľahol 
Rusovi Islamovi Magomedo-
vovi 0:3.

Barbora Mayerová (na foto 
vpravo) pri svojej premiére 
na seniorskom svetovom 

š a m p i o n á -
te dokráčala 
v konkurencii 
dv anás t i ch 
pretekárok až 
do semifiná-
le v  kategórii 
Low Kick do 
52 kg. Po ví-
ťazstvách 3:0 
nad Francúz-
skou Moni-
cou Torchio 
a  Američan-
kou Lillie Hel-
ton prehrala 
s  neskoršou 
víťazkou Saidou Bukvič zo 
Srbska 0:3. Obsadila konečné 
tretie miesto a na krku jej visí 
bronzová medaila.

Slovensko prinieslo domov 
aj jedno zlato zásluhou Moni-
ky Chochlíkovej z VŠC Dukla 

Trenčín v K1 do 52 kg. V me-
dailovej bilancii v konkurencii 
takmer 400 pretekárov z  56 
krajín sveta skončili Slováci 
práve so ziskom jednej zlatej 
a jednej bronzovej medaily na 
delenom 17. mieste.         (ppv)

Mayerová premenila premiéru na bronz

Halové majstrovstvá Slovenska mladých hasičov
Basketbalová hala vo Svite 

privítala v sobotu 26. októbra 
hasičskú mlaď na 27. roční-
ku halových majstrovstiev 
Slovenska mladých hasičov 
o Putovné poháre preziden-
ta Dobrovoľnej požiarnej 
ochrany SR za účasti 91 päť-
členných družstiev vo veku 
od 5 do 16 rokov.

Účastníci sa predviedli v 
troch súťažných disciplínach - 
v štafetovom behu 5 x 30 met-
rov s prekážkami, štafete hasič-

ských dvojíc a uzlovej štafete.
V kategórii chlapcov 

(i zmiešané družstvá chlapcov 
a dievčat) súťažilo 55 družstiev. 
Víťazom sa stala Šuňava I (PP) 
s vedúcim Henrichom Baril-
lom. Spomedzi 36 družstiev 
dievčat bola najlepšia Spišská 
Stará Ves I (KK) s vedúcim 
Pavlom Dlhým a  na druhom 
mieste skončila opäť Šuňava I 
(PP) s vedúcim Jánom Kallom.

Ocenené boli i najlepšie vý-
kony v jednotlivých  súťažných 

disciplínach. V štafete 5 x 30 
metrov to boli chlapci a diev-
čatá zo Šuňavy, v štafete dvo-
jíc chlapci zo Spišskej Teplice 
a dievčatá z Danišoviec a v uz-
lovej štafete chlapci  i dievčatá 
zo Spišskej Starej Vsi.

Stalo sa tradíciou odmeniť i 
najmladších účastníkov halo-
vých majstrovstiev SR mladých 
hasičov, ktorými tentoraz boli 
Kristína Kriváková z Matejoviec 
nad Hornádom (SN) a  Alex 
Šubrt zo Štrby (PP).           (onk)

FK Poprad
Futbalisti FK 

Poprad neukon-
čili prvú polovicu 
sezóny najšťastnej-

šie. V  sobotu odohrali zápas 
15. kola v Púchove a prehrali 
nešťastným gólom v nadstave-
nom čase 1:2.

Popradčania si budú môcť 
napraviť chuť už dnes, t. j. v stre-
du 30. októbra, kedy sa pred-
stavia na domácom trávniku 
v NTC proti druholigovému ri-
valovi z Banskej Bystrice v rám-
ci osemfinále Slovenského po-
hára. Zápas začína o 16. hodine.

Výsledok: 15. kolo II. ligy 
v sobotu 26. októbra Púchov - 
Poprad 2:1 (1:0), gól Popradu: 
73. Tibor Slebodník.

Program: Osemfinále Slov-
naft Cup-u v stredu 30. októbra 
o 16. hodine Poprad – B. Bys-

trica a 16. kolo II. ligy v nedeľu 
3. novembra o 10.30 hod. Slo-
van BA - Poprad.            (ppv)

Z kuchyne FK Poprad
Juniori: v nedeľu 27. októbra Poprad B – Kalša 2:2.
St. dorast U19: v sobotu 26. októbra Poprad – Trnava 2:1.
St. žiaci U15: v sobotu 26. októbra Stropkov - Poprad 0:2.
St. žiaci U14: v sobotu 26. októbra Stropkov - Poprad 0:3.
Ml. žiaci U12: v sobotu 26. októbra Poprad – Stropkov 2:4.
Ml. žiaci U12: v sobotu 26. októbra Poprad – Stropkov 20:4.
Ženy: v nedeľu 27. októbra Bardejov - Poprad 7:0

Z kuchyne BAM Poprad
Kadetky: v sobotu 26. októbra Bardejov – Poprad 26:116 a v ne-
deľu 27. októbra TYDAM UPJŠ Košice – Poprad 50:62.
St. mini žiačky: v sobotu 26. októbra Žilina – Poprad 64:23 a 42:35.

 Z  V  R P S B

1. B. Bystrica 15 11 2 2 38:16 35

2. Dubnica n. V. 15 11 2 2 37:19 35

3. Skalica 15 10 2 3 30:16 32

4. FK Poprad 15 10 0 5 24:13 30

5. Žilina B 15 9 1 5 36:26 28

6. Podbrezová 14 7 0 7 22:22 21

7. L. Mikuláš  15 6 2 7 21:26 20

8. FC Košice 15 5 4 6 20:16 19

9. Ružomberok B 14 6 1 7 19:26 19

10. Púchov 15 5 3 7 20:23 18

1. Petržalka 15 5 2 8 24:28 17

11. Komárno 15 4 5 6 14:24 17

12. Bardejov 15 4 3 8 14:21 15

13. Slovan BA B 15 4 1 10 12:26 13

14. Šamorín 15 3 3 9 16:29 12

15. Trebišov 15 1 5 9 16:32 8

Tabuľka FK Poprad

FOTO – archív PAGA GYM

BAM Poprad
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Tretí vek sa opäť zabával
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Minulý týždeň 
v  stredu sa po roku 
v  spoločenskej sále 
v  Matejovciach opäť 
stretlo 350 seniorov 
z  deviatich denných 
centier a  z  Centra 
sociálnych služieb 
v Poprade, aby si za-
spomínali, zatanco-
vali si a  pobavili sa 
pri vystúpeniach So-
lus Dance Academy 
pod vedením tanečného pedagóga 
Jozefa Solusa a  hudobného telesa 
La Speranza.

Podujatie Tretí vek sa zabáva zor-
ganizoval sociálny odbor MsÚ už 
po 26-krát a  stále patrí k  najpopu-
lárnejším programom Mesiaca úcty 
k  starším v  Poprade. „Tešíme sa, že 

sa tieto stretnutia stali peknou tra-
díciou. Seniori z  denných centier sa 
radi stretávajú a  tu sa môžu zabaviť 
i porozprávať sa navzájom. Parket sa 
nám neustále zmenšuje, pretože každý 
sa na to veľmi teší. Pre našich seniorov 
pripravujeme rôzne aktivity celoročne 
a  vytvárame vhodné podmienky na 
stretávanie sa. Mesto Poprad sa môže 
pýšiť tým, že má podchytené všetky 
dostupné sociálne služby na veľmi 
kvalitnej úrovni. Máme výborne vy-
pracovaný komunitný 
plán a  chceme neustále 
napredovať. Verím, že 
si tento nadštandard 
udržíme,“ uviedla ve-
dúca sociálneho odbo-
ru Petra Zavacká a do-
dala: „V  budúcom roku 
pripravujeme aj dni 
otvorených dverí, aby 
sme oslovili čo najväčší 
počet ľudí, ktorí by chce-

li využívať denné centrá. Momentálne 
v nich máme približne 850 členov.“

Popradskí seniori sa v  tomto roku 
vrátili trochu do histórie. „Toto podu-
jatie začínalo tak, že sa navzájom zabá-
vali práve členovia denných centier. Aj 
teraz sa veľmi radi prezentovali a sami si 
pripravili pekný program,“ povedala P. 

Zavacká. „Všetci sa 
vždy tešia, lebo takto 
sa stretneme iba raz 
do roka. Je to výbor-
ná príležitosť poroz-
právať sa navzájom. 
Pripravila som si 
tanečné topánky 
a preto som nemoh-
la na tanečnom par-
kete chýbať,“ prezra-
dila predsedníčka 
DC v  Spišskej So-
bote Kamila Kuku-

rová. „Nacvičujeme ľudové tance a spev 
a často vystupujeme. V klube je nás 70 
a myslím si, že je to prospešná činnosť 
pre všetkých. Starí ľudia sú doma sami 
a smutní. V klube je to veselé a nikdy sa 
nenudíme,“ pokračovala predsedníčka 
DC vo Veľkej Mária Kromková. „Pri-
pravujeme rôzne zábavné tance a spevy. 
Tanec na hudbu od Boney M sa všade 
veľmi páčil a preto sme ho predstavili aj 
teraz,“ doplnila Ružena Guthová z DC 
Limba.        (mav)

FOTO – Marek Vaščura


