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Popradčania budú v sobotu voliť
svojho primátora a poslancov

V sobotu 10. novembra 2018 od
7. do 22. hod. sa budú na Slovensku
konať voľby do orgánov samosprávy
obcí - voľby primátorov, starostov a
poslancov mestských a obecných zastupiteľstiev.
V Poprade bolo k začiatku septembra viac ako 41 800 oprávnených
voličov, ktorí budú môcť odovzdať
svoj hlas jednému z 11 kandidátov na
primátora mesta (z pôvodných 13 sa
dvaja kandidatúry vzdali - Marek Budzák a Jozef Švagerko. Ich mená budú
uvedené na hlasovacích lístkoch, ale
na prípadné odovzdané hlasy sa nebude prihliadať). Vo volebnom obvode č. 1 - centrum, sídlisko Západ,
Veľká, Spišská Sobota, Matejovce,
Stráže pod Tatrami budú občania voliť 9 poslancov. Volia ich zakrúžkovaním príslušného čísla. Označiť môžu
aj menej kandidátov, ak označia viac,
lístok bude neplatný. Vo volebnom
obvode č. 2 - sídliská Juh I, II, III, V,
VI a Kvetnica sa volí 10 poslancov.
Popradčania budú voliť v 40 voleb-

ných okrskoch, informáciu o čase konania volieb, volebnom okrsku a volebnej miestnosti, ako aj o stručnom
spôsobe úpravy hlasovacieho lístka,
dostali do svojich domácností už v
minulých týždňoch.
Vo volebnej miestnosti má volič
povinnosť preukázať sa preukazom
totožnosti alebo iným úradným dokladom, ktorý obsahuje podobizeň
voliča a všetky údaje uvedené o ňom
v zozname voličov. Okrsková volebná komisia mu vydá dva hlasovacie
lístky (jeden na voľbu primátora,
druhý poslancov mestského zastupiteľstva) a obálku. Po ich prevzatí
volič v osobitnom priestore na úpravu hlasovacích lístkov, označí krúžkovaním kandidáta na primátora a
kandidátov na poslancov vo svojom
volebnom obvode. V prípade, ak volič nesprávne upraví hlasovacie lístky
a požiada okrskovú volebnú komisiu, vydá mu táto za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné.

V sobotu 3. novembra
sa uskutočnilo oficiálne otvorenie dlhoočakávaného skateparku,
ktorý sa nachádza v
blízkosti nedokončeného športovo-oddychového komplexu a
cyklistického chodníka na sídlisku
Juh. (Viac na 3. str.)

(Pokračovanie na str. 5)

Primátor Popradu odstúpil zo svojej kandidatúry

Kandidát na primátora mesta Poprad v nadchádzajúcich komunálnych voľbách, terajší primátor Popradu Jozef Švagerko 31. októbra
2018 oznámil, že sa vzdáva svojej
kandidatúry na tento post a v tohtoročných komunálnych voľbách už
nekandiduje.
„Rozhodnutie o odstúpení z postu
kandidáta robím kvôli tomu, že Poprad
je pre mňa na 1. mieste, a že sloboda
a demokracia v našom meste potrebujú
posilniť našu schopnosť rozvíjať sa na
vyspelejšiu demokratickú spoločnosť,
kde zodpovednosť nie je len na pleciach individuálnych politikov. Nadišiel správny čas na toto moje slobodné rozhodnutie. Ochránil som mesto
pred predčasnými voľbami a aby som

nepolarizoval spoločnosť, tak som sa
teraz rozhodol, že odstúpim z kandidatúry na primátora mesta. Verím, že
prispejem k tomu, aby sa Popradčania správne rozhodli a očistím aj svoje
meno od rôznych rečí, čo sa týka mojej
kauzy. Prajem kandidátom na primátora, aby dokázali bojovať čestne a ich
súboj bol čo najlepší. Pre mesto som
robil s najlepším vedomím a svedomím v prospech našich občanov. Verím,
že moje rozhodnutie bude symbolom
zjednotenia všetkých kandidátov, ktorých spoločným cieľom je naše životaschopné a prosperujúce mesto. Poprad
si rozhodne zaslúži pokračovať v načatej ceste za slobodou a demokraciou a
posilňovať svoju identitu aj cez vyspelé
rozhodnutia občanov v blížiacich sa

voľbách do orgánov samosprávy. Dnes mesto odovzdávam v
historicky najlepšej kondícii a
nepochybujem o tom, že ten,
kto príde po mne, to potvrdí a bude ďalej pokračovať v
nastúpenom trende,“ povedal
primátor J. Švagerko, ktorý
nekandiduje ani za poslanca
mestského zastupiteľstva.
Komu dá svoj hlas, a ktorého kandidáta na primátora podporí v komunálnych voľbách
sa rozhodne slobodne a slobodne
nech sa rozhodnú aj Popradčania.
Pre vzdanie sa rozhodol práve v tomto čase, aby dokončil svoj štvorročný
mandát. Je presvedčený, že do mesta
Poprad priniesol slobodné rozhodo-

vanie a možno aj preto je v súčasnosti toľko kandidátov na primátorský
post. Hoci sa vzdáva svojej kandidatúry, naďalej sa bude zaujímať o verejné veci. Popradčanom poďakoval
za doterajšiu priazeň, podporu, ale aj
kritické slová a postoje, ktoré mu nastavovali pomyselné zrkadlo. (mar)

Mesto bolo
úspešné
a získalo
peniaze na
cyklochodník

Na pamiatku
Antona
Babonyho

Popradskí
kamzíci
oddychujú
na treťom
mieste
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Stručne

do 9. novembra od 9. do
•14.ODhod.6. prebiehajú
v obchodnom
centre Forum tvorivé dielne s názvom Malý archeológ, ktoré hravou
formou priblížia deťom aj dospelým
prácu archeológa v teréne. Začiatok
dielne každú celú hodinu, cca 45
minút. Vstup voľný. Organizuje ich
Podtatranské múzeum.

ROMÁN Spod striech uvedie do
•života
autor Ján Marton v cukrár-

ni Malý princ v popradskom OC
Výkrik vo štvrtok 8. novembra o
18. hod. Na toto literárno-hudobné
podujatie so vstupným prijali pozvanie aj zaujímaví hostia, autorovi priatelia - spisovateľ Pavel Hirax
Baričák a hudobníci Róbert Mikla a
Juraj Hnilica.

V oddelení umenia Podtat•ranskej
knižnice v Spišskej Sobote

bude zajtra 8. novembra o 17. hod.
otvorená výstava akademického maliara Igora Pančuka, ktorá má názov
Jeseň nedotknutých pier.

VÝSTAVA fotografií a obrazov
•autorov
z partnerských miest Ústí

Letisko má za sebou jednu z najúspešnejších letných sezón

Letisko Poprad - Tatry má za sebou opäť jednu z najúspešnejších
letných sezón. Svedčia o tom výsledky z hľadiska počtu prepravených
cestujúcich, ktorí prešli bránami
popradského letiska. V porovnaní
s rovnakým obdobím roka 2016 zaznamenalo 8-percentný nárast prepravených cestujúcich.
Výkonná riaditeľka Letiska
Poprad - Tatry Ivana Herkeľová uviedla: „Tohtoročnú
letnú sezónu môžeme hodnotiť ako mimoriadne úspešnú.
71 348 cestujúcich v priebehu
deviatich mesiacov je doteraz
najvyššie číslo v histórii letiska za posledných 25 rokov.
Aj vďaka nášmu úsiliu o rozvoj ďalších leteckých spojení
do atraktívnych prímorských destinácií
sa nám spolu s cestovnou kanceláriou
Solvex podarilo sprevádzkovať tohtoročnú novinku letnej sezóny s odletmi
do Podgorice - hlavného mesta Čiernej
Hory. Spolu s ďalšími dovolenkovými
destináciami ako obľúbené Turecko,

Bulharsko a Albánsko, sme zaznamenali zvýšenie o 6,6 percent, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje o 1 426
prepravených cestujúcich viac. 3. októbra sme úspešne zavŕšili v poradí už
tretiu letnú sezónu posledným charterovým letom s izraelskými turistami
v rámci incomingovej linky s odletom

do Tel Avivu.“
Riaditeľka doplnila, že k priaznivým
prevádzkovým výsledkom prispelo aj
nasadenie väčšieho lietadla typu Airbus 321 pravidelnej linky spoločnosti
WizzAir do Londýna, čím sa navýšila
kapacita miest o 50 cestujúcich na let.

S frekvenciou 3-krát týždenne bude
táto pravidelná linka pokračovať aj
v zimnom letovom poriadku.
Zimnú sezónu opakovane odštartuje v polovici decembra obľúbená pravidelná linka na trase Poprad - Riga,
prevádzkovaná leteckou spoločnosťou
airBaltic, s frekvenciou 1-krát týždenne. Okrem toho túto zimu
popradské letisko opätovne
očakáva charterové lety z Kyjeva, určené pre zahraničných
turistov.
Riaditeľka I. Herkeľová
zdôraznila: „Letisko Poprad
- Tatry je neodmysliteľnou súčasťou regiónu z hľadiska rozvoja cestovného ruchu. Napredovanie popradského letiska
sa prejavuje neustálym nárastom prepravených cestujúcich, ktorý by
mal v závere roka dosiahnuť hodnotu
88 000. Zámerom vedenia Letiska Poprad - Tatry je pracovať na ďalšom rozvoji letiska a rozlietať nové pravidelné
letecké spojenie, v súvislosti s ktorým už
prebiehajú rokovania.“
(ppp)

Infolinka k voľbám

nad Orlicí a Poprad pri príležitosti
Ministerstvo vnútra v pondelok 5. novembra spustilo Infolinku ku komunálnym voľbám. Na týchto čís100. výročia vzniku Československa
lach 02/ 5094 2317, 02/ 5094 2312 sa v čase od 7.30 do 15.30 hod. počas celého týždňa občania môžu
bude sprístupnená v Artklube TatAO
inzerat
volby
2018
100x130
n-Poprad.qxd
12. 10. 2018
Page
1
zodpovedných pracovníkov
pýtať 10:34
na otázky
ohľadom
volieb. V sobotu bude infolinka fungovať počas celéranskej galérii v Poprade v utorok
ho dňa až do uzavretia volebných miestností.						
(mnv)
13. novembra o 16. hod.
(ppš)

 




 





 










  

























PP-106

Objednávateľ: Ing. František Kornaj, Poprad
Dodávateľ: Redakcia Poprad - noviny občanov, Podtatranská 149/7, Poprad, IČO: 00619515

PP-117

7. 11. 2018

Strana 3

Skateri, bikeri, bladeri našli svoj raj pod Tatrami
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Objednávateľ: Ing. Anton Danko, Poprad. Dodávateľ: Redakcia Poprad - noviny občanov,
Podtatranská 149/7, Poprad, IČO: 00619515

Podľa údajov mestskej volebnej komisie sa do včerajška
z kandidátov na poslancov
MsZ v Poprade vzdal kandidatúry Milan Hulvej (č. 21 vo
volebnom obvode č.2). (ppp)

Dlhoočakávaný skatepark sa
v Poprade stal oficiálne skutočnosťou. Zhotoviteľ ukončil
základné práce minulý týždeň
v piatok a už v sobotu sa po prekážkach preháňalo množstvo
skaterov, bikerov a bladerov
počas slávnostného otvorenia.
Zhotoviteľ pracoval na výstavbe skateparku necelé tri mesiace
a stihol to s týždňovým predstihom. „Samotný skatepark je hotový, ešte treba ukončiť terénne úpravy v jeho
okolí, aby sa nezanášala na plochu okolitá
zemina. Nie je to len kus betónu, ale snažili
sme sa skatepark zasadiť do okolitej prírody
pod Tatrami. Tomu sme prispôsobili aj rôzne
prvky. Dizajn sme vypracovali v spolupráci
s miestnymi chlapcami a urobili sme aj niektoré vylepšenia za pochodu. Myslím, že toto
je jeden z najkrajších a najlepších parkov,
ktoré sme postavili,“ uviedol za zhotoviteľa
konateľ spoločnosti FIVERAMPS Skateparks Denis Martaus, ktorý má skúsenosti s výstavbou skateparkov na Slovensku,
Čechách, ale i v Poľsku. Komunita skaterov
konečne našla svoje útočisko, ktoré je teraz
na najvyššej úrovni s možnosťou špičkového športového využitia. „Asi pred dvadsiatimi rokmi sme prišli s myšlienkou a až
pred štyrmi rokmi mestskí poslanci schválili
financie na realizáciu. Skateboarding bude
po prvýkrát na olympijských hrách v roku

2020 a preto verím, že tento areál poslúži aj
na prípravu pretekárov. Prekážky boli navrhnuté pre začiatočníkov až po pokročilých.
Dajú sa tu organizovať súťaže pre sponzorovaných skaterov. Na budúci rok by sme
preto chceli v Poprade usporiadať majstrovstvá Slovenska v skateboardingu,“ prezradil
iniciátor celej myšlienky a bývalý skater
Dušan Jarošík. „Najdôležitejšie bolo nájsť
vhodné miesto. Vedeli sme, že pôvodný skatepark pri nákupnom centre nebol najvhodnejším riešením. Sme radi, že sa nakoniec
podarilo postaviť skatepark na európskej
úrovni. Ďakujem všetkým, ktorí sa o to pričinili a prajem všetkým skaterom, bikerom,
korčuliarom a kolobežkárom, aby si to tu
užili,“ zdôraznil primátor mesta Poprad Jozef Švagerko, ktorý dodal, že mesto plánuje areál prenajať niektorému športovému
klubu či občianskemu združeniu, aby bol
neustále pod dohľadom.
(mav)

Krátke správy

defibrilátory zakú•pilaEXTERNÉ
spoločnosť Tatry mountain

resorts a umiestnila ich do verejných priestorov na najdostupnejšie
miesta v budove na Lomnickom
štíte, v hoteli FIS na Štrbskom
Plese a do reštaurácie Rotunda na
Chopku. Začiatkom októbra bol
vyškolený personál obsluhy lanoviek, reštauračného zariadenia
a hotela pod vedením prezidenta
Slovenskej komory zdravotných
záchranárov.
OD 1. novembra platí v Tatran•skom
národnom parku sezónna

uzávera značkovaných chodníkov.
V praxi to znamená, že turisti sa
môžu vybrať len po vysokohorské
chaty, s výnimkou tej pod Rysmi,
ktorá je v zime uzavretá. Dôvodom
je ochrana tatranskej prírody, najmä kamzíkov a svišťov. V tomto
období sa zároveň robia aj prípravy
na nadchádzajúcu zimnú sezónu.

•

NA webovej stránke mesta Poprad www.poprad.sk je uverejnený
presný zoznam odberných miest,
v ktorých bude v týchto dňoch prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia..
(ppš)

NEKANDIDUJEM PROTI NIEKOMU, KANDIDUJEM ZA NIEČO, AŽ DO KONCA ZA VÁS!

V posledných dňoch sa
čoraz častejšie hovorí o
potrebe spájania kandidátov. Dokonca nás o to
čoraz nástojčivejšie žiadajú voliči. Je to rozumná myšlienka, má však
jeden zásadný problém
- väčšina kandidátov si
spájanie predstavuje tak,
že tí ostatní sa vzdajú v
prospech neho, nie on v
prospech iných. Presne
na tomto bode tzv. spájanie stojí a padá.
Keď som sa pred polrokom rozhodoval, či pôjdem do súťaže o miesto prvého muža Popradu, dal som si, samozrejme, spraviť
prieskum, aby som vedel, aké sú
moje šance. Z neho vyplynulo, že
som tesne za Antonom Dankom
a obaja sme niekoľko percent nad
ostatnými kandidátmi. Aktuálny
prieskum spred dvoch týždňov mi
tento status nielen potvrdil, ale navyše ukázal, že náskok nás oboch
sa oproti iným zdvojnásobil.
Podporujem myšlienku spájania,
preto som oslovil hodnotovo po-

dobných protikandidátov Ondreja
Kavku, Petra Dujavu a Jozefa Košického, či by neuvažovali o mojej
podpore, aby sme tak spoločne
porazili favorita volieb. Kandidáti
však operujú inými prieskumami
a so svojimi číslami sú spokojní,
preto pôjde každý do volieb sám za
seba. Nuž, čísla v prieskumoch nám
tu poletujú splašene ako častice vo
veľkom hadrónovom urýchľovači.
Výsledkom je stav, kedy si každý
myslí, že je favoritom a nechce sa
vzdávať v prospech iného. A komu

táto situácia najviac vyhovuje? ...
Viem, čo je to podporiť iných.
Pred štyrmi rokmi som pred voľbami ustúpil v prospech Jozefa Švagerka. A pred viac ako rokom som
bol azda jediný, kto ho podporil,
keď mal problém a hrozili predčasné voľby. Ako iste viete, súčasný
primátor ma za to prednedávnom
odmenil výpoveďou. Osobne si
myslím, že podľahol klebetám o
mojom spojení s Antonom Dankom.
NEBOLA TO PRAVDA, ANI

NEBUDE. SOM PRIPRAVENÝ ZVÍŤAZIŤ
A PREVZIAŤ ZODPOVEDNOSŤ.
Vo férovej súťaži bez
podpásoviek, armády trollov a sliedičov s fotoaparátmi, bez antikampaní.
V TÝCHTO VOĽBÁCH IDEM SÁM ZA
SEBA.
Vo voľbách do VÚC mi
voliči jasne povedali svoje
áno. O. Kavka či J. Košický, ktorí mi dnes naznačujú, že by som sa mal
vzdať v ich prospech, vtedy ostali
pod čiarou. Mám za sebou kopu
práce a reálnych výsledkov, počnúc
ušetrenými peniazmi za kúrenie,
strategickým plánom rozvoja mesta, cez nakopnutie stavby Horse až
po príchod svetovej IT firmy do
Popradu.
NEMÔŽEM SA VZDAŤ V PROS
PECH NIEKOHO, KTO SA EŠTE
LEN BUDE UČIŤ ROZUMIEŤ
MESTU A PROCESOM JEHO
RIADENIA. ANI V PROSPECH
POLITICKÝCH STRÁN.
PP-100

Objednávateľ: Mgr. Igor Wzoš, Poprad. Dodávateľ: Redakcia Poprad – noviny občanov, Podtatranská 149/7, 058 01 Poprad, IČO: 006 19 515
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Mesto Poprad dostalo 29. októbra 2018 dobrú správu. Bolo úspešné v uchádzaní sa o získanie nenávratného finančného príspevku od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na výstavbu úseku cyklochodníka od veľkej kruhovej križovatky pri mestskom úrade po aquapark. Slavomír Karabinoš,
vedúci oddelenia strategického rozvojového manažmentu MsÚ Poprad, ktoré spracovalo potrebnú žiadosť a súvisiace dokumenty, informoval: „Naša snaha bola korunovaná úspechom. Mesto získalo viac ako 783 tisíc eur, ktoré vlastne ušetrí pre mestskú kasu.“ Spoluúčasť samosprávy predstavuje 5 percent, čo
bude približne 40 tisíc eur. (Na foto priebeh prác na Nábreží Jána Pavla II. a Popradskom nábreží).					
(mar)

Projekt miestnej poriadkovej služby je úspešný

Od začiatku tohto roka realizuje
mesto Poprad projekt miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS),
ktorá pracuje pod garanciou popradskej mestskej polície.
Ukazujú sa priaznivé výsledky a projekt, ktorý sa v meste Poprad realizuje
v mestskej časti Matejovce, potvrdzuje svoje opodstatnenie. Ministerstvo
vnútra SR koncom augusta vyhlásilo
novú výzvu zameranú na MOPS s cieľom podporiť komplexné poskytovanie
takejto služby v obciach s prítomnosťou

marginalizovanej rómskej komunity.
Náčelník Mestskej polície v Poprade
Štefan Šipula uviedol: „Mesto vypracovalo projekt a zaslalo na MV SR. Je oveľa výhodnejší preto, lebo už zohľadňuje
nárast minimálnej mzdy od roku 2019 a
takisto je v ňom zakomponované financovanie 5 perc. od mesta a 95 perc. z prostriedkov štátu. Teda spolufinancovanie
mesta pozostáva zo sumy vyše 7 400 eur,
nenávratný finančný príspevok štátu zo
sumy takmer 141 tisíc eur pri šiestich
členoch MOPS.“ Náčelník predložil na

októbrové zastupiteľstvo na schválenie
žiadosť o nenávratný finančný príspevok na realizáciu zámeru zriadenia
MOPS v meste Poprad. Projekt bude
realizovaný od marca 2019 do februára
2021 a bude nadväzovať na doterajší.
Primátor Popradu Jozef Švagerko doplnil: „Je to vydarený projekt, čo nám
potvrdilo aj to, že pri kontrole MV SR
po celom Slovensku sme dopadli veľmi
dobre, dokonca ideme príkladom a požiadali nás o vytvorenie pravidiel pre
celé Slovensko. Poďakovanie za takýto

výsledok patrí náčelníkovi MsP a celej
mestskej polícii.“
Š. Šipula dodal, že mesto Poprad sa
bude podieľať na tvorbe propagačného materiálu, ktorý bude distribuovaný po celom Slovensku. Podotkol:
„V Matejovciach funguje aj samotný
okrsok mestskej polície, kde venujeme pozornosť tejto marginalizovanej
skupine obyvateľstva a máme tam
zvýšený výkon hliadkovej služby príslušníkmi MsP, okrem ktorých tam pôsobia aj členovia MOPS.“
(mar)

KANDIDÁTI
KANDIDÁTI NA
NA POSLANCOV
POSLANCOV

Volebný obv
obvod
vod č. 1
Volebný obv
obvod
vod č. 1
C
C
M
M
Y
Y
CM
CM
MY
MY
CY
CY
CMY
CMY
K

8
8
Bc. Matej Bobovský

Bc. Matej Bobovský

16
16
Ing. Tatiana Dvořáková

rod. Čapková
Ing. Tatiana
Dvořáková

V l b ý obvod
Volebný
b d čč. 2
Volebný
V
l b ý obvod
b d čč. 2
rod. Čapková

32
32
Ing. Slavomír Kravčák

Ing. Slavomír Kravčák

50
50
Mgr. Mária Slavkovská

Mgr. Mária Slavkovská

52
52
PhDr. Ján Sýkora
PhDr. Ján Sýkora

K

28
28
Mgr. Mária Komorová

35
35
Miroslav Kromka

46
46
Margita Minarčáková

48
48
Ing. Tatiana Ňukovičová

55
55
JUDr. Ľubica Pospíšilová

62
62
Ing. Ladislav Šimčák

68
68
Mgr. Agnesa Zelená

Mgr. Mária Komorová

Miroslav Kromka

Margita Minarčáková

Ing. Tatiana Ňukovičová

JUDr. Ľubica Pospíšilová

Ing. Ladislav Šimčák

Mgr. Agnesa Zelená
PP-108
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Popradčania budú v sobotu ... Budú obedy pre žiakov úplne zadarmo?
(Dokončenie zo str. 1)

Nesprávne lístky vloží
volič do schránky na odloženie nepoužitých hlasovacích lístkov.
Zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, môže volič
požiadať sám alebo prostredníctvom inej osoby obec a v
deň konania volieb okrskovú
volebnú komisiu o hlasovanie
mimo volebnej miestnosti,
a to len v územnom obvode
volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná
komisia zriadená. V takom
prípade vyšle okrsková volebná komisia k voličovi dvoch
svojich členov s prenosnou
volebnou schránkou, hlasovacími lístkami a obálkou.
Voliča, ktorý sa v deň
konania volieb dostaví do
príslušnej volebnej miestnosti podľa miesta trvalého
pobytu a nie je zapísaný v
zozname voličov, dopisuje
okrsková volebná komisia do zoznamu voličov po
predložení
občianskeho
preukazu alebo dokladu o
pobyte pre cudzinca.
Vzdať sa kandidatúry

môžu kandidáti až do 7. hod.
8. novembra. Informácia o
vzdaní sa kandidatúry bude
vyvesená pred vstupom do
volebných miestností. Údaje
o danom kandidátovi však
zostávajú na hlasovacom
lístku, ale na odovzdané hlasy sa neprihliada.
Za poslancov mestského
zastupiteľstva sú zvolení
kandidáti, ktorí získali vo
volebnom obvode v poradí
najviac platných hlasov, pri
rovnakom počte platných
hlasov, miestna volebná komisia určí z nich poslanca
mestského
zastupiteľstva
žrebom. Za primátora je
zvolený ten kandidát, ktorý
získal najviac platných hlasov. Pri rovnosti hlasov sa
vykonajú nové voľby.
Na komunálnych voľbách
pred štyrmi rokmi sa zúčastnilo v meste Poprad 35,55
oprávnených voličov (v SR
bola účasť 48,34. perc.). Je
dôležité, aby Popradčania išli
voliť, uplatnili tak svoje volebné právo a preukázali záujem o veci verejné a riadenie
svojho mesta.
(pmm)

Poslanci Národnej rady
Slovenskej republiky sa
v novembri budú v druhom čítaní venovať medializovanej téme o preplácaní školskej stravy
pre predškolákov a žiakov materských a základných škôl. Novela zákona
o dotáciách by mala platiť
od 1. januára 2018. Je to
dobrá správa pre rodičov,
ale otázka znie, či školy
zvýšený nápor stravníkov
utiahnu.
„Je otázne, aký to bude
mať efekt. Deti jedlom plytvajú a bude sa zrejme tvoriť veľké množstvo odpadu,
čo stojí nemalé peniaze.
Deň vopred musíme hlásiť
množstvo čerstvých potravín a nesmieme ich skladovať a mraziť. Ráno všetko
nosia dodávatelia čerstvé
a my musíme variť vždy
z čerstvých produktov,“ zamyslela sa na úvod vedúca
odboru školstva, mládeže
a športu MsÚ v Poprade
Edita Pilárová. Pôvodný
návrh počíta s príspevkom
na obed vo výške 1,20 eura

na každé dieťa. Štát však
bude preplácať obedy len
tým deťom, ktoré sa zúčastnia výchovno-vzdelávacieho procesu. Problém nastane, ak niektoré dieťa do
školy nepríde. „Potom budeme musieť vrátiť peniaze
späť štátu. Zaťaží to vedúcu
školskej jedálne, ktorá bude
musieť denne sledovať počty detí, aby to mohla všetko
zúčtovať,“ pokračovala vedúca.
Legislatívny návrh výrazne skomplikuje situáciu
mnohým riaditeľom škôl,
ktorí budú potrebovať do
kuchyne posily. „Už teraz
máme problém nahradiť
jednu kuchárku, ktorá odchádza do dôchodku alebo
je chorá. Platy sa síce vo
verejnej správe zvyšujú, ale
nemyslím si, že budú natoľko lukratívne, aby prebili
rôzne reštaurácie, hotely,
či zahraničie,“ vysvetľuje
E. Pilárová. „Všeobecne je
v našich končinách veľký
nápor na pozície kuchára,
nakoľko najviac ubytovacích kapacít Prešovského

kraja je v našom okrese. So
školami spolupracujeme, ale
skôr na obsadenie pozícií
pomocných síl do kuchyne,“ objasnila riaditeľka
ÚPSVaR v Poprade Veronika Mlynárová.
Mestá a obce budú musieť
navyše vo svojom rozpočte
hľadať ďalšie peniaze, pretože vybavenie kuchýň nebude na počet stravníkov
dostatočné. „Školské jedálne v Poprade navštevuje asi
80 percent detí prvého stupňa a asi 70 percent žiakov
druhého stupňa. Ten rozdiel
pri stopercentnom stravovaní bude chýbať na strojnom
vybavení, ale aj na vybavení
taniermi, príbormi, pohármi a podobne,“ dodala vedúca OŠMaŠ MsÚ v Poprade Edita Pilárová.
Napokon, úplne zadarmo
to pravdepodobne aj tak
nebude. V celkovej sume
za stravu boli totiž doteraz
započítané aj 2 eurá mesačne na réžiu a táto položka
zrejme rodičov neobíde
ani po schválení novely zákona.
(mav)

MOJICH ŠESŤ PRIORÍT
1/ Budem sa podieľať na kultúrnom rozvoji mesta spoluprácou s kultúrnymi inštitúciami, podporou nových a overených
projektov, navýšením a spravodlivým
prerozdeľovaním finančných prostriedkov
mesta pre umelecké kluby s dôrazom na
podporu talentovaných detí.
2/ Budem svoju pozornosť a podporu venovať darcom krvi, ktorí svojou aktivitou
prispievajú k záchrane života, napr. iniciovať
možnosť bezplatnej MHD, zliav na vstupnom
pri kultúrnych a spoločenských podujatiach
organizovaných mestom Poprad.
3/ Budem podporovať sociálne programy
umožňujúce prístup k bývaniu mladým rodinám, napr. výstavbou nájomných bytov
a programy, ktoré budú vytvárať kvalitné
podmienky pre dôstojný život sociálne
odkázaných a seniorov.
4/ Budem sa venovať programom zlepšujúcim život neprispôsobivých obyvateľov mesta a zníženiu
ich kriminality pôsobením občianskych hliadok.

5/ Budem podporovať aktivity, ktoré prepájajú kultúrny život v meste s vytváraním
priaznivých podmienok pre rozvoj cestovného ruchu.

6/ Budem presadzovať opravu rokmi
poškodených ciest, chodníkov a detských ihrísk a vytvárať nové parkovacie
miesta .

Objednávateľ: Mgr. Jozef Solus, Poprad. Dodávateľ: Redakcia Poprad - noviny občanov, Podtatranská 149/7, 058 01 Poprad, IČO: 006 19 515
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Poďakovanie

Mestský úrad Poprad, odbor sociálny vyslovuje úprimné poďakovanie
všetkým sponzorom podujatia Tretí
vek sa zabáva: Sintra, s.r.o., Baliarne
obchodu Poprad, a.s., Boom Snacks
Slovakia, s.r.o., Cukráreň Dlukor Martina Dlubáčová, Cukráreň JaR Helena Jacková, Cukráreň SONATA,
akademický maliar Igor Pančuk, Popradská energetická spoločnosť, Správa
mestských komunikácií Poprad, Mäsovýroba Štefan Knižka, s.r.o., Unizdrav,
s.r.o., Milk Agro spol. s r.o., ARTE studio, s.r.o., Chocolate and gifts, Poprad,
Lekáreň Corrib, Lekáreň Zlatý had,
Lekáreň Primula, Lekáreň MAX, Očná
optika Iris, Optica Focus, Disconto Poprad, TOL, spol s r.o., Trendlux Poprad,
E.D.E.N.EL-MAT Poprad, Kníhkupectvo Christiania, Cyprianus Natur s.r.o,
Pulzar s.r.o., Sklenárstvo Ján Kočiš,
YVES ROCHER Poprad, CRAZY Darčeky, DAIVIN Obuv - Kožušiny, Móda
plus - Majerová Gabriela, OLIA Oľga
Končálová, Foto - kino Ján Palčo, ELEVEN 11 Róbert Javorský, Nemocnica
Poprad, JM Poľovníctvo-Marek Kovalčík, Drogéria TETA.
Zároveň ďakujeme študentom Súkromnej strednej odbornej školy v Poprade - Veľkej za profesionálnu obsluhu pod vedením majstrov odborného
praktického výcviku.
(mps)

Otázka z mediačnej poradne

„Máme vo firme výborného
zamestnanca, ktorého by sme si
radi ponechali. On však požiadal
o skončenie pracovného pomeru
a chce odísť. Ako dôvod uvádza, že
mu nevyhovujú podmienky u nás.
Navrhli sme mu zvýšenie platu
o 20 percent, ale odmietol. Ako ho
môžeme udržať vo firme, alebo čo
máme robiť, aby neodišiel?“
Odpovedá riaditeľka Mediačného centra v Poprade JUDr. Dagmar
Tragalová:

„Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek
dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu.
Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná. Vo všeobecnosti
platí, že výpovedná doba je najmenej
jeden mesiac. Z právneho hľadiska,
ak zamestnanec splní podmienky pre
skončenie pracovného pomeru podľa
zákonníka práce, nemáte možnosť ho
vo firme udržať. Zvýšenie platu pravdepodobne nie je riešením pre vášho
zamestnanca, nakoľko, ak je zamest-

nanec vo firme nespokojný, plat to
nevyrieši. Dôvody odchodu budú asi
hlbšie. Ak vám na zamestnancovi
záleží, pokúste sa zistiť jeho skutočné
záujmy a potreby a konkrétnu príčinu
jeho odchodu. S rozhovorom vám vie
pomôcť mediátor, ktorý je odborníkom na zisťovanie potrieb a záujmov
a dokáže klásť otvorené otázky tak,
aby rozhovor priniesol úžitok obom
stranám. V mediácii si môžete dohodnúť aj nové podmienky pracovnej
činnosti do budúcna.“
(ppp)

Lipy dodnes
rastú

V minulých dňoch sme si pripomenuli 100. rokov od vzniku Československa. Aj v Poprade sa uskutočnilo
niekoľko podujatí na počesť tohto významného výročia. Bolo medzi nimi
i zasadenie lipky v areáli ZŠ s MŠ na
Tajovského ulici. Starí Popradčania
nás upozornili, že pred polstoročím
pri príležitosti 50. výročia založenia
ČSR vtedajší predstavitelia mesta zasadili niekoľko líp - ako symbol slovanstva - na ploche pred okresným
súdom na Štefánikovej ul. Dodnes
stoja na tomto mieste.
(ppm)

Popradským priaznivcom tichej záľuby - rybárčenia sa zlepšili podmienky
na veľkom rybníku Grébpark. Po rekonštrukcii na ňom začali v poslednú
októbrovú sobotu rybársku sezónu.		
FOTO - Marta Marová

Objednávateľ: Ing. František Kornaj, Poprad. Dodávateľ: Redakcia Poprad - noviny občanov, Podtatranská 149/7, Poprad, IČO: 00619515
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Spoločenská kronika
Povedali slávni
„Nie je dôležité, čo si dokázal v škole, ale to, čo dokážeš v živote.“ Albert Einstein

BLAHOŽELÁME K MENINÁM

Dnes 7. novembra má meniny - René, vo štvrtok 8. novembra - Bohumír,
v piatok 9. novembra - Teodor, Teo, v sobotu 10. novembra - Tibor, v nedeľu
11. novembra - Martin, Maroš, v pondelok 12. novembra - Svätopluk a v utorok 13. novembra - Stanislav.

MANŽELSTVO UZAVRELI

29. septembra 2018 - Nora Pechová a Milan Kaločay, 13. októbra 2018 - Mgr.
Terézia Kašpárková a Marián Leskovjanský.

NAVŽDY sme SA ROZLÚČIli
Slavomírom Výrostekom,
41-ročným

V piatok 2. novembra vo Veľkej so

Zdenkou Romanovou,
92-ročnou

V piatok 2. novembra vo Veľkej s

Jozefom Slivkom,
79-ročným

V piatok 2. novembra vo Veľkej s

Martou Michalikovou,
67-ročnou

V sobotu 3. novembra vo Veľkej s

Jozefou Beláňovou,
93-ročnou

V sobotu 3. novembra vo Veľkej s

Katarínou Gardošovou,
83-ročnou

V utorok 6. novembra vo Veľkej s

Jozefom Bendíkom,
85-ročným

NAVŽDY SA ROZLÚČIme
V stredu 7. novembra 2018 o 11. hod.
vo Veľkej s

Jánom Halahijom,
74-ročným

V stredu 7. novembra 2018 o 13. hod.
vo Veľkej s

Vladimírom Malagom,
60-ročným

V stredu 7. novembra 2018 o 14.30 hod.
vo Veľkej s

Jozefom Krolákom,
75-ročným

V stredu 7. novembra 2018 o 14.30 hod.
v Tatranskej Lomnici s

Jozefínou Svitanovou,
91-ročnou

Kino CINEMAX

Od 8. novembra do 14. novembra
Keď draka bolí hlava: o 13.30 hod.
(hrá sa len cez víkend a 30. a 31.10.)
a o 15.50 hod., Johnny English znovu zasahuje: o 18. hod., Zrodila sa
hviezda: o 20.10 hod., Piadinôžka
2D: o 13.20 hod. (hrá sa len cez víkend a 30. a 31.10.) a o 15.40 hod.,
Venom 2D: o 17.50 hod. (nehrá sa
30.10.), Halloween: o 20.20 hod.
(nehrá sa 29., 30. a 31. 10.) a o 20.30
hod. (hrá sa len 29., 30. a 31. 10.),
Predpremiéra - Bohemian Rhapsody 2D: o 20.40 hod., Artmax filmy - Dogman: o 18.10 hod. (hrá sa
30.10.), Tajomstvo domu s hodinami: o 16. hod., Artmax filmy - Kapela: o 18.30 hod., Po čo muži túžia:
o 20.30 hod. (nehrá sa 27., 29., 30.
a 31. 10.), Halloween v kine - Mníška: o 20.30 hod. (hrá sa len 27.10.).
Viac na www.cine-max.sk. (ppp)

PP-112

V stredu 31. októbra 2018 vo Veľkej so

Pohotovosť v lekárňach
V stredu 7. novembra - Dr. Max
- OC Max, vo štvrtok 8. novembra - Cyprián, v piatok 9. novembra - Včela, v sobotu 10.
novembra - Limba, v nedeľu
11. novembra - Dr. Max - OC
Max, v pondelok 12. novembra Benu - Kaufland a v utorok 13. novembra - Dr. Max - OC Max. Dr.

Max - OC Max: Dlhé hony 1, Cyprián: L. Svobodu, Včela: Tatranské
nám. 1, Limba: Podtatranská
5, Benu - Kaufland: Moyzesova ul. Lekárne s pohotovostnou službou sú otvorené od
pondelka do piatka od 16. hod.
do 22.30 hod., počas sobôt, nedieľ
a sviatkov od 7. hod. do 22.30 hod.

Vstupenky na ľadovú šou O dvanástich mesiačikoch vyhrali

Vstupenky na predstavenie ľadovej šou
zimnej hudobnej rozprávky O dvanástich mesiačikoch, ktorá bude v Poprade
vo štvrtok 15. novembra na zimnom

štadióne, vyhrali: Jaroslav Stupák, Staré
ihrisko, Poprad, Viera Bednárová, Ul.
Slobody, Poprad, Anton Mráz, Zimná
ul., Poprad, Margita Mensáková, Moy-

zesova ul., Poprad a Mária Skokanová,
Banícka ul., Poprad. Lístky si môžu prevziať v redakcii (Podtatranská 149/7, Poprad) v pracovné dni do 15. hod. (ppš)

Horoskop od stredy do stredy
Rozhodnite sa prijať
zaujímavú pracovnú
ponuku, hoci to spočiatku nebudete mať
ľahké.
Prepadne vás túžba
po dobrodružstve.
Žiada sa vám nejaká zmena, lebo sa nudíte.
Dávajte si pozor na
reči, aby ste neprezradili niečo, čo malo zostať utajené.
Máte priaznivé obdobie na väčšie nákupy,
dokonca aj nákupy nehnuteľností.

Pre vás sú dôležité finančné istoty a niekto
vám ponúkne takúto stabilitu.

Čo vás trápilo pominie. Sústreďte sa na
svoje zdravie a posilňujte ho v každom smere.

Zdravotné problémy
vás upozornia, že ste
niečo zanedbali a mali by ste zmeniť životný
štýl.

Po niečom túžite, ale
ešte nenastal pravý
čas, aby sa vám to splnilo.

Budete nervózni a
podráždení, lebo vám
nepôjdu veci tak, ako ste si predstavovali.

Všetky sily sa spoja
vo váš prospech. Zažijete úspech, ktorý ste si ani nepredstavovali.

Niečo
významné
sa vo vašom živote
skončí. Netrápte sa, je načase uzavrieť túto
kapitolu.

Potrebujete sa s niečím vnútorne vysporiadať, ale to chce čas. Teraz nechajte všetko
plynúť.
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Zamestnanci sociálnych služieb v zriaďovateľskej
pôsobnosti PSK si prilepšia

MESTO POPRAD

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

Zmena financovania sociálnych služieb, platná od
1. januára 2018, priniesla
pozitívnu správu. Vďaka ušetreným finančným
prostriedkom sa vytvoril
priestor na zvýšenie miezd
pre zamestnancov zariadení
sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK,
ktorí sú v priamom kontakte
s klientmi. Župa im do konca roka rozdelí milión eur.
Navýšenie miezd sa týka
pracovných zaradení, ktorých pracovná pozícia vyžaduje vyšší stupeň vzdelania
a náročnosti výkonu prác so
zameraním na odborné činnosti, a zároveň ich funkčný
plat je nižší ako 600 eur.
Ide o pracovné pozície opatrovateľka, zdravotná sestra, zdravotnícka asistentka,
sanitárka, fyzioterapeutka,
ergoterapeutka, rehabilitačná asistentka, sociálna pracovníčka,
psychologička,
špeciálna pedagogička, vy-

NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ

pozemkov časť parc. č. KN-C 1821/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 30 m² v katastrálnom území Spišská Sobota,
obec Poprad a časť parc. č. KN-C 424/1, zastavané plochy a
nádvoria o výmere 30 m² v katastrálnom území Poprad, obec
Poprad zapísaných v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1 na
dobu určitú 10 rokov za účelom umiestnenia nabíjacích staníc
pre elektromobily.
Minimálna výška ročného nájomného za užívanie pozemkov na
základe nájomného vzťahu je stanovená v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
a v súlade so Zásadami prenájmu pozemkov vo vlastníctve Mesta
Poprad schválenými uznesením Mestského zastupiteľstva mesta
Poprad č. 117/2012 zo dňa 6.6.2012, a to za pozemok v katastrálnom území Spišská Sobota parc. č. KN-C 1821/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 30 m² vo výške 8,- €/m2/rok za ostatné
pozemky v zóne B, ktoré slúžia na účely podnikania, alebo s ním
súvisia, teda spolu 240,- €/rok a za pozemok v katastrálnom území Poprad parc. č. KN-C 424/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 30 m² vo výške 16,- €/m2/rok za ostatné pozemky v zóne A,
ktoré slúžia na účely podnikania, alebo s ním súvisia, teda spolu
480,- €/rok, t. j. za užívanie celého predmetu nájmu na základe
nájomného vzťahu vo výške 720,- €/rok.
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 20.11.2018 do
12.00 hod.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy
a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke www.poprad.sk. Bližšie informácie: ivana.jurisova@msupoprad.sk, tel.
PP-115
052/716 72 81, 052/716 72 93.			

chovávateľka, pomocná vychovávateľka, kuchárka.
Tzv. Agenda 600 sa dotýka
754 zamestnancov z celkového počtu 1473 zamestnancov
v zariadeniach poskytujúcich
sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Jednotlivec si tak mesačne prilepší
o 172 eur, čo za štyri mesiace
tohto roka znamená priemerné navýšenie o 688 eur na zamestnanca.
„Vidíme potrebu motivovať
zamestnancov v týchto zariadeniach, aby nám neutekali
do zahraničia. V okresných
mestách ako Prešov, Poprad,
Kežmarok, Humenné, Bardejov je už problém získať záujemcov o tieto profesie,“ priblížil vedúci odboru sociálnych
vecí a rodiny Pavel Slaninka.
V druhej skupine sú zamestnanci, ktorí nie sú
v priamom pracovnom kontakte s prijímateľmi služieb,
ale vykonávajú tzv. obslužné
činnosti, a rovnako nedosa-

Kino Tatran
7. novembra o 19. hod. - MAREK SLOBODNÍK: Z
INDIE AŽ DOMOV S TRABANTOM PO BOKU
Ôsmi cestovatelia, 5 mesiacov na cestách, 17 tisíc
kilometrov na jedných z najhorších motorových
dopravných prostriedkov. Videá a rozprávanie s
banskobystrickým cestovateľom Marekom Slobodníkom o veľkej ceste domov z ďalekej Indie na
61-ročnej Jawe 250 spolu so žltými Trabantami.
Vstupné: 5 €
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8. novembra od 16. hod. do 21.30 hod.
MFF EKOTOPFILM-ENVIROFILM
Dokumenty/rodinné, titulky / dabing, MP
5 dokumentárnych filmov s environmentálnou
tematikou zo súťažného festivalu v BA a BB, doplnené prednáškou Domácnosť bez Odpadov s B.
Moňokom z OZ Priatelia Zeme. 2D, ST / SD, MP
Dokumenty, rodinné Spolu 330 min. Vstupné:
zdarma

the best of

the best of

TOUR 2018

9. novembra o 19. hod.
DIEVČA V PAVÚČEJ SIETI
USA, krimi triler, titulky, MP15
Lisbeth Salanderová sa vracia na plátna v adaptácii
krimi bestselleru. Spolu s novinárom Mikaelom
Blomkvistom sa zamotáva do siete plnej klam-

TOUR 2018
2018 POPRAD
Fedor FREŠO
Fero GRIGLÁK
18:00 Dom kultúry, Štefánikova 99/72
bassgitara

Peter PRELOŽNÍK
klávesy

Fedor FREŠO
bassgitara

Hammel_Prudy_Best_Of_poster_2014_A2_4.indd 1

gitara

Igor „Teo„ SKOVAY
bicie

Inzercia

• Predám

kvalitný leštený

Tatranský drevený obklad
Fero GRIGLÁK
50
- 3 €, perodrážka, Zrubový
Predpredaj vstupeniek:
Mestská informačná kancelária MIK ov
k
Nám. sv. Egídia 43/86, tel: 052/4361192
ro
Dom Kultúry, Štefánikova 99/72
tel.: 052/7722255

gitara
profil, hranoly a dlážkovicu

hujú výšku tarifného platu
na úrovni 600 eur. Ide o pracovné pozície - upratovačka,
údržbár, skladník, administratívny pracovník, pomocná
sila v kuchyni, pracovná sila
v práčovni, šička a pod.
Tieto pracovné pozície si
paušálne prilepšia o 40 eur
mesačne, teda za štyri mesiace o 160 eur na zamestnanca.
Zvyšovanie sa týka ďalších 359
zamestnancov v zariadeniach
sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.
Aktuálne župa vyčlenila na
zvýšenie platov celkovo pre
1113 zamestnancov viac ako
600 tisíc eur. S koncoročnými odmenami za celoročnú
odvedenú prácu by sa mala
suma vyšplhať na jeden milión eur. Zachovanie kontinuity nárastu a udržateľnosti
výšky miezd chce PSK zabezpečiť aj v roku 2019. A to
vďaka navýšeniu tarifných
platov v priemere o 10% nariadením vlády.
(lhe)

stiev, kyber zločincov a skorumpovaných politikov.
Vstupné: 5 €, Vstupné zľavnené (deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €
10. a 11. novembra o 16.30 hod. - GRINCH
USA, animovaná komédia, 86 min., dabing, MP
Grinch je nenapraviteľný hundroš, ktorý neznáša
všetko a všetkých a zo všetkého najviac Vianoce.
Vstupné: 5 €, Vstupné zľavnené (deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €
10. a 11. novembra o 19. hod.
TEN, KTO ŤA MILOVAL
CZ, komédia/rodinný/krimi, česká verzia, MP12
Na zosnulého Kalinu vyplávajú na povrch podozrivé skutočnosti, vrátane okolností jeho smrti. Z manželky sa stane amatérsky detektív s tímom kriminalistov-dvaja malý synovia a babička. Vstupné: 5 €,
Vstupné zľavnené (deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €
12. novembra o 19. hod. - NIEČO NAVIAC
SK, dokumentárny, 67 min., slovenský verzia,
MP12, FK
Jeden chromozóm v DNA navyše. Po narodení
Dorotky vykreslila lekárka rodičom čiernu budúcnosť s dieťatkom postihnutým Downovým syndrómom a ponúkla im možnosť zbaviť sa jej. Odmietli.
Vstupné: 5 €, Vstupné FK, ŤZP: 3 €

na podlahy. Inf. č. t.: 0908
234 866.			 1/18-P
Predám funkčný šrotár
v zachovalom stave. Cena
dohodou. Inf.: č. t. 0917
910 088.		
16/18-P

•

• Prenajmeme

kancelárske priestory v Poprade,
Teplická 34, bývala AB Stavomontáže. Inf.: č. t. 0905
563 836, e-mail: pabamke@
gmail.com
61/18-R

12/01/18 13:37

- týždenník občanov mesta.
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klávesy

bicie

spevky nevraciame. Uzávierka vo štvrtok. Noviny vychádzajú každú stredu. Rozširuje Slov. pošta, Mediapress, objednávky na predplatné prijíma každá pošta a doručovateľ. IČO
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Redakcia novín Poprad nezodpovedá za obsah volebnej inzercie jednotlivých kandidátov.
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Kultúrny program mesta
Piatok 9. november o 18. hod. / divadelná sála Domu kultúry v Poprade
PETER A LUCIA / Romain Rolland
Dielo svetoznámeho francúzskeho autora v podaní študentov SŠ v réžii T.
Husárovej.
Predpredaj: MIK Poprad 052/436 11 92.
Nedeľa 11. november o 10. hod. / divadelná sála DK v Poprade
AKO VAJCE IŠLO DO SVETA
Babadlo Prešov
Príbeh o statočnom vajci, ktoré sa poberie do sveta a stretne zvieratá rôznych
národností. Vstupné: 1,50 €
Utorok 13. november o 18. hod. / divadelná sála DK v Poprade
ODCHODY VLAKOV
Vynaliezavá komédia pre dvoch hercov
- moderátorov Adelu a Viktora Vinczeovcov. Predpredaj vstupeniek: www.ticketportal.sk

Deň otvorených dverí
Tatranská akadémia SSOŠ organizuje Deň otvorených dverí,
ktorý sa uskutoční vo štvrtok 8.
novembra od 8. do 13. hodiny v
priestoroch školy na Ul. 29. augusta v Poprade. Záujemcovia
sa dozvedia informácie o študijných programoch.
(ppp)
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Na pamiatku Antona Babonyho
Na priečelí Zimného štadióna
v Poprade je dva roky osadená
pamätná tabuľa Antonovi Babonymu (1917-1972), príslušníkovi 1. Československej armády na
Slovensku, politickému väzňovi,
popradskému hokejovému reprezentantovi, rozhodcovi a trénerovi
v rokoch 1939-1959. Pôsobil ako
brankár v majstrovskom hokejovom klube H. C. Tatry, podieľal sa
na výstavbe prvej umelej ľadovej
plochy v Poprade.
V pondelok 5. novembra si životný príbeh tejto popradskej osobnosti
pripomenuli účastníci pietnej spomienky, ktorú zorganizovalo Svetové združenie bývalých politických
väzňov so sídlom v Poprade. Čest-

nú stráž držali príslušníci Ozbrojených
síl Slovenska a žiaci
hokejovej triedy ZŠ
s MŠ v Spišskej Sobote. Na slávnosti sa
zúčastnil aj zástupca
veľvyslanectva Ruskej
federácie, Ústavu pamäti národa, niekoľkí
poslanci popradského zastupiteľstva a kraja, ale hlavne
najbližší potomkovia a príbuzní A.
Babonyho. Jeho život bol poznamenaný nepriazňou osudu, no nikdy sa
nevzdal a svojim blízkym odovzdal
protivojnové posolstvo. Ako vojak
Slovenskej armády zachránil pred
popravou študentku Lýdiu Šarajev-

skú a ďalších ľudí. Ako príslušník
1. Čs. armády na Slovensku bojoval
v SNP, bol zajatý a väznený v nemeckých koncentračných táboroch
ako politický väzeň. SZBPV si preto
uctilo jeho pamiatku aj v súvislosti so 100. výročím vzniku Československej republiky.
(mar)

Miro Žbirka má Poprad rád

Vynikajúci slovenský spevák Miro
Žbirka odštartoval v sobotu 20. októbra na Štrbskom Plese v Grand
Hotel Kempisnski High Tatras svoje turné. Na koncerte pozdravil aj
Popradčanov a uviedol, že Poprad
má veľmi rád, lebo toto mesto má
aj vo svojom názve jeho obľúbený
pop. Prekvapením večera bola le-

genda britskej rockovej scény Pete
Brown z kapely Cream. Ten prišiel
na koncert do Tatier pokrstiť Mekyho nový Double Album, na ktorom
sa autorsky podieľal. Fanúšikovia
si tak užili hudobný večer, počas
ktorého predstavil Meky s kapelou
nové skladby, ale publikum si zaspievalo spolu s nimi aj známe hity.

Počet návštevníkov v prvom polroku vzrástol
Počas prvého polroka 2018 navštívilo Prešovský kraj 437 638
návštevníkov ubytovacích zariadení. Medziročne ide o nárast 6,3 %.
Zároveň Prešovský kraj zaznamenal v prvom polroku 2018 najvyšší
počet prenocovaní domácich turistov spomedzi všetkých slovenských
krajov. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu SR.
Od januára do konca júna 2018 prenocovalo v Prešovskom kraji 437 638
návštevníkov. Priemerná doba pobytu bola tri noci. Turisti tak v kraji
strávili 1 311 394 nocí. Najsilnejším
lákadlom je lokalita Vysokých Tatier.
V porovnaní s prvým polrokom
2017 ide o celkový nárast počtu návštevníkov v Prešovskom kraji o 6,3 %.

PP-85

Celoslovenský priemer rastu počtu
návštevníkov je 3,6 %. Prešovský kraj
dosiahol v prvom polroku najvyšší
počet prenocovaní domácich návštevníkov (22 % v rámci celej SR).
Slováci strávili v kraji 954 798 nocí,
priemerne sa ubytovali na tri noci.
Viac domácich návštevníkov má len
Žilinský kraj, avšak s nižším počtom
prenocovaní.
Takmer 28 % návštevníkov v prvom
polroku v Prešovskom kraji tvorili
zahraniční turisti. Spolu ich do ubytovacích zariadení zavítalo 120 748,
s priemernou dobou pobytu tri noci.
K lákadlám pre turistov patria aj
veľké podujatia, viaceré z nich, najmä
v tatranskej oblasti, podporila KOCR
Severovýchod Slovenska.
(bač)
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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

Kulinársky zážitok

V roku 10. výročia otvorenia
Vino and Tapas prišla táto
popradská reštaurácia zážitkovej gastronómie s novým
projektom LadyChef, v rámci
ktorého šéfkuchárka Zuzana
Sisáková predstavuje v Poprade medzinárodnú ženskú kuchársku elitu. Po šéfkuchárke
budapeštianskej michelinovej
reštaurácie Eszter Palágyi,
bude hosťom v nedeľu 11. novembra popoludní prvá žena
z bývalej východnej Európy,
ktorá získala Michelinovú
hviezdu - Szabina Szulló z
Maďarska, dnes šéfkuchárka
novootvorenej
reštaurácie
Stand. Spolu so Z. Sisákovou pripraví menu 10 chutí
- 6 jedál a 4 chuťoviek. (pms)

výberové konanie

na obsadenie funkcie:
1. riaditeľa/ky Základnej školy s materskou školou,
Dostojevského ulica 2616/25, Poprad,
2. riaditeľa/ky Základnej školy s materskou školou,
Francisciho ulica 832/21, Poprad,
3. riaditeľa/ky Základnej školy s materskou školou, Jarná
ulica 3168/13, Poprad.
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: • odborná a
pedagogická spôsobilosť pre daný druh školy podľa zákona
č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR
č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné 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 • bezúhonnosť • osobnostné a morálne
predpoklady pre výkon riadiacej funkcie • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti • flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť.
Požadované doklady k prihláške do výberového konania:
• prihláška do výberového 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 zdravotnej 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 osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Uzávierka prihlášok je 30. novembra 2018. Rozhodujúci
je dátum podania na poštovej pečiatke alebo na pečiatke
podateľne MsÚ Poprad.
Prihlášky s označením „Výberové konanie + názov školy“
posielajte/doručte 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 informovaní najmenej 7 dní pred jeho
konaním.				
PP-121

V pondelok 5. novembra bol slávnostne otvorený, tradične
poklepaný a tiež posvätený Náučný banský chodník v lokalite
Kvetnica v dĺžke 3 200 metrov, čím sa táto lokalita oficiálne
stala súčasťou Slovenskej banskej cesty. Slávnosti sa zúčastnili predstavitelia Baníckeho cechu horného Spiša, podpredseda Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska Norbert
Werner, primátor mesta Poprad Jozef Švagerko, ako aj pozvaní
zástupcovia popradských škôl.
FOTO - Marek Vaščura

•

Mestskí policajti zasahovali

PREDMINULÝ týždeň
v utorok dopoludnia pracovník SBS v NC OBI prichytil
osobu pri krádeži tovaru.
47-ročný muž zo Ždiaru
ukradol vrták v hodnote
2,99 eura. Hliadkou mestskej polície mu bola uložená
bloková pokuta.
PREDMINULÝ týždeň
vo štvrtok popoludní prijali mestskí policajti oznam
ohľadom ženy, ktorá mala
sedieť pod mostom v blízkosti železničnej trati a vyhrážala sa, že skočí pod vlak.
Hliadka zistila, že 42-ročná
Popradčanka bola pod vplyvom alkoholu. Išlo o psychiatrickú pacientku, ktorá
neužila predpísané lieky.
Žena bola privolanou sanitkou odvezená do nemocnice.
V PIATOK 26. októbra
predpoludním mestskí policajti na Baníckej ulici pred
budovou nemocnice zistili vodiča zásobovacieho
vozidla, ktorý neparkoval
podľa predpisov. Pri riešení
priestupku nadobudli mest-

•

•

Vrcholový futsal sa na popradskú palubovku po dlhej
dobe vrátil aspoň na chvíľu.
Minulý týždeň v pondelok a v utorok odohrali
reprezentácie Slovenska a
Litvy v Aréne Poprad dva
prípravné zápasy. V oboch
boli úspešnejší Slováci,
ktorí zvíťazili 4:1 a 6:0.
Divákom sa predviedli
v polčasových prestávkach
aj malé talenty FK Poprad.

skí policajti podozrenie, že
vodič je navyše pod vplyvom
alkoholu. Privolaná hliadka
PZ SR vykonala u 43-ročného vodiča dychovú skúšku
s pozitívnym výsledkom.
V NEDEĽU 28. októbra
krátko po polnoci hliadky mestskej polície spolu s
hliadkami PZ zasahovali na
Námestí svätého Egídia v
Poprade, kde dochádzalo k
fyzickému napádaniu väčšieho počtu osôb, po skončenej rodinnej oslave. Jedna
osoba bola v bezvedomí.
Mestskí policajti asistovali
zdravotníkom aj pri ošetrení
ďalšieho agresívneho účastníka bitky. Išlo o 40-ročného
muža z Važca pod vplyvom
alkoholu.
MINULÝ týždeň v pondelok večer mestskí policajti
zistili na Alžbetinej ulici dve
osoby, ktoré znečisťovali verejné priestranstvo a rušili
nočný pokoj. Išlo o dvoch
Kežmarčanov (21 r a 25 r),
ktorí boli navyše riadne potúžení alkoholom. Za spáchané priestupky bola obi-

•

•

Krátko zo športu

•

POPRADSKÉ hokejistky
vo štvrtok 1. novembra zvíťazili v Martine 6:0 v rámci 9.
kola ženskej hokejovej extraligy, následne zdolali v 10. kole
na domácom ľade v sobotu 3.
novembra aj Zvolen, tentokrát
2:0.
V SOBOTU 3. novembra
prehrali basketbalisti BK Iskra
Svit v Handlovej 67:70 v rámci

•

dvom podozrivým uložená
bloková pokuta.
MINULÝ týždeň v stredu
večer preverili hliadky MsP
Poprad oznam, podľa ktorého malo v Matejovciach
dochádzať k narúšaniu občianskeho spolunažívania
hrubým a vulgárnym správaním sa neznámeho muža.
Bolo zistené, že ide o 40-ročného Popradčana. Dychová
skúška uňho preukázala prítomnosť alkoholu. Mestskí
policajti mu uložili blokovú
pokutu.
V SOBOTU 3. novembra
popoludní bolo na linku 159
oznámené, že v pohostinskej prevádzke na Levočskej
ulici dochádza k fyzickému
napádaniu dvoch osôb, pričom bolo zistené, že ide o 26
a 31-ročných občanov Ukrajiny pracujúcich v popradskej firme. Obaja boli pod
vplyvom alkoholu. Škodu na
majetku, ktorú v prevádzke
spôsobili, podozriví na mieste uhradili. Hliadkou MsP
Poprad bola obidvom uložená bloková pokuta.
(msp)

•

•

7. kola SBL. Už dnes, t. j. v stredu 7. novembra privítajú zverenci Michala Madzina o 18.
hodine Prievidzu.
FUTBALISTI ŠK Zemedar
Poprad - Stráže v nedeľu doma
remizovali v rámci 14. kola 6.
OMV ligy s Hôrkou 2:2, čím
ukončili jesennú časť súťaže na
ôsmom mieste. Šiesta liga pokračuje pod Tatrami 15. kolom
v posledný marcový deň budúceho roka.
(ppv)

•
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Popradskí kamzíci oddychujú na treťom mieste

Tri zápasy počas piatich dní
odohrali minulý týždeň hokejisti HK Poprad
v Tipsport Lige.
Domáce súboje s Detvou
a Novými Zámkami zvládli,
zaváhali však na ľade nováčika z Miškovca.
Popradskí hokejisti si minulý týždeň v stredu poradili
doma s Detvou v smutnom
zápase 4:0. Pred úvodným
buly si klub minútou ticha
uctil pamiatku bývalého hráča a odchovanca Popradu
Dávida Gáborčíka (na foto
vľavo) a tiež spoluzakladateľa
Fanklubu HK Poprad Slavomíra Výrosteka. „Bolo ťažké
motivovať chlapcov, ktorí svojho bývalého spoluhráča dobre
poznali, ale som rád, že sa
dokázali koncentrovať a toto
víťazstvo venovali práve Gáborčíkovi,“ uviedol po zápase
s Detvou asistent trénera HK
Poprad František Štolc.
V piatok v Miškovci premrhali kamzíci dvojgólový
náskok a prehrali 2:3 po predĺžení. V nedeľu v poslednom
zápase pred reprezentačnou
prestávkou sa im však podarilo poraziť doma Nové Zámky
2:1 (na foto vpravo) a tohto
súpera v tabuľke preskočiť.
Popradčania sa usadili na treťom mieste a môžu pokojne
oddychovať. To však neplatí
o dvoch reprezentantoch Patrikovi Svitanovi a Dávidovi
Bondrovi, ktorých tréner
reprezentácie Craig Ramsay

povolal na Nemecký pohár
(od štvrtka 8. do nedele 11.
novembra). „V prvej tretine
sme boli lepší, ale hosťom výborne chytal brankár. Nás však
v závere podržal Vošvrda pri
obrovskom tlaku hostí,“ hodnotil duel s Novými Zámkami tréner HK Poprad Roman
Stantien. „Som rád, že môj
gól bol víťazný. Teraz si chvíľu
oddýchneme a kým ostatní dobijú baterky, ja a Dávid pôjdeme pomôcť reprezentácii. Do
nominácie som sa dostal na
poslednú chvíľu ako náhradník pri zraneniach niektorých
hráčov,“ vysvetľoval P. Svitana. „Na Nemecký pohár sa veľmi teším. Som rád, že môžem
reprezentovať našu krajinu.
Dúfam, že si opäť zahrám aj
s Patrikom,“ dodal D. Bondra.
Po reprezentačnej prestávke budú hrať kamzíci opäť
doma, a to v stredu 14. novembra o 17. hodine proti
Liptovskému Mikulášu.
Výsledky Tipsport Ligy:
18. kolo v stredu 31. októbra

BAM Poprad

Popradské basketbalistky odohrali v sobotu
zápas 6. kola najvyššej basketbalovej súťaže
žien na palubovke Nitry.
Zverenkyne Tatiany Gallovej prehrali s domácimi
hráčkami 46:62, keď nezvládli najmä druhý polčas.
Už v sobotu 10. novembra privítajú Popradčanky
v Aréne Poprad o 17.30 hod.
tím BK Slovan Bratislava.
Výsledok: 6. kolo v sobotu 3. novembra BKM Junior
UKF Nitra - BAM Poprad

62:46 (28:26), najviac bodov
BAMP: Eva Filičková - 13.
Program: 7. kolo v sobotu
10. novembra o 17.30 hod.
BAM Poprad - BK Slovan
Bratislava.
(ppv)

Tabuľka Extraligy žien
Z
1. Ružomberok 7
2. YA Košice
6
3. Šamorín
7
4. Piešťany
6
5. Nitra
6
6. BAM Poprad 6
7. Slovan BA
5
8. B. Bystrica
5

Z kuchyne BAM Poprad

V
7
5
4
4
3
1
0
0

P
0
1
3
2
3
5
5
5

B
14
11
11
10
9
7
5
5

Žiačky: v nedeľu 4. novembra CBK Košice - Poprad 34:64
a 24:78.

HK Poprad - HC 07 Detva
4:0 (1:0, 1:0, 2:0), góly Popradu: 9. Martin Belluš (P. Koyš,
S. Mlynarovič), 29. Dávid
Bondra (L. Kozák, R. Heizer),
52. Marek Zagrapan (J. Ťavoda, P. Koyš), 57. Joona Erving
(M. Belluš, L. Paukovček). 19.
kolo v piatok 2. novembra
DVTK Jegesmedvék Miško-

vec - HK Poprad 3:2pp (0:2,
1:0, 1:0 - 1:0), góly Popradu:
18. Samuel Mlynarovič (D.
Brejčák), 19. Dávid Bondra
(L. Kozák, P. Svitana). 20.
kolo v nedeľu 4. novembra
HK Poprad - MHC Mikron
Nové Zámky 2:1 (0:0, 2:0,
0:1), góly Popradu: 22. Radomír Heizer (S. Takáč, P. Svita-

Z kuchyne HK Poprad

Juniori: v sobotu 3. novembra Poprad - Slovan BA 3:5 a v nedeľu 4. novembra Poprad - Slovan BA 1:0. Dorast: v sobotu
3. novembra Skalica - Poprad 3:4pp a v nedeľu 4. novembra
Skalica - Poprad 2:5. Kadeti: vo štvrtok 1. novembra Poprad Humenné 14:1. St. žiaci 8.r.: v stredu 31. októbra Poprad - LA
11 Košice 1:2. St. žiaci 7.r.: v stredu 31. októbra SNV - Poprad
1:25. Ml. žiaci 6.r.: v stredu 31. októbra Poprad - LA 11 Košice 11:2. Ml. žiaci 5.r.: v stredu 31. októbra SNV - Poprad 2:3.

Futbalisti
FK
Poprad odohrali
v sobotu zápas
16. kola II. ligy
v Dubnici. V stretnutí najlepších útokov v súťaži gól
nepadol a tak sa zrodila
bezgólová remíza.
Zverenci Mareka Petruša

FK Poprad
odohrajú v sobotu 10. novembra o 13. hodine v NTC
posledný zápas jesene proti
Banskej Bystrici.
Výsledky: 16. kolo II. ligy
v sobotu 3. novembra FK
Dubnica n. V. - FK Poprad
0:0.
Program: 17. kolo II. ligy

Z kuchyne FK Poprad

Juniori: v nedeľu 4. novembra Sabinov - Poprad B 1:5. St.
dorast U19: v stredu 31. októbra Michalovce - Poprad 1:0.
Ml. dorast U17: v stredu 31. októbra Poprad - Michalovce
2:1. Ml. dorast U16: v stredu 31. októbra Poprad - Michalovce 1:0. St. žiaci U15: v utorok 30. októbra Poprad - Stropkov
3:0. St. žiaci U14: v utorok 30. októbra Poprad - Stropkov 6:1.
Ml. žiaci U13: v utorok 30. októbra Stropkov - Poprad 1:9.
Ml. žiaci U12: v utorok 30. októbra Stropkov - Poprad 9:13.
Dorastenky: v nedeľu 4. novembra Poprad - Ružomberok
4:1. Žiačky: v nedeľu 4. novembra Poprad - Ružomberok 4:4.

Tabuľka Tipsport Ligy
Z

V Vp Pp P
3

B

22 14 3

2. Košice

21 14 0

1

6

74:46 43

3. HK Poprad 21 12 2

1

6

59:44 41

4. N. Zámky

2

S

1. Zvolen

90:44 50

22 12 2

1

7

57:45 41

5. B. Bystrica 21 12 1

3

5

56:48 41

6. Nitra

21 10 2

1

8

70:54 35

7. Trenčín

21 10 2

1

8

53:44 35

8. L. Mikuláš 22 8

2

1

11 58:61 29

9. Detva

22 8

1

2

11 52:69 28

10. Žilina

22 5

4

0

13 60:79 23

11. Budapešť 21 5

1

5

10 54:71 22

12. Miškovec 21 5

2

3

11 52:72 22

13. SR 20

0

1

16 25:83

17 0

1

v sobotu 10. novembra o 13.
hod. FK Poprad - MFK Dukla Banská Bystrica. (ppv)

Tabuľka II. ligy
R

P

S

1. Pohronie

Z

16 10 6

0

25:12 36

2. L. Mikuláš

16 10 2

4

32:19 32

3. Skalica

16 10 2

4

28:15 32

4. Komárno

16 9

3

4

27:15 30

5. FK Poprad

16 8

3

5

35:26 27

6. Petržalka

16 7

5

4

23:17 26

7. Dubnica

16 6

3

7

32:25 21

8. Šamorín

16 6

3

7

28:25 21

9. B. Bystrica

16 5

5

6

19:18 20

10. Žilina B

16 6

2

8

27:37 20

11. Inter BA

16 6

1

9

23:31 19

12. Prešov

16 5

3

8

20:18 18

13. Lokomotíva KE 16 3

5

8

16:27 14

14. Lipany

16 4

2

10 12:36 14

15. Bardejov

16 2

7

7

21:31 13

16. Trebišov

16 3

4

9

12:28 13

z toho 4 zlaté, 4 strieborné a 10
bronzových.
Súčasťou podujatia bolo aj vyhodnotenie súťažnej sezóny 2017/2018,
kde si Lea Kucová (na foto) po
štyroch kolách vybojovala prvenstvo v kategórii kumite mladšie
žiačky do 35 kg a stala celkovou víťazkou tejto kategórie.
(ppp)

Úspešní Centralisti

V sobotu 27. októbra sa v Košiciach uskutočnilo 1. kolo Žiackej
ligy v karate. Na tejto súťaži sa zúčastnili aj karatisti z Central karate
klubu Poprad, ktorý si v konkurencii vyše 300 pretekárov z 21 klubov
zo Slovenska vybojovali 18 medailí,

na), 35. Patrik Svitana (M.
Zagrapan, T. Vošvrda). (ppv)

V
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