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V zastupiteľstve kraja budú štyria popradskí poslanci

Popradská samospráva zavedie najnovší 
systém protikorupčného riadenia

Streda  8. 11. 2017 Číslo 43 Ročník XXVIII. www.noviny-poprad.sk Cena 0,30 €

Sobotňajšie voľby do orgánov 
samosprávnych krajov ukázali, 
že každý hlas je dôležitý, a že si 
občania želali zmenu. V šiestich 
z ôsmich krajov, vrátane Prešov-
ského, zvolili nových županov. Iba 
dvaja - v Trenčíne a Nitre, obhájili 
svoje posty. 

V Prešovskom samosprávnom 
kraji po šestnástich rokoch vystrie-
da doterajšieho predsedu kraja Petra 
Chudíka Milan Majerský (KDH,SaS, 
OľaNO, NOVA), primátor Levoče. 
Získal najviac platných hlasov - 72 366 
a 40,36 perc., kým druhý v poradí P. 
Chudík 54 914 hlasov, čo predstavuje 
30,62 perc. Volebná účasť v kraji do-
siahla 29,4 perc., čo je o vyše sedem 
percent viac než pred štyrmi rokmi. 

Do Zastupiteľstva PSK zasadne 62 
zvolených poslancov. Najviac „bo-
dovali“ nezávislí kandidáti, ktorých 
bude 22, za nimi koaliční poslanci 
KDH, SaS, OľaNO, NOVA 21, Smer-
-SD bude mať 16, SNS 2 a Úsvit 1 po-
slanca. 

V Popradskom okrese občania 
volili 8 poslancov, ktorí ich budú 

zastupovať v Zastupiteľstve PSK. 
Sú to: učiteľka Patrícia Bujňáko-
vá z Popradu (KDH, SaS, OľaNO, 
NOVA) - 3 529 platných hlasov, 
manažér Pavol Gašper z Popradu 
(NEKA) - 3 294, riaditeľ Horskej zá-
chrannej služby z Vysokých Tatier 
Jozef Janiga (NEKA) - 5 198, primár 
oddelenia úrazovej chirurgie a JIS 
z Popradu Martin Lajoš (Smer-
-SD) - 3 950, manažér Štefan Pčola 
(NEKA) - 3 225, tlmočníčka posun-
kovej reči Anna Schlosserová (NEKA) 
- 3 244, starosta Štrby Michal Sýkora 
(NEKA) - 4 231 a viceprimátor Po-
pradu Igor Wzoš (NEKA) - 3 480. 
Traja zo zvolených nových poslancov 
už Popradský okres v Zastupiteľstve 
PSK zastupovali aj v minulom voleb-
nom období - J. Janiga, M. Sýkora a I. 
Wzoš. Päť bude nováčikov. Polovica 
z krajských poslancov za okres Po-
prad je takisto poslancami Mestské-
ho zastupiteľstva v Poprade. Rovna-
ko tomu bolo aj v predchádzajúcich 
rokoch, kedy však nimi boli Milan 
Baran, Alena Madzinová, Jozef Šva-
gerko a Igor Wzoš. Staronovým po-

slancom zostal iba I. Wzoš. Tohto-
ročnou novinkou krajských volieb 
je, že krajskí poslanci sú zvolení 
na 5 rokov, aby sa zosúladili voľby 
do orgánov samosprávnych krajov 
s komunálnymi voľbami a voľby 
predsedu kraja boli jednokolové, 
kým predtým boli dvojkolové. 

V Popradskom okrese dosiahla 
účasť voličov 26,81 perc., čo je viac 
o takmer 11 percent než pred štyr-
mi rokmi. Najvyššia účasť bola vo 
Vernári - 40,85 perc. a Hozelci 39,8 
perc. Veľkú účasť zaznamenali aj vo 
Vysokých Tatrách - 33,36 perc. 

Popradčania pristúpili k volebným schránkam v 40 voleb-
ných okrskoch. V zoznamoch oprávnených voličov bolo za-
písaných vyše 42 613 občanov Popradu, účasť dosiahla 26,23 
perc. Na foto vo volebných okrskoch v ZŠ s MŠ Dostojev-
ského ul. v Poprade.           FOTO - Silvia Šifrová

Mesto Poprad pripravu-
je zavedenie požiadaviek 
medzinárodnej normy ISO 
37001, ktorá predstavuje 
najnovší štandard v  oblasti 
protikorupčného riadenia. 
Pri jeho implementácii bude 
samospráva spolupracovať 
s Inštitútom manažérskych 
systémov (IMS) Ekonomic-
kej fakulty UMB. 

Norma ISO 37001 z roku 
2016 bola vydaná Medzinárod-
nou organizáciou pre normali-
záciu v Ženeve a na jej tvorbe sa 
podieľalo 37 krajín zo všetkých 

kontinentov. Aj keď nebola 
zatiaľ prijatá do sústavy slo-
venských technických noriem, 
jej medzinárodná platnosť za-
ručuje vydávanie certifikátov 
protikorupčného riadenia aj 
v Slovenskej republike. 

„Ide o pilotný projekt v rámci 
SR, pretože zatiaľ žiadna orga-
nizácia u nás sa nepodujala na 
implementáciu požiadaviek 
tohto štandardu na protiko-
rupčné manažérstvo. Tento 
štandard výrazne eliminuje 
korupčné správanie, pretože 
táto norma ide nad rámec po-

žiadaviek a opatrení platnej 
legislatívy,“ uviedol prof. Ján 
Závadský z IMS Poprad.

„Verím, že do leta budúceho 
roka budeme mať konkrétne 
výsledky, aby sme mohli požia-
dať o certifikát a predišli akým-
koľvek podozreniam a šumom 
o rôznom ovplyvňovaní. Ako 
prví na Slovensku chceme im-
plementovať normu, ktorá za-
bezpečí zavedenie výrazne nad-
štandardných opatrení v boji 
proti korupcii,“ uviedol primá-
tor Popradu Jozef Švagerko. 

(Pokračovanie na str. 2)

(Pokračovanie na str. 2)
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Spotreba a emisie CO
2
: 4,7 – 4,9 l/100 km, 122 – 129 g/km. Trieda energetickej efektivity: A

TECHNOLOGY TO ENJOY

Spoznajte prvý Leon s pohonom všetkých štyroch kolies a s dizajnom off-
road. SEAT Leon X-PERIENCE s technológiou 4Drive má o 27 mm zvýšenú 
svetlú výšku a je k dispozícii s automatickou dvojspojkovou prevodovkou DSG. 
Pohon všetkých štyroch kolies sa postará o maximálnu stabilitu v akomkoľvek 
počasí a na každej ceste. Zvýšený podvozok, ochranné obklady prahov 
dverí a podbehov kolies chránia karosériu a súčasne vyzdvihujú dynamický 
a robustný charakter vozidla. Teraz aj s predným pohonom a motorom 1,4 TSI.
Príďte na testovaciu jazdu k vášmu predajcovi SEAT.

SEAT LEON X-PERIENCE
VY SI VYBERÁTE CESTU

6 ROKOV ZÁRUKA
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• BURZA stredných škôl pre žia-
kov základných škôl a ich rodičov sa 
uskutoční v  Aréne Poprad v  piatok 
10. novembra od 9. do 14. hod.• DNES 8. novembra o  17. hod. 
sprístupnia v Podtatranskej knižnici 
novú výstavu Popradčana Františka 
Žoldáka s  názvom Krajinárske mo-
tívy. Záujemcovia si ju môžu pozrieť 
v čase otváracích hodín knižnice. • POPRADČANIA môžu už od 
zajtra 9. novembra nakupovať v no-
vom obchodnom dome. V  rámci 
celého Slovenska ide už o  64. pre-
vádzku spoločnosti Kaufland. Nový, 
moderný priestor už druhej predaj-
ne v  Poprade je navrhnutý tak, že 
uspokojí potreby aj toho najnároč-
nejšieho zákazníka. Nakupovanie 
sa stane ešte viac prehľadné a vďaka 
samoobslužným pokladniam jedno-
duché a rýchle.• V  PIATOk 3. novembra zvolal 
primátor mesta Jozef Švagerko 2. ne-
plánované zasadnutie Mestskej rady 
mesta Poprad. Viac informácii na 
www.poprad.sk.• TATRANSkÁ galéria v  Poprade 
vyhlasuje tradičnú predvianočnú 
výtvarnú súťaž Anjel Vianoc 2017 
pre materské, základné, špeciálne, 
základné umelecké a  stredné školy, 
na ktorej môžu prezentovať žiaci svoj 
talent a  výtvarnú zručnosť. Súťažné 
práce môžu byť vyhotovené ľubo-
voľnou výtvarnou technikou v počet 
max. 10 ks za školu. Potrebné je ich 
označiť a  účasť v súťaži potvrdiť na 
mailovú adresu pedagog@tatraga-
leria.sk najneskôr do 26. novembra 
2017. Viac informácií priamo v TG.• PRIEMERNÁ hodinová mzda 
žien na Slovensku je dnes o  19,6% 
nižšia ako u  mužov. V  rebríčku sa 
tak zaradilo opäť na šieste miesto 
v EÚ, pričom európsky priemer roz-
dielu v odmeňovaní žien a mužov je 
16,3%. Európsky deň rovnosti odme-
ňovania, ktorý tento rok pripadol na 
piatok 3. novembra, je momentom, 
keď ženy oproti mužom akoby pre-
stali dostávať odmenu - takmer dva 
mesiace pred koncom roka.  (ppš)

• ARBAT aj v Poprade, ako desia-
ty klub v  rámci Slovensko-ruskej 
spoločnosti SK. Vznikajú po celom 
Slovensku. Ich členmi sa stávajú ľu-
dia ponechávajúc si svoje názory 
v iných oblastiach, majú ale spoloč-
nú náklonnosť k Rusku a odmietanie 
jeho démonizovania. Sú prejavom 
uvedomenia si, že MIER tu nemáme 
ako dar so stavom trvalým a  z  po-
treby prejavu svojho názoru. T.č. 
0911 388 652.  95/17-R

V samotnom meste Poprad bola 
účasť 26,23 perc. Z oprávnených 
voličov bolo voliť 11 178 občanov. 
Aj v meste Poprad dali najviac hla-
sov kandidátovi na predsedu PSK 
Milanovi Majerskému - 4 738, pred 
druhým Petrom Chudíkom - 1 844 
a tretím Pavlom Gašperom - 1 288. 
V okrese bol 1. M. Majerský 8 794, 
2. P. Chudík 3 908, 3. P. Gašper 2 
151. Z kandidátov na poslancov 
PSK získal v meste Poprad najviac 

platných hlasov Jozef Janiga - 2 716, 
po ňom A. Schlosserová - 2 549, I. 
Wzoš - 2 377, ďalej P. Bujňáková - 2 
219, Š. Pčola - 2 158, Ondrej Kavka - 
2 126, M. Lajoš - 2 104, P. Gašper - 2 
099, M. Sýkora - 1 906 a prvú desiatku 
uzatvára Peter Brenišin - 1 784. 

Najvyššia účasť bola vo volebnom 
okreku č. 8 (ZŠ s MŠ Komenského) 
39,46, č. 37 (pracovisko MsÚ Stráže) 
36,05 a č. 36 (ZŠ s MŠ Vagonárska, 
Spišská Sobota) 35,44.

V Poprade volil aj prezident SR 

Andrej Kiska s manželkou Martinou. 
Po voľbách do samosprávnych krajov 
zverejnil svoje stanovisko a ocenil, že 
občania volili zmenu a extrémisti utr-
peli porážku. Okrem iného uviedol: 
„Zvoleným županom a poslancom sa-
mosprávnych krajov držím palce. Oča-
kávam, že dokážu prispieť k rozvoju 
svojho regiónu a k zlepšeniu života ľudí, 
ktorí im dali dôveru. Vzdávam úctu 
všetkým ľuďom, ktorí prispeli k tomu, 
že v sobotu vyhralo moderné, sebave-
domé, demokratické Slovensko.“ (mar)

Evanjelický cirkevný zbor augsbur-
ského vyznania v Poprade - Ma-
tejovciach minulú nedeľu oslávil 
500. výročie reformácie a zároveň 
230. výročie pamiatky posvätenia 
evanjelického chrámu v tejto mest-
skej časti. Základný kameň bol 
položený 29. mája 1786, kostol 
bol vysvätený 4. októbra 1787. Na 
slávnostných službách Božích priví-
tala evanjelických veriacich a hostí 
evanjelická farárka Janka Maťová. 
Slávnosť pozdravil aj spevokol z 
Batizoviec (na foto). (Viac v budú-
com čísle).   FOTO - Marta Marová

„Táto norma je zároveň dôležitým 
signálom pre všetkých investorov, že v 
Poprade ich čaká korektné prostredie, 
kde sa im oplatí investovať,“ doplnil 
viceprimátor Igor Wzoš. 

Norma ISO 37001 kladie náročné 
požiadavky na zvyšovanie protiko-
rupčných opatrení. 

Proces implementácie pozostáva zo 
4 fáz:

1. vstupná analýza - vyhodnotenie 
existujúcich opatrení a stupňa plnenia 
požiadaviek normy, vyhodnotenie do-
držiavania legislatívneho rámca v ob-
lasti korupčného správania,

2. implementácia požiadaviek nor-
my ISO 37001 - klasifikácia rizikových 
zamestnancov, obchodných partnerov 
a  projektov, školenia zamestnancov, 
vypracovanie politiky a  protikorupč-
ných cieľov, vymenovanie predstavite-
ľa mesta proti korupcii, vypracovanie 
protikorupčných postupov a  doku-
mentov,

3. predcertifikačný audit, 
4. certifikačný audit realizovaný ne-

závislým a  akreditovaným certifikač-
ným orgánom.

„Mesto si na seba upletie bič. Naj-
väčšia ťarcha je pritom na vedení 
mesta, ktoré musí opatrenia dodržia-
vať. Certifikačný orgán môže počas 
trojročnej platnosti certifikátu prísť 
a  vykonať kontrolný audit, či je všet-
ko v  súlade s  požiadavkami normy,“ 
uzavrel prof. Závadský.  (mag)

(Dokončenie zo str. 1)

Popradská samospráva ...
(Dokončenie zo str. 1)
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Krátke správy

Zo zastupiteľstva

Vitríny pre novú expozíciu múzea Poprad
a okolie v zrkadle vekov • NEDEĽNÉ tvorivé dielne sa v Tat-

ranskej galérii v  Poprade uskutočnia 
v nedeľu 12. novembra od 14. do 16. 
hod. Budú na tému jeseň.• OPÄŤ štartujú cestovateľské veče-
ry. Dnes 8. novembra o 19. hod. v art 
café Groteska v  Poprade František 
Turcsanyi sa podelí so svojimi cesto-
vateľskými zážitkami z Rumunska. • SLOVENSkÁ punková legenda 
Extip odohrá v  piatok 10. novembra 
v  popradskom klube Rock Fabric 
koncert. Hosťom podujatia bude sku-
pina Bratislavské dievčatá.• kULTÚRNO-turistická prechádz-
ka po okruhu pamiatok Starého Smo-
kovca s profesionálnym sprievodom sa 
uskutoční v  sobotu 11. novembra od 
10. hod. Zraz záujemcov bude na par-
kovisku nad autobusovou stanicou. • ÚRADY práce na Slovensku evi-
dovali ku koncu septembra tohto roka 
46,3 tisíca osôb, ktoré boli bez práce 
viac ako štyri roky. Medziročne ide o 
pokles o 18,5 tisíca ľudí. Najviac dlho-
dobo nezamestnaných sa nachádza v 
Prešovskom kraji. Ku koncu septem-
bra tohto roka išlo o 13,6 tisíca neza-
mestnaných. Prispeli k tomu predo-
všetkým okresy Prešov,  Kežmarok  a 
Vranov nad Topľou, v ktorých počet 
nezamestnaných nad štyri roky pre-
siahol 1,9 tisíca.• PRI príležitosti 60. výročia vzniku 
Múzea TANAP-u v Tatranskej Lomnici 
sa 31. októbra v jeho priestoroch usku-
točnila konferencia s názvom Minulosť 
a budúcnosť regionálnych múzeí.• ZA posledného 1,5 roka prijali via-
ceré mestá a obce zákaz prevádzkovať 
herne na svojom území. Aj v Poprade 
zbierajú v týchto dňoch dobrovoľníci 
podpisy na petíciu za zákaz hazardu 
v  meste. Viac na www.zastavmeha-
zard.sk• HORSkÁ záchranná služba upo-
zorňuje, že v polohách nad 1 000 met-
rov nad morom je sneh, v najvyšších 
polohách sú zimné podmienky, v 
stredných polohách sú chodníky na-
mrznuté a na skalách sa môže vysky-
tovať poľadovica. Žiada návštevníkov 
o zvýšenú opatrnosť pri túrach. Neod-
porúča pohyb nad chaty, ani prechod 
cez vysokohorské sedlá.  (ppš)

Streda 8. november o 19. 
hod. / divadelná sála Domu 
kultúry v Poprade
PETER NAGY - PIANkO
Predpredaj:
www.ticketportal.sk

Štvrtok 9. november o 17. a 
19. hod. / divadelná sála Dk
JAN kRAUS
ANEB HVĚZDY,
JAk JE NEZNÁTE

J. Kraus predstaví svoj humor 
a skvelú šou, vrátane hudob-
ného hosťa O. Kandráča.
Predpredaj:
www.ticketportal.sk,
MIK O52/436 11 92.

Nedeľa 12. november o 10. 
hod./divadelná sála Dk
PESNIČkÁL
Divadlo Theátrum
Deti spolu so strašiakom Ru-

dolfom a vílou Izabelou rozo-
hrajú partiu zábavy, interak-
cie a poznávania.
Vstupné: 1,50 €

Nedeľa 12. november o 18. 
hod. / divadelná sála Dk
SIMA MARTAUSOVÁ
A DIEVČENSkÝ
SPEVÁCkY ZBOR
Predpredaj vstupeniek:
Predpredaj.sk

Podtatranské múzeum v Poprade 
sa začína v  týchto dňoch zapĺňať 
novými vitrínami. Po komplex-
nej rekonštrukcii hlavnej budovy 
múzea na Vajanského ul. v Popra-
de, ktorá sa uskutočnila v rokoch 
2015 - 2016, a mesiacoch príprav, 
sa do expozičných priestorov za-
čína privážať nový výstavný mo-
biliár, ktorý je určený na 
inštaláciu a  prezentáciu 
novej expozície múzea: 
„Poprad a  okolie v  zr-
kadle vekov“. 

Nosnou časťou expozície 
budú už zdigitalizované 
zbierkové predmety. Nie-
ktoré exponáty z fondu 
archeológie, numizmatiky, 
etnografie alebo knižnice 
múzea budú prezentované 
po prvýkrát, prípadne po 
dlhšom čase. Napríklad 
výdreva obetnej studne 
z Gánoviec z doby bron-
zovej, tri poklady mincí z 
Lomničky, Spišskej Teplice a Bati-
zoviec, ninera - unikátny hudobný 
nástroj zo 17. storočia, reštaurova-
né historické knižničné dokumen-
ty zo 16. storočia a ďalšie.  Novú 
expozíciu múzeum plánuje otvoriť 
ešte v decembri tohto roku, ako via-
nočný darček pre obyvateľov mesta 
a jeho návštevníkov.  

Vitríny a ďalší výstavný mobiliár 
boli privezené v demonte. Sklada-
jú ich pracovníci zhotoviteľa. Po 
ich zložení, potrebnej dodatočnej 
úprave a  rozmiestnení v  expozič-
ných priestoroch, budú do nich 
inštalované zbierkové predmety 
a ďalšie materiály a  dokumenty 
pripravovanej expozície. Súčasťou 

výstavného mobiliára sú aj pod-
stavce do vitrín a pódiá, určené na 
umiestnenie rozmernejších pred-
metov. 

Múzeum s  finančnou podpo-
rou zriaďovateľa, Prešovského sa-
mosprávneho kraja (112 500,- €) 
a  mesta Poprad (50 000,- €) získa 
viac ako  100 kusov nového výstav-

ného nábytku (vitríny, podstavce, 
pódiá...), ktoré budú umiestne-
né v expozičných priestoroch na 
druhom nadzemnom podlaží, na 
ploche 400 m2. Súčasťou týchto 
priestorov je aj miestnosť s plochou 
100 m2, určená pre krátkodobé vý-
stavy.

Súčasťou komplexnej rekonštruk-
cie budovy Podtatranské-
ho múzea v Poprade, kto-
rú financoval zriaďovateľ 
múzea, Prešovský samo-
správny kraj vo výške 2,5 
mil. eur, bola aj príprava 
expozičných priestorov na 
prezentáciu unikátneho 
archeologického nálezu - 
hrobky kniežaťa z Popra-
du - Matejoviec z konca 
4. až začiatku 5. storočia 
n. l. Päť miestností na pr-
vom nadzemnom podlaží 
a jedna v suteréne určené 
na novú expozíciu, zatiaľ 
nebudú sprístupnené. Re-

alizácia a otvorenie stálej expozície 
hrobky si bude vyžadovať osobitnú 
pozornosť, združenie finančných 
prostriedkov a úzku spoluprácu 
viacerých odborných inštitúcií zo 
Slovenska aj zo zahraničia. 

Magdaléna Bekessová
riaditeľka Podtatranského

múzea v Poprade

• POSLANCI na októbrovom roko-
vaní mestského zastupiteľstva schválili 
podanie žiadosti o poskytnutie finanč-
ného príspevku mesta Poprad, partne-
ra projektu a Tatrzańskeho Parku Na-
rodowego (TPN), hlavného partnera v 
rámci Programu cezhraničnej spolu-
práce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 
2014-2020. Predmetom spoločného 
projektu je projekt Múzea turistiky, na 
ktorom popradská samospráva pracu-
je od augusta minulého roku po tom, 
čo MsZ schválilo odkúpenie budovy 
vo Veľkej so zámerom získať finanč-

né prostriedky na jej rekonštrukciu a 
zriadenie takéhoto múzea. Poslanec 
Štefan Pčola podotkol, aby sa v múzeu 
našiel priestor aj na športovú sieň slá-
vy. TPN plánuje v rámci projektu re-
konštrukciu schátranej budovy v časti 
mesta Zakopane - Kuźnice a zriadenie 
múzea horolezectva a lyžovania v Tat-
rách. • MESTSkÉ zastupiteľstvo v Po-
prade na svojom ostatnom zasadaní 
schválilo uzavretie partnerskej doho-
dy medzi samosprávou talianskeho 
mesta Mantova a partnermi projek-

tu Interreg Central Europe CE 1202 
Bhenefit. Je v ňom zapojených celko-
vo 13 partnerov, vedúcim je Mantova 
a mesto Poprad ako druhé v poradí. 
Projekt sa zameriava na energetické 
riešenie historických budov.• MSZ tiež schválilo, aby sa Detské 
jasle mesta Poprad na základe no-
vých právnych úprav - tzv. „jasličko-
vého“ zákona presunuli spod oblasti 
školstva pod sociálne služby mesta 
s platnosťou od 1. novembra 2017, 
pričom výška úhrad za jedno dieťa 
a mesiac sa nemení.  (pmm)

Nové vitríny v demonte.          FOTO - A. Ježíková

PP-90
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9. a 10. novembra o 19. hod. 
SUBURBICON: TEMNÉ PREDMESTIE 
USA, komédia / krimi, 104 min., titulky, 
MP15. Vstupné: 4 €

11. a 12. novembra o 16. hod.
SPIEVANkOVO
A kRÁĽOVNÁ HARMÓNIA
SK, hudobná rodinná komédia, 70 min., 
slovenská verzia, MP. Vstupné: 5 €/ 4,50 
€ deti

11. a 12. novembra o 19. hod.
VRAŽDA V ORIENT EXPRESE 
USA, krimi / dráma / mysteriózny, 110 
min., titulky, MP12.        Vstupné: 5 €

13. novembra o 19. hod.
LAJkA 3D- PROJEkT 100
CZ, animovaný / bábkový / sci-fi /muzikál, 
87 min., česká verzia, MP12, FK
Vstupné: 5 € / 3 € s preukazom FK

14. novembra o 19. hod.
EARTH: DEŇ NA ZÁZRAČNEJ PLA-
NÉTE 
UK, dokumentárny / rodinný, 95 min., da-
bing, MP.   Vstupné: 5 € / 4,50 € deti

KINO TATRAN
V  poslednú októbrovú sobotu 

usporiadalo občianske združe-
nie kalinka a Center Belarus 
Minsk v  divadelnej sále v  Spiš-
skej Sobote Festival deťom 
a  mládeži „Popradská vlna“. 
So svojím folklórnym umením 
sa predviedli bieloruské taneč-
né skupiny Chabarok, klyaksy 
a  Darynak a  niektoré slovenské 
folklórne kolektívy - Jánošík zo 
Svitu a Jaščurečky z Ľubice.  

OZ Kalinka sa stále venuje takýmto 
výmenným kultúrnym podujatiam. 
Na Slovensko tak prináša ruskú, 
bieloruskú a  ukrajinskú kultúru 
folklórnou cestou. Spoluorgani-
zátorka a  podpredsedníčka Kalin-
ky z  Popradu Miroslava Dudová 
uviedla: „Sme slovanské krajiny 
a  snažíme sa, aby naše folklórne 
súbory predvádzali svoje umenie na 
východ od našich hraníc a  takisto 
podporujeme opačným smerom, aby 

naši východní susedia videli našu 
krajinu a navzájom sme spoznali 
seba aj naše tradície.“ 

Ženská folklórna spevácka sku-
pina Jaščurečky spieva s ľudovou 
hudbou Borovec. Vznikli len 
nedávno, každá členka bola sú-
časťou iného súboru. Najviac sa 
im páči temperamentný folklór 
zo Zemplína, ktorý predvádzajú 
najčastejšie. Majú aj zemplínske 
kroje. Vystupujú s  pásmom ci-
gánskych, rusínskych a svadob-
ných piesní. Fľaškovým tancom 
zapájajú aj publikum. Vedúca 
skupiny Jana Palková povedala: 
„Baví nás folklór a potrebujeme sa 
realizovať, dostať to zo seba. Bola 
doba, keď bol trochu zabudnutý, 
ale teraz sa opäť dostáva do popre-
dia. Aj svojím pôsobením chceme 
prispieť k  rozveseleniu divákov, 
zaspievať si a uvoľniť sa z pracov-
ného tempa.“  (kpa)

Bieloruský a slovenský folklór na jednom pódiu

Ján Gallovič opäť recitoval v rodnom meste
Mestská orga-

nizácia Jednoty 
dôchodcov Slo-
venska v Poprade 
minulý piatok po 
druhýkrát zor-
ganizovala Gala-
večer Jána Gallo-
viča. Režisérkou 
aj moderátorkou 
programu bola 
Tatiana Husárová. 
Večer bol spoje-
ním umeleckého 
prednesu, hudby 
a spevu. J. Gallovič s T. Husárovou 
čítali úryvky z  novej knihy Au-
gustína kuchára Úsmevy a grimasy. 

Vystupovať pred Popradčanmi pre 
tohto známeho herca znamená mať 
najväčšiu trému. Uvedomuje si, že to 
nie je obyčajné publikum, že tu sedia 
jeho učitelia, ľudia, ktorí ho formova-
li, a povie si, že musí byť autentický, 
pravdivý a nesmie zlyhať. 

Každý človek má vo svojom živo-
te križovatky, ktoré ho nasmerujú 
k  profesii, ku kariére, k  poslaniu. A. 
Kuchár bol pre J. Galloviča správny 
maják, ktorý vedel inštinktívne vysto-
povať u mladých ľudí talent. Nebol to 
jeho učiteľ, ale poškuľoval po žiakoch, 
ktorí v  sebe mali dobrý základ. Jeho 
herecké predispozície vznikali aj na 
speváckych aj recitačných súťažiach, 
do ktorých ho učiteľky často manév-
rovali. 

„Na herectvo som sa nevrhol 
strmhlav, bral som to ako „próbu“, vyj-
de-nevyjde... Cesta bola postupná a he-
rectvo som nebral ako métu. Otec chcel 

mať zo mňa lekára, ja som  chcel byť ar-
cheológom. Hercom som už 37 rokov,“ 
povedal J. Gallovič, ktorého talent sa 
prejavil už počas stredoškolského štú-
dia vo vtedajšom  popradskom diva-
dielku OKO.

Jeho vzorom je Dušan Jamrich. 
V Národnom divadle majú aj spoloč-
nú šatňu. „Vždy sa precízne pripravuje, 
nerozptyľuje sa, všetko má do detailov 
naštudované. Charakter postavy má 
v  malíčku po historickej aj psycholo-
gickej stránke. S Božidarou Turzono-
vovou, ku ktorej tiež vzhliadam, hrá-
me v  jednom predstavení (Tichý bič) 
manželov. Veľká úcta k nej však z mo-
jej strany trochu brzdí ten autentický 
príbeh.“ 

J. Gallovič je takisto pre mnohých 
vzorom. Anna Gordiaková (bývalá 
riaditeľka ZUŠ-ky) uviedla: „S Riou 
Pitoňákovou, jeho učiteľkou klavíra, 
s ktorou sme rovesníčky, sme si hovori-
li, že budeme radi, keď sa nám podarí 
našich synov vychovať tak, ako je vy-
chovaný Janko Gallovič.“  (kpa)

Čas po skončení pracovnej kariéry 
otvoril Gabriele Rothovej zo Spišskej 
Soboty priestor pre dlhoročne do úza-
dia odkladanú záľubu - maľovanie. 
Estetické cítenie sa u nej prejavovalo 
už odmalička, či už v obliekaní, za-
riaďovaní bývania alebo už v prvých 
kresbách ešte v škole. 

Osud ju však zavial k ekonomike a 
suchopárnym číslam. Po vyštudovaní 
Strednej ekonomickej školy v Poprade 
pôsobila na ekonomických postoch naj-
prv v dnešnej Tatravagónke, posledných 
sedemnásť rokov pred odchodom do 
dôchodku v Baliarňach 
obchodu Poprad. Táto prá-
ca bola na míle vzdialená 
výtvarnému umeniu. Ma-
ľovanie si však na ňu poč-
kalo a v ostatných šiestich 
rokoch sa stalo jej veľkým 
hobby. V súčasnosti až do 
konca novembra prezen-
tuje 50 obrazov na svojej 
prvej výstave pod názvom Fragmentá-
rium v Galérii Scherfelov dom vo Veľkej.

„Mala som šťastie, že som stretla mla-
dú výtvarníčku Evu Kvaššayovú a hoci je 
medzi nami viac ako generačný rozdiel, 
porozumeli sme si a veľmi ma v tvorbe 
podporovala. Naučila ma veľa z kompo-
zície a upozornila na chyby. Informácie o 
maliarskej technike som však študovala z 
rôznych zdrojov,“ prezradila G. Rothová. 
Začínala olejom, potom objavila akryl, 
používa i rôzne štruktúrovacie pasty, 
do obrazov vlepuje obrázky, texty, robí 
si šablóny, občas použije i sprej. Najprv 
maľovala kópie obrazov slávnych malia-
rov ako van Gogha, Degasa, ale aj He-
leny Lam, Hundertwassera či Vettriana. 
„Keď sa mi zdalo, že sú kópie vydarené, 

tak som si dovolila začať s vlastnou tvor-
bou podľa svojej fantázie, podnetov. Bola 
som vo výtvarníctve ako nepopísaná kni-
ha. Možno by odborníci našli v mojich 
dielach nedokonalosti, ale sú to spontán-
ne obrazy ovplyvnené len mojím vkusom, 
intuíciou, predstavivosťou...,“ povedala 
autorka. Pri príprave výstavy si uvedo-
mila, že zobrazuje veľa postáv, hoci je 
práve figurálna kompozícia najťažšia. 
Má rada farby. Napriek tomu, že v oblie-
kaní obľubuje zelenú, pri maľovaní sa jej 
dobre robí najmä s modrou, no jej ob-
razy hýria aj pestrosťou kvetov, prírody, 

pôvabných námetov ľudí, 
žien, hudby, folklóru až po 
sakrálne témy. Návštevní-
kov upútajú všetky diela, 
ale miestnych nesporne 
Nokturno v Spišskej Sobo-
te či obrázky, do ktorých 
sú vpradené spomienky 
na predkov G. Rothovej. 
Vyrastala v Hniezdnom, v 

ktorom sa pred rokom zúčastnila i sú-
ťaže Maľované Hniezdne a tiež napísala 
vo vlastnej réžii knižku o osudoch ľudí 
koncom druhej svetovej vojny a po nej. 
Ilustrovala aj cestopisnú knihu o Ameri-
ke, ktorá zatiaľ ešte nebola vydaná. 

Talent G. Rothovej sa na dôchodku 
naplno prejavil. Rodina ju podporuje, 
veď jej obrazy krášlia nielen vlastný dom, 
ale i príbytky jej detí. „Veľa ľudí ma po-
zná ako ekonómku, susedu, priateľku... 
Boli prekvapení mojou výtvarnou tvorbou 
a som rada, že som v nich vyvolala pozi-
tívne emócie. Niektorí sa pýtali na moje 
ambície - chcela som však len urobiť ra-
dosť okoliu i sebe,“ dodala amatérska ma-
liarka, pre ktorú je spätná väzba veľkým 
povzbudením do ďalšej tvorby.  (mar)

Talentovaná autorka očarí pôvabnými obrazmi

Jaščurečky a Jana Palková (vľavo) s tromi 
členmi z bieloruského Chabaroku.

FOTO – Katarína Plavčanová
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Muža nad koľajnicami zachytili policajtiZachránili muža, ktorý sa chcel sa obesiť

Napísali ste nám Verejné obstarávanie v meste by malo byť prísnejšie a transparentnejšie
„Aj pri zákazkách s nízkou 

hodnotou je vzhľadom na 
hornú hranicu finančného 
limitu  150 000 eur vhodné 
upraviť ustanovenia smer-
nice o verejnom obstarávaní 
tak, aby bol spôsob obstará-
vania takýchto prác prísnejší 
a transparentnejší,“ vysvet-
ľuje Ondrej kavka, prečo na 
mestskom zastupiteľstve 25. 
októbra predložil návrh na 
zvýšenie informovanosti a 
transparentnosti pri podli-
mitných zákazkách.

Ako poslanec mestského 
zastupiteľstva preto pripra-
vil návrh na zmenu smer-
nice mesta Poprad č. 028/
SM/2016,  konkrétne § 7 ods. 

2, 3 a ods. 5 tejto smernice, 
v nasledujúcom znení:

„Ods. 2: Pri zákazkách na 
obstaranie bežne dostupných 
tovarov, služieb, resp. staveb-
ných prác v rozsahu viac ako 
3 000 eur a menej ako 15 000 
eur sa zákazka povinne zve-
rejní na webovej stránke mes-
ta a následne sa postupuje na 
základe porovnania minimál-
ne troch ponúk.

Ods. 3: Pri zákazkách na 
obstaranie nie bežne dostup-
ných tovarov a služieb ve-
rejný obstarávateľ postupuje 
priamym zadaním do hod-
noty 3 000 eur. 

Od hodnoty 3 000 eur  do 
hodnoty menej ako 50 000 

eur sa zákazka povinne zve-
rejní na webovej stránke mes-
ta súčasne so zaslaním výziev 
na podanie cenovej ponuky 
minimálne trom uchádzačom 
a následne sa postupuje na zá-
klade porovnania minimálne 
troch ponúk.

Ods. 5: Pri zákazkách na ob-
staranie nie bežne dostupných 
stavebných prác v intervale 
viac ako 1 000 eur a menej ako 
150 000 eur sa zákazka povin-
ne zverejní na webovej strán-
ke mesta súčasne so zaslaním 
výziev na podanie cenovej po-
nuky minimálne trom uchá-
dzačom a následne sa postu-
puje na základe porovnania 
minimálne troch ponúk.“

Zákon o  verejnom obsta-
rávaní rozlišuje nadlimitné a 
podlimitné zákazky a zákazky 
s nízkou hodnotou. Pri zá-
kazkách s nízkou hodnotou 
má v  súčasnosti podľa § 117 
ods. 1 verejný obstarávateľ pri 
zadávaní zákazky postupovať 
tak, aby vynaložené náklady 
na predmet zákazky boli pri-
merané jeho kvalite a cene. Je 
však v podstate na obstaráva-
teľovi, aký  postup si zvolí, aby 
to dosiahol. 

Smernica mesta Poprad, 
ktorá proces verejného ob-
starávania upravuje teraz, ho-
vorí, že mesto na obstaranie 
bežne dostupných tovarov a 
služieb, resp. stavebných prác 

v rozsahu 3 000 eur až 15 000 
eur postupuje prieskumom 
trhu na základe priameho 
zadania. Podľa ods. 3 pri ob-
staraní zákazky nie bežne do-
stupných tovarov a služieb do 
hodnoty 1 000 eur sa postu-
puje tiež priamym zadaním a 
v intervale hodnoty 1 000 eur 
až 50 000 eur prieskumom 
trhu. V § 7 ods. 5 je určené, 
že mesto na obstaranie nie 
bežne dostupných stavebných 
prác v hodnote od 1 000 eur 
do 150 000 eur postupuje 
prieskumom trhu porovna-
ním minimálne troch ponúk.

Návrh bol poslancami 
mestského zastupiteľstva pri-
jatý.   (pva)

Týždeň s mestskou políciou
• V STREDU 1. novembra po pol-
noci hliadka MsP Poprad zistila na 
ulici Francisciho v blízkosti prevádz-
ky nočného podniku osobu, ktorá 
hlasným krikom rušila nočný pokoj. 
37-ročnému mužovi z Popradu bola 
za priestupok proti verejnému po-
riadku uložená bloková pokuta.• V  TEN istý deň večer členovia 
občianskej hliadky zistili počas kon-
troly verejného poriadku na cinto-
ríne v Matejovciach, že v otvorenej 
hrobke sa nachádza päť mladých 
ľudí. Steny hrobky boli z vnútornej 
strany popísané rôznymi nápismi. 
Privolaná hliadka MsP Poprad ove-
rením totožnosti týchto osôb zistila, 
že ide o mladistvých Matejovčanov 
vo veku 15 až 18 rokov. Z dôvodu 
podozrenia z iného protiprávneho 

konania bola vec odovzdaná na OO 
PZ Poprad.• VO ŠTVRTOk 2. novembra po-
poludní bolo na mestskú políciu 
oznámené, že na ulici Jazovej pri 
rieke Poprad neznáme osoby založi-
li oheň, z ktorého sa do okolia šíril 
hustý dym. Službukonajúca hliadka 
MsP Poprad preverením oznámenia 
zistila, že oheň založili 33 a 39 roční 
muži z Popradu. Keďže obaja sú dl-
hodobo bez domova, na uvedenom 
mieste mali rozložený stan, v ktorom 
prebývali a na ohni pálili nazbierané 
elektrické káble. Z nich sa snažili zís-
kať druhotné suroviny s následným 
plánom speňažiť ich. Po upozorne-
ní mestskými policajtmi oheň uha-
sili, stan aj osobné veci si zbalili a z 
miesta boli vykázaní.  (msp)

Policajti z Obvodného oddelenia 
PZ vo Svite (na foto) v  poslednej 
chvíli zachránili muža, ktorý chcel 
svoj život ukončiť v pivnici svojho 
rodinného domu.

Na tiesňovú linku polície oznámi-
la žena bývajúca na Mierovej ulici 
vo Svite, že má obavu o  život svoj-
ho svokra. Muž mal pod vplyvom 
alkoholu odísť do pivnice, pričom 
celý deň rozprával, že si ublíži a oni 
sa boja ísť za ním ho skontrolovať, 
nakoľko majú obavu, že už je mŕtvy. 
Na miesto boli vyslané dve policajné 
hliadky. Prvá vošla do pivnice cez 
otvorené okno a na schodoch zbada-
la visieť muža, ktorý mal okolo krku 
omotané lano pripevnené o  beto-
nársku výstuž v stene. Policajti muža 
rýchlo nadvihli,  trčiacu výstuž vy-
tiahli zo steny, čím  uvoľnili lano. Mu-
žovi poskytli prvú pomoc, nevedel sa 

však nadýchnuť a  omdlel, nakoľko 
mal stále lano pevne omotané okolo 
krku. Policajti z druhej hliadky kole-
gom podali nôž, s  ktorým prerezali 
lano, na čo sa muž zhlboka nadýchol 
a začal komunikovať. Bol však agre-
sívny a stále opakoval, že aj tak sa za-
bije. Privolaná posádka záchranárov 
muža za asistencie polície previezla 
do nemocnice v Levoči.  (krp)

Policajti z  oddele-
nia železničnej polície 
v  Poprade predminu-
lý týždeň zachránili 
muža, ktorý chcel svoj 
život ukončiť skokom 
z vestibulu stanice.

Rušňovodič osobné-
ho vlaku prichádza-
júceho na popradskú 
stanicu si všimol osobu 
stojacu v hornom vesti-
bule z vonkajšej strany pri zábradlí. 
Kontaktoval preto výpravcu vlakov 
na popradskej stanici a ten následne 
políciu. Muž s policajtmi nekomuni-
koval, ale prešiel cez zábradlie a po-
stavil sa na plechovú striešku. Poli-
cajti sa medzitým k nemu presunuli, 
zachytili ho a stiahli naspäť.

Pri zisťovaní totožnosti zistili, že 

ide o 49-ročného Popradčana. Uvie-
dol, že stratil robotu v Česku, sestry 
predali rodičovský dom, nemá pe-
niaze na ubytovňu a tak je bezdo-
movcom. Teda už nevidí význam 
žiť a preto chcel skočiť pod vlak. 
Policajti privolali záchranárov, kto-
rí muža previezli na psychiatrické 
oddelenie do Levoče.  (krp)

Policajné správy

• POPRADSkÍ dopravní policajti 
obvinili minulý týždeň 38-ročného 
Popradčana z prečinu ohrozenia pod 
vplyvom návykovej látky. V  nedeľu 
jazdil po Alžbetinej ulici a pri výjaz-
de sa nestihol zaradiť do svojho jazd-
ného pruhu, pričom nedal prednosť 
v jazde oprotiidúcemu policajnému 
autu. Pri dokumentovaní dopravnej 
nehody bol podrobený dychovej 
skúške na alkohol a jej výsledok bol 

pozitívny. Taktiež policajti 
zistili, že nie je držiteľom 
vodičského oprávnenia. 
Dychová skúška na alkohol 
u  vodiča policajného auta 
bola negatívna. Pri nehode 
sa nikto nezranil.• Z PREČINU poškodzo-
vania cudzej veci obvinili 
minulý týždeň poprad-

skí policajti dvoch 17-ročných Po-
pradčanov. Obvinení mladíci prišli 
v nedeľu k budove trafostanice a na 
jej západnú stenu nastriekali nápis 
„EMO“. Spôsobená škoda bola vy-
číslená na 45 eur. Pri ich činnosti si 
dvojicu všimla žena bývajúca v blíz-
kosti, ktorá kontaktovala políciu. 
Policajti oboch chlapcov zakrátko 
zadržali. Obaja sú stíhaní v  tzv. su-
per rýchlom konaní.  (krp)
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Dali ste
nám vedieť Diplom za environmentálne vzdelávanie Študenti obchodnej akadémie 

v projekte Rozhoduj o Európe

Oslava Dňa zdravej výživy

(Ne)bezpečne v sieti
Súkromná stredná odbor-

ná škola na Ul. 29. augusta v 
Poprade sa aktívne zapojila 
do informačno-vzdelávacej 
kampane pod názvom „(Ne)
bezpečne v  sieti“, ktorú or-
ganizuje Centrum pre pod-
poru neformálneho vzdelá-
vania (CeNef) z Prešova.

V  stredu 25. októbra sa 
v  priestoroch školy usku-
točnili diskusné workshopy, 
zamerané na bezpečné vyu-
žívanie internetu a  novodo-
bých informačných a  komu-
nikačných technológií, ktoré 
sa stali súčasťou každodenné-
ho života mládeže. V  rámci 
neformálnych diskusných 
stretnutí boli stredoškolákom 
poskytnuté informácie nielen 

o výhodách, ale aj o rizikách 
on-line prostredia. Lektori 
Ľuboš Marcinek a Ján Smata-
na prostredníctvom rôznych 
aktivít, vedených neformál-
nym spôsobom vzdelávali 
popradskú mládež v  téme 
kritické myslenie a rozpozna-
nie nenávistných prejavov na 
internete.

Cieľom podujatia bolo moti-
vovať a šíriť povedomie a myš-
lienky kritického myslenia, 
ktoré je v súčasnej spoločnosti 
veľmi potrebné, aby mladí 
dokázali odolávať rôznym for-
mám extrémizmu, neznášan-
livosti nielen vo virtuálnom 
svete a zároveň posilniť for-
movanie ich hodnôt, zodpo-
vednosti a tolerancie.    (lum)

Po účasti na projek-
te Rozhoduj o Európe 
(RoE) v Prešove, kde 
sme si vyskúšali mo-
delové zasadnutie rady 
EÚ, sme sa zúčastnili na 
štruktúrovanom dialó-
gu.   Účastníkov vybrali 
na základe eseje, ktorá 
bola na tému „Infor-
movanosť mládeže o 
Európskej únii“. 

Následne sa žiaci Ob-
chodnej akadémie Po-
prad Filip Kubala, Ivana 
Šterbáková, Kristína Mly-
nárová, Henrieta Majerčá-
ková zúčastnili 5-dňového 
pokračovania projektu RoE 
v Brne. Počas neho sme si 
vyskúšali zasadnutie Európ-
skeho parlamentu, ako aj 
rady EÚ. 

Venovali sme sa témam 
o ochrane fyzických osôb v 
súvislosti so spracovaním 
osobných údajov a voľnom 
pohybe týchto údajov, a tak-
tiež pobrežnej a pohraničnej 
stráži. 

Za aktívnu účasť získali 
žiaci Filip Kubala a Henrieta 
Majerčáková (na foto) po-
zvanie od slovenského eu-
roposlanca Borisa Zalu. Na 
základe tohto pozvania sme 
mohli vidieť reálne fungova-
nie Európskeho parlamen-
tu v Bruseli. Počas pobytu 
sme mali aj prehliadku sídla 
NATO a navštívili sme no-
vootvorené múzeum House 
of European History. 

Filip Kubala,
študent III. C, OA Poprad

Základná škola s Materskou školou na Jar-
nej ulici v Poprade dlhodobo pracuje v pro-
jekte RECYkLOHRY, za ktorý v školskom 
roku 2016/2017 získala diplom za aktívny 
prístup k environmentálnemu vzdelávaniu 
a ochrane životného prostredia.

Škole patrí deviate miesto z celkového poč-
tu 1  218 registrovaných škôl na Slovensku. 
Splnené tematické úlohy je možné vidieť vo 

vstupnom vestibule školy. Do projektu sa ak-
tívne zapájajú učitelia, žiaci, ale aj zamestnan-
ci školy. Či už do zberu elektroodpadu, baté-
rií alebo tonerov. V škole všetci veria, že táto 
snaha sa pretaví do detí a žiakov, z ktorých, 
aj vďaka dobrému príkladu vyrastie environ-
mentálne uvedomelá mladá generácia.

Alena Rodziňáková
koordinátorka projektu

keď sa stratí škola
V  Podtatranskej knižnici 

na sídlisku Západ sa v ok-
tóbri konal seminár s  Ľud-
milou Hrdinákovou o  kniž-
ke pre deti Stratená škola 
od Daniely Krolupperovej. 
Na seminári sa zúčastnili 
žiaci 2. B triedy zo ZŠ s  MŠ 
Komenského v  Poprade. Ľ. 
Hrdináková pútavou for-
mou priblížila žiakom obsah 
knihy. Deti dostali obálky 
s  obrázkami a  zapečateným 
„tajomstvom“. Pomocou ob-
rázkov z obálky a názorných 
ukážok z  knihy, ktoré čítala 
lektorka, žiaci poskladali prí-
beh o  stratenej škole. Potom 
si spoločne vytvorili pojmo-

vú mapu príbehu a otvorili 
tajomnú zapečatenú listinu… 
Bolo na nej veľké oko. Oko 
je symbolom prezieravosti 
a  otvorenej hlavy-múdrosti. 
Seminár bol pútavou ukáž-
kou nielen pre deti, ale aj pre 
pedagógov a  poskytol cenné 

nápady ako kreatívnou for-
mou pracovať s detskou lite-
ratúrou. Za skvelý seminár 
patrí naša veľká vďaka lektor-
ke Ľudmile Hrdinákovej a za 
príjemnú atmosféru pracov-
níčkam Podtatranskej kniž-
nice v Poprade.  (bka)

Bilingvalisti pomáhali seniorom
Október je už tradične Me-

siacom úcty k starším. Svojou 
troškou prispeli aj študenti 
II. E triedy bilingválnej sek-
cie Gymnázia na Ulici Do-
minika Tatarku v  Poprade. 
V  posledný októbrový štvr-
tok v rámci hodiny etickej 
výchovy sme sa vybrali do 
obchodu neďaleko našej ško-
ly. Úloha pomôcť seniorom 
bola spočiatku náročná, pre-
konať ich nedôverčivosť ešte 
ťažšia, no napokon sme pred-

sa len splnili náš cieľ. Spoloč-
ne a s úsmevom na tvári sme 
ponúkli pomoc s nákupom a 
nosením ťažkých tašiek, čo 
viacerí starší ľudia s vďakou 
ocenili. Zistili sme, že najlep-
ší pocit prichádza, keď nieko-
mu pomôžeme bez toho, aby 
sme za to niečo čakali. Cestu 
späť do školy nám spríjem-
ňovalo vedomie, že starším 
ľuďom sme inak chladné 
ráno urobili o čosi krajšie, vy-
kúzlili sme im úsmev na pe-

rách a uľahčili cestu domov. 
Barbora Tomčejová, II. E

V  Materskej škole na 
Okružnej ulici sme 26. ok-
tóbra oslavovali Deň zdravej 

výživy. Deti z triedy Medve-
díky zahrali divadelné pred-
stavenie o  ježoch, ktorí si 

chystali zásoby na zimu. Jež-
kovia deti naučili, že závidieť 
nie je pekné  a  dôležité je 
vzájomne si pomáhať. Každá 
trieda pripravila vitamínovú 
hostinku z  ovocia a  zeleni-
ny pre svojich kamarátov.  
Všetci si dobre pochutnali, 
o  čom svedčili prázdne ta-
niere. Popoludní pre deti 
a  ich rodičov tety kuchárky 
a  pani učiteľky pripravili 
ochutnávku tých najlepších 
nátierok a  šalátov. Oslava 
zdravej výživy dopadla dob-
re, všetkým chutilo. 

Mária Harabinová
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V stredu 8. novembra - Aduscentrum, vo štvr-
tok 9. novembra - Avena, v piatok 10. novem-
bra - Lekáreň Nemocnice Poprad, v sobotu 
11. novembra - Cyprián, v  nedeľu 12. no-
vembra - Včela, v  pondelok 13. novembra 
- Aduscentrum a v utorok 14. novembra - Tília.
Aduscentrum: Nám. sv. Egídia 22, Avena: Kar-

patská 11, Lekáreň Nemocnice Poprad: Baníc-
ka 28, Cyprián: L. Svobodu, Včela: Tatranské 

nám. 1, Tília: Banícka 28.
Lekárne s  pohotovostnou službou sú 
otvorené od pondelka do piatka od 18. 

hod. do 22. hod., počas sobôt, nedieľ a sviat-
kov od 8. hod. do 22. hod.

Budete mať 
z niečoho 

veľkú radosť. Týka sa to lásky ale-
bo rodiny.

Objavia sa 
zdravotné 

problémy, pretože ste to v posled-
nom čase preháňali so stravou i v 
práci.

Nejakú pra-
covnú ale-

bo študijnú vec si dobre premys-
lite. Môže mať nečakaný háčik.

Budete mať 
z niečoho 

takú veľkú radosť, až sa budete 
vznášať.

Dostanete 
novú pra-

covnú ponuku, ktorá bude pre 
vás mimoriadne výhodná.

Veselý týž-
deň v kruhu 

rodiny a priateľov. Budete mať 
dôvod na oslavu.

N á h o d y 
neexistujú, 

preto by ste sa mali zamyslieť, či 
ste nejakú udalosť sami nevypro-
vokovali.

Nejaká zá-
ležitosť sa 

skončí - pre vás úspechom a za-
dosťučinením.

Na h áň at e 
sa za pe-

niazmi a pomaly si zabúdate uží-
vať život. Zmiernite tempo.

P o k o j n ý 
týždeň ne-

narušia žiadne nečakané situácie. 
Budete mať veľa príležitostí na 
rôzne stretnutia.

B u d e t e 
u v a ž o v a ť 

nad tým, čo je v živote najcennej-
šie. Majetok to určite nie je.

Ste dosť 
k r i t i c k í 

voči ostatným, ale sami kritiku zle 
znášate. Buďte viac tolerantnejší.

HoroSkop od Stredy do Stredy

poHotovoSť v lekárňacH

SpoločenSká kronika

V piatok 3. novembra 2017
vo Veľkej so

V piatok 3. novembra 2017
vo Veľkej s

V pondelok 6. novembra 2017
vo Veľkej s

V utorok 7. novembra 2017
vo Veľkej s

Zuzanou Ilavskou,
98-ročnou

Ing. Milanom Paulikom,
78-ročným

Petrom Rusinom,
52-ročným

Jánom Jendruščákom,
77-ročným

navŽdy Sme Sa roZlÚčili

„Rodina je miestom lásky a života. Miestom, kde láska rodí život.“
Ján Pavol II.

povedali Slávni

Dnes 8. novembra je Bohumír, zajtra 9. novembra má meniny 
Teodor, v  piatok 10. novembra Tibor, v  sobotu 11. novembra 
Martin, Maroš, v  nedeľu 12. novembra Svätopluk, v  pondelok 
13. novembra Stanislav a v utorok 14. novembra Irma.

BlaHoŽeláme k meninám

Biografický slovník osobností mesta Poprad
V októbri sme si pripomenuli:

270 rokov od narodenia 
Zuzany Anny HÖNSCHOVEJ 
- BEŇOVSkEJ, manželky Mó-
rica Beňovského (*16. 10. 1747 
Spišská Sobota - †4. 3. 1826 
Beckovská Vieska), pochovaná 
v Beckove, okr. Trenčín).

 Synovia Samuel (*9. 12. 1768 
Spišská Sobota - †22. 9. 1772 
Spišská Sobota), Karol (*22. 11. 
1773 Ille-de-France - †11. 7. 
1774 Madagaskar), dcéry Rozá-
lia (*18. 1. 1779  Vieska - †29. 
10. 1816 Vieska), Žofia (*1781), 
tretia dcéra zomrela krátko po 
narodení 1784 v  Baltimore, 
USA.

Počas svojho krátkeho pobytu 
na Spiši 1767 - 1768 sa do nej 
zaľúbil Móric Beňovský. Man-
želstvo uzavreli v  dedine Wiel-
kanoc pri Krakove (20. 4. 1768). 
Prvý syn sa jej narodil ešte v tom 
istom roku v  decembri. Otec 
dieťaťa a manžel vtedy bojoval 
v Poľsku proti Rusom, syna ni-
kdy nevidel. Po úteku z vyhnan-
stva na Kamčatke a príchode do 
Francúzska roku 1772 prišla za 
Móricom do Paríža. S  manže-
lom roku 1773 odišla na Mada-
gaskar. Tu sa narodil aj zomrel 
druhý syn. V januári 1778 pri-
šla s  manželom do Viesky pri 
Beckove, kde Beňovský kúpil 
kaštiel s pozemkami. Vo Vieske 
sa jej narodili dve dcéry, Rozá-
lia (*1779), ktorá sa vydala  za 
Donáta Várady - Sakmáryho z 
Lučivnej a Žofia (*1781), ktorá 

sa vydala za Rudolfa  Očkaya. 
Po 1781 odišla opäť do Fran-

cúzska, kde ju manžel zoznámil 
s  Benjaminom Franklinom, 
ktorý bol v  tom čase americ-
kým veľvyslancom v Paríži. 
Roku 1783 odišla s rodinou do 
Londýna, odtiaľ potom 1784 do 
Ameriky. Krátko po príchode do 
Baltimoru porodila tretiu dcé-
ru, ktorá však čoskoro zomre-
la. V tom istom roku odišiel jej 
manžel na druhú výpravu na 
Madagaskar, kde v  máji 1786 
zomrel. V  tom čase bola chorá 
a slabá, preto zostala s  dcéra-
mi v  Baltimore odkázaná na 
pomoc Benjamina Franklina, 
ktorý jej umožnil  vrátiť sa do 
Paríža a odtiaľ na Slovensko. 
Usadila sa vo Vieske na manže-
lovom majetku.

Život však nemala ľahký, 
pretože manželova rodina (Mó-
ricova sestra Marta) poprela 
platnosť  manželstva a tým aj 
nárok na dedičstvo. V spore jej 
pomohol samotný panovník 
cisár František I. Roku 1816 jej 
zomrela vo Vieske staršia dcéra  
Rozália a v marci 1826 aj Zuza-
na (vo veku 79 rokov). V Becko-
ve ju pochoval Pavol Hurban, 
otec J. M. Hurbana.   

40 rokov od úmrtia dôstoj-
níka Milana FÁBIkA (*1940 
Ružomberok - † 20. 10. 1977 
Bratislava-Ivánka).

V  rokoch 1973 - 1977 bol 

dislokovaný na popradské letis-
ko, predovšetkým pre potreby 
Horskej služby. Vynikajúco po-
znal Vysoké Tatry a  bol prie-
kopníkom záchrannej služby vo 
vysokohorských podmienkach. 
Svojou obetavosťou zachránil 
mnoho životov. Bol iniciátorom 
a aktérom inštruktážneho filmu 
o  spôsoboch leteckej záchrany 
v  horách. Zahynul s  celou po-
sádkou pri pristávacom manév-
ri, keď za veľmi nepriaznivých 
podmienok prevážal manželku 
vtedajšieho prezidenta Vieru 
Husákovú.

50 rokov od úmrtia mly-
nára Jozefa GIRGAŠA (*23. 
1. 1898 Levoča - †30. 10. 1967 
Stráže).

V  marci 1923 si v  Strážach 
prenajal od firmy Bratia Schwe-
itzer mlyn a dve hate na rieke 
Poprad pod Spišskou Sobotou. 
Ročné nájomné platil 8 000 ko-
rún. Prenajaté objekty boli vo 
veľmi zlom stave. Živnostenský 
list na mlynársku činnosť získal 
3. marca. 1931. Počas hospo-
dárskej krízy musel pre prevádz-
ku mlyna získať so súhlasom 
Okresného vodohospodárskeho 
úradu a Spolku rybárov aj vod-
né právo. Získal ho s platnosťou 
na 50 rokov. V  roku 1949 bol 
mlyn znárodnený, jeho činnosť 
sa zastavila. Bol posledným 
mlynárom v Strážach.

Zuzana Kollárová

Mesto Poprad prijme zamestnanca
na obsadenie pracovnej pozície:

odborný referent oddelenia životného prostredia

Miesto práce: Mestský úrad Poprad
Druh pracovného pomeru: plný úväzok na pracovnú zmluvu
Predpokladaný nástup: po ukončení výberového konania
Náplň práce: 
Plnenie úloh súvisiacich s preneseným výkonom štátnej sprá-
vy - zákon 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, zákona 
79/2015 Z. z. o odpadoch.
kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
vzdelanie VŠ II. - prírodovedného smeru výhodou, odborná 
spôsobilosť na výkon činnosti výhodou, znalosť právnych no-
riem v predmetnej oblasti, bezúhonnosť, zodpovednosť, samo-
statnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť, práca s počítačom - po-
kročilý, vodičský preukaz sk. B. 
Požadované doklady k prihláške na výberový pohovor:
písomná prihláška na výberový pohovor, štruktúrovaný profesij-
ný životopis s uvedením telefonického kontaktu, kópia dokladov 
o dosiahnutom vzdelaní, čestné prehlásenie o  bezúhonnosti, 
písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov pre 
potreby výberového pohovoru podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o 
ochrane osobných údajov v platnom znení.
Uzávierka prihlášok je 20. novembra 2017.
Uchádzači môžu prihlášky doručiť osobne do podateľne Mest-
ského úradu v  Poprade, alebo ich poslať poštou na adresu: 
Mestský úrad Poprad, odd. personálneho manažmentu a miezd, 
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad.
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť 
do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú po-
žadované podmienky.    PP-117

Detské kino - My Little Pony vo 
filme: o  13.10 hod. (hrá sa len 
cez víkend), Príšerákovci 2D: 
o  15.30 hod., Vražda v  Orient 
exprese: o  17.50 hod. (nehrá sa 
14.11.) a o 21. hod., Thor: Rag-
narok 3D: o  20.30 hod. (nehrá 
sa 14.11.), o 21. hod. (hrá sa len 
14.11.), Babská jazda: Matky 
Rebelky: Šťastné a veselé: o 18. 
hod. (hrá sa len 14.11.),  Spie-
vankovo a kráľovná Harmónia: 
o 13. hod. (hrá sa len cez víkend), 
Thor: Ragnarok 2D: o  15.20 
hod. a o 18.10 hod., Earth: Deň 

na zázračnej planéte 2D: o  14. 
hod. (hrá sa len cez víkend), 
Bajkeri: o 15.20 hod. (hrá sa len 
14.11.), o  16.20 hod. (nehrá sa 
14.11.), DOGG: o 17.30 hod. (hrá 
sa len 14.11.), o 18.30 hod. (hrá 
sa len 15.11.), o 18.40 hod. (ne-
hrá sa 14.11. a  15.11.), Artmax 
opera: Rigoletto z  Barcelony: 
o 19.30 hod. (hrá sa len 14.11.), 
Všetko najhoršie 2D: o  20.40 
hod. (nehrá sa 14.11. a  15.11.), 
Drsná jazda: Justice League 3D: 
o  20.30 hod. (hrá sa len15.11.). 
Viac na www.cine-max.sk  (ppp)

program kina cinemaX poprad
Od 9. novembra do 15. novembra
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inZercia

O vstupenky na šou Pán ľadu
Súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž

V tomto vydaní novín prinášame 
kupón číslo 2 k súťaži o vstupenky 
na svetovú krasokorčuliarsku šou 
PÁN ĽADU - JEVGENIJ PLJUŠ-
ČENkO.

   Predstavenie zavíta do Popradu 
vo štvrtok 23. novembra 2017. Na 
zimnom štadióne Jevgenij Pljuščen-
ko spolu s víťazkou zimných OH 
Adelinou Sotnikovou, Tomášom 
Vernerom, Elenou Jovanovič, No-
darom Maisuradzem, Mischom Ge, 
Ivanom Riginim, Elladjom Baldem 

a mnohými ďalšími predvedú svoje 
krasokorčuliarske umenie. Do Popra-
du pricestuje aj Edvin Márton, ktorý 
svoje hudobné majstrovstvo ukáže 
na „stradivárkach“ vyrobených v 
roku 1699. Prvýkrát na svete vystúpi 
J. Pljuščenko v spoločnej choreogra-
fii aj so svojím 4,5-ročným synom 
Alexandrom.

Predpredaj vstupeniek na všetky 
predstavenia je zabezpečený v  sieti 
Ticketportal.

Ak máte záujem vyhrať vstupen-
ky na predstavenie v našom meste 
vystrihnite kupón z  tohto vyda-
nia novín a  z predchádzajúceho 
vydania novín (2.11.) a  zašlite ich 
do redakcie (Podtatranská 149/7, 
058 01 Poprad) do pondelka 13. 
novembra 2017. Mená deviatich 
čitateľov, ktorí získajú po dve vstu-
penky budú uverejnené v  novi-
nách Poprad v  stredu 15. novem-
bra 2017.   (ppš)

k u p ó n

číslo 2

Primátor mesta Poprad podľa § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a § 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 umeleckej školy,

Štefánikova 99/72, Poprad.

kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: • odborná a pedagogická spôsobi-
losť pre daný druh školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamest-
nancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou 
sa  ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre 
jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v 
znení neskorších predpisov • absolvovanie prvej atestácie (I. kvalifikačnej skúšky 
alebo jej náhradnej formy) • najmenej päť rokov pedagogickej činnosti.

Iné požiadavky: • ovládanie štátneho jazyka • znalosť príslušnej legislatívy • bez-
úhonnosť, • osobnostné a morálne predpoklady pre výkon riadiacej funkcie • 
riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti • flexibilita, zodpovednosť, spo-
ľahlivosť • práca s PC.

Požadované doklady k prihláške do výberového konania: • prihláška do výbe-
rového konania • štruktúrovaný profesijný životopis • overené kópie dokladov o 
splnení kvalifikačných predpokladov • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe • 
písomné referencie z predchádzajúcej praxe • výpis z registra trestov nie starší 
ako tri mesiace • písomný návrh koncepcie rozvoja školy • preukázanie zdravot-
nej spôsobilosti • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných 
v predložených dokladoch • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre 
potreby výberového konania podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osob-
ných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred-
pisov.

Uzávierka prihlášok: 24. november 2017.  Rozhodujúci je dátum podania na 
poštovej pečiatke alebo na pečiatke podateľne MsÚ Poprad.
Prihlášky s označením „Výberové konanie + názov školy“ posielajte na adresu:
Mestský úrad Poprad
odbor školstva, mládeže a športu
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
O termíne a mieste výberového konania budú prihlásení uchádzači písomne in-
formovaní najmenej 7 dní pred jeho konaním.                                                PP-114

• Predám tatranský obklad 2,9 €/m2, 
leštený, zrubový - pologuľatý profil, 
hranoly a dlážkovicu - dyle na podla-
hy. Inf.: č. t. 0908 234 866.  3/17-P
• Predám záhradku so záhradnou 
chatkou na Západe 2. Inf. č. t.: 0915 
287 566.    29/17-P
• Predám ešte nepoužitý keramický 
sud cca 60-litrový na nakladanie ka-
pusty. Inf. č. t.: 0904 569 578.   30/17-P
• Predám písací stôl s  rysovacou 
doskou a  sedaciu súpravu zn. Har-
fa, rozťahovacia. Lacno. Inf. č. t.: 
0904 569 578.  31/17-P
• Predám obrábanú záhradu 400 m2 
pri Pebeku v  Matejovciach za 800 € 
s malou chatkou. Inf.: č. t. 0902 095 288, 
052/772 38 01.  33/17-P
• Predám Toyotou Yaris diesel, 1.4D, 
r. v. 2009, 4-dverová, čierna farba, po 
výmene rozvodov a spojky, cena do-
hodou. Inf.: č. t. 0915 917 147.    34/17-P
• Predám pekný plyšový koberec, 
orientálny vzor, prevláda modrá 
a červená farba, rozmery 3 x 4 m, ako 
nový, cena 200 €, vhodný do hotela 
na recepciu, do auly a  i  do interié-
ru rodinného domu. Inf.: č. t. 0908 
254 433.   35/17-P

• kúpim pozemok vo Veľkej, v Spiš-
skej Sobote alebo v Strážach vhod-
ný na výstavbu rodinného domu, 

výmera pozemku max. do 450 m2, 
cena do 45 000 €. Platba v hotovosti. 
Inf.: č. t. 0903 626 055.  8/17-K

• RENAULT POPRAD prijme na 
zastupovanie upratovačku v termíne 
od 15. decembra 2017 do 31. januára 
2018. Inf.: č. t. 0905 316 883 alebo pria-
mo v autosalóne.  90/17-R
• Dám do prenájmu komplet zaria-
dený 1-izb. byt s balkónom v Poprade 
na sídl. Juh III, cena 330 €/l mesiac. 
Inf.: č. t. 0918 694 121.      92/17-R 
• Dám do prenájmu v  Poprade 
na sídl. Západ 1-izb. plne zariade-
ný byt s  balkónom. Inf.: č. t. 0905 
383 132.   93/17-R
• Za odvoz z  chatovej oblasti v 
Gánovciach darujem čierne uh-
lie a  malý starší mrazák. Inf.: č. t. 
0905 383 132.  94/17-R
• Dáme do prenájmu kancelár-
ske priestory v  Poprade, Teplická 
34, bývalá AB Stavomontáže. Jeden 
mesačný nájom „grátis“. Inf.: č. t. 
0905 563  836, e-mail: pabamke@
gmail.com  96/17-R
• Hľadám podnájom alebo kú-
pim menší byt Poprad, Tatry a oko-
lie. Volať večer. Inf. č. t.: 0944 28 76 
70.   97/17-R
• Doučujem matematiku ZŠ, SŠ, pri-
pravujem na testovanie 9, testovanie 
5 a na prijímacie pohovory na SŠ. Inf.: 
č. t. 0903 532 195.  98/17-R

PP-116
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Od 9. 11. 2017 
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Druholigisti sa hľadajú, rezerva má jeseň už za sebou

 Z V  Vp Pp P Skóre  B

1. Trenčín 20 13 4 0 3 61:31 47

2. Košice 21 13 0 2 6 65:49 41

3. B. Bystrica 21 11 2 3 5 82:53 40

4. Zvolen 20 9 4 2 5 65:55 37

5. Hk Poprad 21 9 4 2 6 59:57 37

6. Nitra 20 8 3 2 7 70:61 32

7. Žilina 21 9 1 2 9 59:54 31

8. N. Zámky 21 7 2 1 11 52:62 26

9. L. Mikuláš 20 5 1 4 10 42:51 21

10. Detva 21 2 0 2 17 35:79  8

11. SR 20 16 3 1 2 10 32:70 13

Tabuľka Tipsport Ligy

Z kuchyne Hk Poprad
Juniori: v sobotu 4. novembra Po-
prad - Košice 6:1, v nedeľu 5. no-
vembra Poprad - Sp. N. Ves 5:3.
Dorast: v sobotu 4. novembra Zvo-
len - Poprad 4:2, v  nedeľu 5. no-
vembra B. Bystrica - Poprad 4:5sn.
kadeti: v  stredu 1. novembra Po-
prad - Trnava 2:5, v nedeľu 5. no-
vembra Zvolen - Poprad 2:4.
St. žiaci 8. roč.: v sobotu 4. novem-
bra Košice - Poprad 6:5.
St. žiaci 7. roč.: v sobotu 4. novem-
bra Košice - Poprad 9:0.
Ml. žiaci 6. roč.: v  sobotu 4. no-
vembra Poprad - Košice 1:2.
Ml. žiaci 5. roč.: v  sobotu 4. no-
vembra Poprad - Košice 4:2. (mav)

Z troch zápasov sedem bodov

   Z V R P S  B

1. Lokomotíva KE 15 10 3 2 27:12 33
2. Sereď 15 9 3 3 37:20 30
3. Skalica 15 9 3 3 20:11 30
4. Žilina B 15 8 2 5 30:19 26
5. Fk Poprad 15 7 4 4 26:13 25
6. Sp. N. Ves 15 7 4 4 23:21 25
7. L. Mikuláš  15 6 4 5 26:20 22
8. Bardejov 15 5 5 5 23:21 20
9. Zvolen 15 5 4 6 18:26 19
10. Inter BA 15 5 2 8 23:23 17
1. N. Mesto n. V. 15 5 2 8 14:30 17
11. Pohronie 15 3 7 5 23:19 16
12. Šamorín 15 4 3 8 19:19 15
13. Trebišov 15 4 3 8 12:23 15
14. Komárno 15 4 3 8 25:46 15
15. Podbrezová B 15 1 4 10 13:36  7

Tabuľka II. ligy

Ženy: v  sobotu 4. novembra 
Poprad - L. Mikuláš 7:0.
St. žiaci U15: v sobotu 4. no-
vembra Vranov - Poprad 3:0.
St. žiaci U14: v sobotu 4. no-
vembra Vranov - Poprad 1:2.
Ml. žiaci U13: v sobotu 4. no-
vembra Poprad - Vranov 9:0.
Ml. žiaci U12: v  sobotu 4. 
novembra Poprad - Vranov 
10:8.   (ppv)

Z kuchyne Fk Poprad

Odrazovým mostíkom olympiády je plávanie

Druholigový A-
-tím Fk Poprad 
neodčinil prehru 
zo Šamorína ani 

v sobotňajšom domácom zá-
pase 15. kola proti žilinskej 
rezerve, s ktorou remizovali 
zverenci Jaroslava Belejčáka 
1:1. V nedeľu ukončili jesen-
nú časť 4. ligy Sever hráči 
Fk Poprad B predohrávkou 
prvého jarného kola.

Popradčania v  druhej lige 
bojujú pred zimnou prestáv-
kou o čo najlepšie umiestne-
nie, no po zakopnutí v  Ša-
moríne nedokázali naplno 
bodovať ani doma v  zápase 
s MŠK Žilina B (na foto vľa-
vo). „V prvom polčase to bol 
medzišestnástkový futbal. 
Škoda mojich dvoch šancí, 
ktoré som nepremenil. V dru-
hom dejstve sme chceli ísť do 
toho naplno a nemôžem niko-
mu nič vyčítať. Nedokážeme 
to zlomiť, aby sa šťastie pri-
klonilo na našu stranu,“ hod-
notil remízu hrajúci asistent 
trénera FK Poprad Stanislav 
Šesták, ktorý v 67. minúte vy-
rovnával na 1:1.

Minulý týždeň v  utorok 

pozorne sledo-
vali fanúšikovia 
a  predstavitelia 
FK Poprad aj 
netradičný žreb 
štvrťfinálových 
dvojíc Sloven-
ského pohára, 
ktorý sa konal 
v  priestoroch 
čerpacej stani-
ce v  Bratislave. 
Po p r a d č a n o m 
prisúdil prvoligistu MFK Ru-
žomberok, ktorého privítajú 
v  NTC 13. marca na budúci 
rok.

S  jeseňou sa už rozlúči-
li hráči rezervy FK Poprad, 
ktorá ako nováčik prezimuje 
v prvej trojke tabuľky 4. ligy 
Sever. V  nedeľu zvíťazili vo 
Veľkej v predohrávke prvého 
jarného kola nad Kračúnov-
cami 3:1 (na foto vpravo). 
„Vzhľadom na to, že sme no-
váčikom, nemáme zlé posta-
venie v  tabuľke. Tých bodov 
sme mohli mať viac, no ne-
vyšiel nám vstup do sezóny. 
Aj na jar chceme pokračovať 
v  útočnej hre, ktorou lákame 
divákov na tribúnu. Doteraz 

sme nastrieľali súperom šesť-
desiat gólov a to niečo zname-
ná. Máme o čo hrať. Možno sa 
bude dať postúpiť aj z druhého 
miesta, o  ktoré budeme bojo-
vať naďalej,“ vyhlásil po po-
slednom zápase jesene tréner 
FK Poprad B Stanislav Koch. 
Popradské Béčko odohralo 
na jeseň 16 zápasov a nazbie-
ralo 35 bodov za 11 víťazstiev, 
dve remízy a tri prehry. V sú-
ťaži zatiaľ nastrieľalo najviac 
gólov a po lídrovi z Humen-
ného, na ktorého stráca 11 
bodov, má druhý najvyšší 
rozdiel v skóre 59:18. 

Výsledok: 15. kolo II. ligy 

v  sobotu 4. novembra Fk 
Poprad - MŠk Žilina B 1:1 
(0:1).

Program: 16. kolo II. ligy 

v sobotu 11. novembra o 13.30 
hod. Fk Poprad - ŠkF Sereď.

Zimná časť športovej olym-
piády mesta Poprad (ŠOMP) 
odštartuje 10. novembra. Jej 
dvadsiate tretie pokračovanie 
sľubuje nový rozmer.

Hoci jedno z  vrcholných 
športových podujatí orga-
nizovaných mestom Poprad 
začne tradične vo vode, ry-
soval sa iný variant. „Koncom 
septembra zavítal pod Tatry 
svetový pohár v  cyklokrose. 
Plánovali sme spojiť Popradský 
detský pedál do novej disciplíny 
v rámci olympiády, do cyklisti-
ky. Nápad presahoval rámec 
základných škôl, keďže mali 
súťažiť i  škôlkari,“ rozhovoril 
sa referent mládeže a  športu 
a  zároveň koordinátor Špor-
tovej olympiády mesta Peter 
Procházka a  jedným dychom 
dodal: „Žiaľ, areál organizá-
torskej školy na Vagonárskej 
ulici v Spišskej Sobote sa kvôli 
oprave chodníkov v  tom čase 
zmenil na nepoznanie. Na-
behli doň ťažké stroje a  bolo 
vymaľované. Racionálne sme 
vyhodnotili, že bezpečnosť detí 
by to ohrozilo.“

Spomínané dôvody viedli 
opätovne k  situácií, že olym-

piáda štartuje v  bazéne. „Ani 
tu sme nemali sprvu na ru-
žiach ustlané. Našťastie, poda-
rilo sa nám nájsť spoločnú reč 
s  Klubom plávania AquaCity, 
za čo im touto cestou ďakujem, 
a preteky budú. Po novom síce 
už nie ako súčasť Pohára olym-
pijských nádejí, no zato s roz-
šíreným počtom disciplín pre 
mladších žiakov,“ informoval 
P. Procházka.

Od aktuálneho ročníka sa 
môže vyvíjať formát súťaže 
do budúcnosti. „Úprimne po-
vedané, tých zmien je toľko, 
že sami nevieme, čo môžeme 
očakávať. Čas ukáže. Dôleži-
tou skutočnosťou ale je, že po-
pradské deti chcú športovať. Vo 
veľkej miere za to vďačíme tré-
nerom a pedagógom, ktorí ich 
vedú,“ uzatvára P. Procházka 
z  odboru školstva, mládeže 
a športu MsÚ Poprad.

Súťaž ŠOMP v  plávaní od-
štartuje v piatok 10. novembra 
slávnostným otvorením o  9. 
hodine pri vnútornom plavec-
kom bazéne AquaCity Poprad. 
Vlani sa do súťaží v  plávaní 
zapojilo vyše sto pretekárov 
z 12 základných škôl.  (ppv)

Hokejisti Hk Po-
prad vo sviatočnom 
kole prehrali minu-
lý týždeň v  stredu 
doma s  Nitrou po 

samostatných nájazdoch (na 
foto). Stratené body nahra-
dili dvoma menej očakáva-
nými víťazstvami cez víkend. 
V  piatok uspeli v  Banskej 
Bystrici, v nedeľu aj v Žiline.

Popradčania sa na súťažný 
ľad vrátia po reprezentačnej 
prestávke opäť vo  sviatočný 
deň v  piatok 17. novembra. 
Tri dni pred tým ich však čaká 
prvý semifinálový zápas Vyše-
hradského pohára na domá-
com ľade proti maďarskému 
Miškolcu.

Výsledky: 17. kolo v stredu 
1. novembra Hk Poprad - Hk 
Nitra 3:4 (2:1, 1:1, 0:1 - 0:0, 
0:1), góly Popradu: 3. Matúš 
Paločko (P. Lichanec), 14. Ra-
domír Heizer (S. Mlynarovič, P. 
Svitana), 35. Dávid Bondra (J. 
McDowell). 18. kolo v  piatok 
3. novembra HC ´05 iClinic 
Banská Bystrica - Hk Poprad 
4:5 (2:2, 0:1, 2:2), góly Popra-
du: 2. Jindřich Abdul (D. Bon-
dra, L. Vartovník), 4. Samuel 
Mlynarovič (P. Svitana), 26. 
Dmitri Šitikov (A. Ježek), 47. 

Dávid Bondra (L. Vartovník), 
48. Patrik Svitana (A. Štrauch), 
19. kolo v nedeľu 5. novembra 
MsHk DOXXbet Žilina - Hk 
Poprad 1:2 (0:1, 1:1, 0:0), góly 
Popradu: 3. Lukáš Vartovník 

(D. Bondra, J. Abdul), 37. Pat-
rik Svitana (S. Mlynarovič, A. 
Štrauch).

Program: 1. semifinále Vy-
šehradského pohára v utorok 
14. novembra o  18. hod. HK 
Poprad - DVTk Jegesmed-
vék Miškolc.
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 Z  V  P B

1. GA Košice 8 8 0 16

2. Ružomberok 7 5 2 12

3. BAM Poprad 7 3 4 10

4. Piešťany 5 4 1 9

5. Šamorín 7 2 5 9

6. B. Bystrica 7 2 5 9

7. Nitra 6 2 4 8

8. Slovan BA 7 1 6 8

Tabuľka Extraligy žien

Z kuchyne BAM Poprad
Žiačky: v  sobotu 4. novem-
bra Poprad - YA Košice 61:34 
a 55:26.

kadetky: v sobotu 4. novem-
bra Poprad - Zvolen 90:39, 
v nedeľu 5. novembra Poprad 
- B. Bystrica 54:49.

St. mini žiačky: v sobotu 4. 
novembra Ružomberok - Po-
prad 49:26 a 32:40.  (mav)

Porazili Šamorín, majster bol už ťažším orieškom

Krátko zo športu
• POPRADSkÉ hokejistky v  sobo-
tu 4. novembra zvíťazili na domácom 
ľade v rámci 5. kola ženskej hokejovej 
extraligy nad Martinom 11:0. Ďalší 
zápas odohrajú líšky až v  piatok 17. 
novembra v Prešove.• FUTBALISTI ŠK Zemedar Po-
prad - Stráže v  nedeľu 5. novembra 
remizovali v  Spišskom Bystrom 1:1 
v  rámci 14. kola 6. OMV ligy, čím 
uzavreli ligovú jeseň na ôsmom mies-
te tabuľky s 19 bodmi.• DNES štartuje v  Aréne Poprad 
zápasmi v  skupine A  obvodné kolo 

vo futsale žiakov základných škôl za 
účasti ZŠ zo Spišského Štiavnika, ZŠ 
Francisciho Poprad, ZŠ Komenského 
Svit a ZŠ Š. Mnoheľa Poprad.• BASkETBALISTI BK Iskra Svit 
minulý týždeň v  utorok prehrali 
v rámci 8. kola SBL v Košiciach 76:85. 
V  sobotu 4. novembra už dokázali 
zvíťaziť v  rámci 9. kola na domácej 
palubovke nad Spišskou Novou Vsou 
106:102. Dnes privítajú zverenci Mi-
chala Madzina v  Iskra Aréne o  18. 
hodine Levice, v sobotu 11. novembra 
pocestujú do Prievidze.  (ppv)

Hľadáte prácu v stabilnej spoločnosti s výhodnými plato-
vými podmienkami a s dovolenkovými a koncoročnými 
odmenami? My ponúkame prácu pri  spracovaní mäsa a 
výrobe mäsových výrobkov.  Prax nie je nutná, zaučí-
me Vás.  Žiadosti o zamestnanie posielajte/doneste na ad-

resu: Mäsovýroba Štefan Knižka, s.r.o., Mierové námestie 399, 059 16 
Hranovnica, alebo emailom: neupauer.r@stefanknizka.sk.  PP-98

Hľadáte prácu v stabilnej spoločnosti s výhodnými pla-
tovými podmienkami a s dovolenkovými a koncoroč-
nými odmenami? My ponúkame prácu pri  expedo-
vaní  mäsa a mäsových výrobkov. Prax nie je nutná, 
zaučíme Vás.  Žiadosti o zamestnanie posielajte/doneste na 

adresu: Mäsovýroba Štefan Knižka, s.r.o., Mierové námestie 399, 059 16 
Hranovnica, alebo emailom: neupauer.r@stefanknizka.sk.  PP-99

V sobotu 4. novembra odštartoval 
ďalší ročník Podtatranskej florba-
lovej ligy. Prihlásilo sa doň sedem 
družstiev, čo je rovnaký počet ako 
minulú sezónu. Lobdových Diab-
lov z Popradu vystriedalo družstvo 
FBk košice.

Minuloročný majster Pink 
Panthers Poprad i Fbc Veľká Lom-
nica mali v  úvodnom dvojkole 

voľno. Podtatranská florbalová liga 
pokračuje 3-4. kolom už najbližšiu 
sobotu.

Výsledky: FBC Vrbov - FBK Koši-
ce 5:0 kont., Legendy Sp. Podhradie - 
Night Riders Sp. N. Ves 7:3, Falcons 
St. Ľubovňa - FBC Vrbov 7:4, FBK 
Košice - Legendy Sp. Podhradie 0:5 
kont., Night Riders Sp. N. Ves - Fal-
cons St. Ľubovňa 1:5.  (dod)

Nový ročník Podtatranskej florbalovej ligy

Cez víkend cestovali starší žiaci VK Junior 2012 Poprad do Starej Ľubovne, kde 
v rámci 1. ligy oblasť Východ prehrali dvakrát 3:0. Viac sa darilo popradským 
kadetkám (na foto), ktoré naopak v Michalovciach výsledkom 3:0 dvakrát 
zvíťazili. Zaujímavosťou bol posledný set druhého zápasu, ktorý Popradčanky 
vyhrali 25:0. Staršie žiačky čaká v sobotu 11. novembra domáci záverečný tur-
naj základnej skupiny 1. ligy Východ v telocvični SSOŠ vo Veľkej, kde sa stretnú 
ako líder tabuľky s Košicami, Spišskou Novou Vsou a Stropkovom. Hrať budú 
aj chlapci s Košicami v telocvični Spojenej školy Letná.  FOTO - archív VK

Popradské basket-
balistky sa v sobo-
tu potešili z domá-
ceho víťazstva nad 

Šamorínom a  v  pondelok 
už stáli v Aréne proti ďalšie-
mu extraligovému súpero-
vi - úradujúcemu majstrovi 
Good Angels košice. Nároč-
ný program zakončili pre-
hrou, ale favorita potrápili. 
S mladšou verziou košických 
anjelov si však cez víkend po-
radili žiačky BAM Poprad.

„Očakávali sme ťažký zápas 
a kľúčom úspechu bolo, že 
sme najnebezpečnejšiu hráčku 
Šamorína ubránili na osem 
bodov. Mali sme výškovú pre-
vahu a zabrali naše podkošo-
vé hráčky,“ hodnotil zápas so 
Šamorínom tréner BAM Po-
prad Milan Černický. K zápa-
su s Good Angels Košice do-
dal: „Doma sa nám hrá oveľa 
lepšie. Začiatok bol z  našej 
strany veľmi dobrý, ale potom 
sa prejavila fyzická sila Košíc 

hlavne pod košom. Som rád, 
že si zahrali všetky dievčatá, 
bola to veľmi dobrá príprava 
pred dôležitými zápasmi, ktoré 
nás čakajú.“

Výsledok: 7. kolo extraligy 
žien v  sobotu 4. novembra 
BAM Poprad - ŠBk Šamorín 
61:52 (37:34), najviac bodov 
BAMP: Lucia Hadačová - 15. 
Predohrávka 10. kola extra-
ligy žien v  pondelok 6. no-
vembra BAM Poprad - Good 
Angels košice 44:66 (24:34), 

najviac bodov BAMP: Do-
minika Drobná - 13.
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Tatranská akadémia n.o.
Súkromná stredná odborná škola

Ul. 29. augusta 4812, Poprad

Informačné a digitálne technológie
Š T U D I J N Ý  P R O G R A M

Právo, ekonomika a podnikanie
Š T U D I J N Ý  P R O G R A M

C A M B R I D G E

Hľadáte modernú, dynamickú
a kvalitnú strednú školu?
Táto stredná škola ako jediná v Slovenskej republike ponúka 
študijné programy Informačné a digitálne technológie 
a Právo, ekonomika a podnikanie.

Naši študenti okrem maturitného vysvedčenia môžu získať CISCO 
a CAMBRIGDE certifikáty. Skladba predmetov je výbornou 
prípravou na štúdium na vysokej škole, ale aj prax.

Srdečne vás pozývame:
Deň otvorených dverí
9. november 2017   08:00 - 13:00 hod.

www.tatranskaakademia.sk http://ssosta.edupage.org
facebook: Súkromná Stredná Odborná Škola Tatranská Akadémia (SSOSTA)
instagram: ssostapoprad

Študijný program priamo 
implementovaný do výuky 
predmetu anglický jazyk. 
Získajte priamo u nás 
medzinárodné certifikáty 
PET, FCE a CAE 
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