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Popradská radnica už nebude 
podporovať seniorské športové 
kluby tak, ako doteraz. Inicio-
vala prieskum verejnej mienky 
cez renomovanú agentúru a  z 
výsledkov vyplynulo, že viac ako 
62 percent opýtaných je za to, aby 
sa finančné prostriedky využili 
v iných oblastiach.

Len 33,7 percenta opýtaných 
bolo za podporu profesionálnych 
klubov dospelých a  preto poslan-
ci na minulotýždňovom zasadnu-
tí MsZ schválili upravený návrh. 
Seniorské športové kluby ešte 
dostanú na budúci rok polovičnú 
dotáciu, ale od roku 2021 už samo-
správa priame dotácie na ich čin-
nosť poskytovať nebude. „Od za-

čiatku som bol proti priamej dotácii 
pre profesionálne kluby dospelých. 
Aj keď prieskum môj postoj jed-
noznačne potvrdil, navrhol som pre 
budúci rok polovičnú dotáciu. Od 
roku 2021 sa už ale budeme riadiť 
výsledkami prieskumu,“ uviedol na 
rokovaní primátor mesta Poprad 
Anton Danko.

V  decembri sa bude schvaľovať 
rozpočet na budúci rok a  tento 
návrh už bude mať jasné znenie. 
Mesto Poprad bude naďalej pod-
porovať mládež a  dotovať bude 
aj prevádzku športovísk. „Dotá-
cie pre mládežnícky šport ostanú na 
rovnakej úrovni, alebo sa dokonca 
navýšia,“ podotkol 1. viceprimátor 
mesta Štefan Pčola, ktorý si návrh 

primátora na ostatnom MsZ osvojil. 
„Z kapitálových výdavkov plánujeme 
vyčleniť na budovanie športovej in-
fraštruktúry na roky 2020 – 2022 viac 
ako sedem miliónov eur, z  toho dva 

milióny bude dotácia zo štátu, tak-
že päť miliónov pôjde z  mestského 
rozpočtu. Myslím si, že je to veľmi 
slušná čiastka,“ doplnil  A. Danko.

Po približne tri a pol mesiaca trva-
júcich rekonštrukčných prácach na 
moste na Alžbetinej ulici ho minulú 
stredu krátko po poludní otvorili 
pre plnú premávku. Prví vodiči si 
zo zotrvačnosti najskôr nevšimli, že 
zábrany a značky sú už odstránené, 
ale netrvalo dlho a zakrátko ním už 
jazdili rôzne vozidlá. Popradčania 
opätovné sprejazdnenie mosta uví-
tali, pretože v dopravnej špičke sa na 
obchádzkových úsekoch neraz tvori-
li kolóny.

Vedúca odboru výstavby MsÚ 
Kristína Horáková zhrnula: „Celá re-
konštrukcia mosta vrátane priľahlého 
úseku miestnej komunikácie stála 212 
tisíc eur. Cena zo súťaže vo verejnom 

obstarávaní bola prekročená približne 
o  2 tisíc eur vzhľadom na to, že bolo 
treba zrealizovať niektoré práce navyše. 
Súviseli s rozšírením pôvodne projekto-
vaného jedného výjazdu na dva jazdné 
pruhy. Od tejto zmeny očakávame zvý-
šenie plynulosti cestnej premávky na 
Alžbetinej ulici najmä v  čase doprav-
nej špičky v  poobedňajších hodinách. 
Pôvodná projektová dokumentácia 
rátala s  dopravným značením mosta 
ako doteraz s jedným výjazdom. Keďže 
však evidujeme problémy pri výjazde 
na kruhový objazd, spracovali sme pro-
jektovú dokumentáciu zmeny doprav-
ného značenia, ktorú nám odsúhlasil 
dopravný inšpektorát a  všetky prísluš-
né cestné orgány.“ Mesto žiada vodi-

čov, aby správnym radením sa 
v tomto dopravnom úseku pod-
ľa dopravného značenia prispeli 
k plynulosti premávky.

Andrej Dujava, predstaviteľ 
zhotoviteľa – spoločnosti Slov – 
Via konštatoval: „Počas rekon-
štrukcie sa nevyskytli žiadne 
komplikácie, pretože spolupráca 
investora – mesta a nás ako do-
dávateľa a  samozrejme takisto 
projektanta, bola vzorová. Ak sa 

aj nejaké problémy vyskytli, riešili sme 
ich za pochodu. Najväčšou záťažou 
pre nás bolo, že sme práce realizova-
li pri mestskom úrade, takže sme boli 
pod stálou kontrolou samosprávy, ale 
takisto verejnosti, ktorej sme umožnili 
prechádzať cez lávku. Trvanie rekon-
štrukčných prác sme skrátili. Mohlo 
to byť ešte viac, ale všetky materiály 
boli atypické a teda trvalo dlhšie, kým 
ich pre nás vyrobili a  dodali, napr. 
atypické rímsové prefabrikáty. Na 
samotnom moste ostali pôvodné len 
opory, celá mostovka je úplne nová od 

nových úložných prahov až po živičný 
povrch.“

Popradská samospráva v  minu-
lom roku zabezpečila rekonštrukciu 
mostného objektu na Francisciho ul., 
tento rok na Alžbetinej a eviduje ešte 
ďalšie dva mostné objekty, ktoré po-
trebujú renováciu  – na Mnoheľovej 
ul. smerom k hlavnej pošte a na Ul. 
1. mája. Ako poznamenala vedúca 
odboru výstavby MsÚ, bude však 
potrebné mosty zdiagnostikovať a na 
základe výsledkov určiť poradie ďal-
ších rekonštrukcií.      (mar)

Po moste na Alžbetinej ulici sa už jazdí
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Stručne
 OD utorka 12. novembra 

bude v  Podtatranskom múzeu 
v Poprade inštalovaná nová výstava 
výtvarnej tvorby autoriek Marcely 
Vilhanovej a  Alexandry Hriňov-
skej Pavlovskej s  názvom Poézia 
každodennosti. Každá si vytiahla 
z  reality jej blízke deje či objekty 
a  podáva ich svojským pohľadom. 
Všedné okamihy, denne vídané, sa 
tak stávajú vizuálnou poéziou v ich 
podaní.

 PREŠOVSKÝ samosprávny 
kraj si už onedlho pripomenie kľú-
čový dátum v  novodobej histórii 
štátu – 17. november 1989 veľkým 
galaprogramom s  názvom Nežná 
30, ktorý sa uskutoční 14. novem-
bra na veľkej scéne Divadla Jonáša 
Záborského v  Prešove. Fragmenty 
a  výjavy revolučných dní prinesú 
na divadelné dosky profesionálni 
umelci i  študenti stredných škôl 
kraja, na javisku sa predstaví vyše 
stovka účinkujúcich.

 OD zajtra 7. novembra si 
návštevníci Tatranskej galérie v Po-
prade budú môcť pozrieť novú 
výstavu diel významných umelcov 
narodených v roku 1939 z depozitu 
Tatranskej galérie Gažovič – Popo-
vič – Koller. A v nedeľu 10. novem-
bra od 14. do 16. hod. sa v galérii 
uskutočnia ďalšie nedeľné tvorivé 
dielne.

 LETECKÁ spoločnosť Eu-
rowings obnovila pravidelné letec-
ké spojenie medzi Košicami a Düs-
seldorfom v  nedeľu 27. októbra. 
Prešovský kraj zaznamenal nárast 
zahraničných návštevníkov ubyto-
vacích zariadení v  prvom polroku 
tohto roka o  12 % oproti prvému 
polroku 2018. S novými leteckými 
spojeniami do Košíc sa predpokla-
dá nárast návštevníkov aj v Popra-
de a  vo Vysokých Tatrách. Linka 
Košice – Düsseldorf premáva štyri-
krát týždenne.

 DO slovenskej kinodistribú-
cie prišiel minulý týždeň film Cesta 
do nemožna režiséra a  scenáristu 
Nora Držiaka a  jeho tímu. Filmár 
sa spoločne so scenáristom Micha-
lom Balážom dostal do povedomia 
už pred štyrmi rokmi projektom 
True Štúr. Dokudráma realizova-
ná v  slovensko-českej koprodukcii 
vzišla zo súbehu námetov RTVS 
k  stému výročiu úmrtia Milana 
Rastislava Štefánika. Podieľala sa na 
nej aj ČT. Film zavíta v novembri aj 
do Popradu.

 NA webovej stránke mesta 
Poprad www.poprad.sk je uverej-
nený presný zoznam odberných 
miest, v  ktorých bude v  týchto 
dňoch prerušená distribúcia elek-
triny z  dôvodu plánovaných prác 
na zariadení nízkeho napätia. Prá-
ce súvisia s opravou a pravidelnou 
údržbou distribučnej sústavy.  (ppš)

Seniorský šport príde o dotácie

Mesto obrazovku na zimnom štadióne 
vypožičia

(Dokončenie zo str. 1)
Výsledky prieskumu spochyb-

nil poslanec Peter Dujava, ktorý 
tvrdí, že prieskum nebol korektný 
a  podsúval svojou druhou časťou 
otázky priamo aj odpoveď. Názory 
na zrušenie priamych dotácií pre 
profesionálne športy boli rôzne. „Ak 
nebudeme podporovať profesionálny 
šport, nebudú nám vyrastať vzory 
pre našu mládež. Tam, kde skončil 
seniorský šport, zákonite do dvoch 
rokov skončila aj mládež,“ povedal 
poslanec MsZ František Majer-

ský. „Ak by hrozil zánik niektorého 
z profesionálnych klubov, mesto uro-
bí všetko preto, aby sa situáciu po-
darilo zvrátiť,“ reagoval primátor. 
„Máme šťastie, že futbal má generál-
neho sponzora. Inak je však zo stra-
ny sponzorov takmer nulová ochota 
dať peniaze do športu. Potrebujeme 
šport v meste podporovať, ale verím, 
že týmto krokom profesionálne kluby 
nezaniknú,“ myslí si 2. viceprimátor 
mesta Ondrej Kavka. „Hokej je znač-
kou mesta, je populárnejší, ale máme 
tu napríklad aj basketbal. V  tomto 

prípade nejde o  žiaden profesionálny 
klub, pretože ženskú súťaž hrajú hráčky 
do 23 rokov a iba jedna má 24 rokov. 
Majú veľký problém získať sponzora. 
Myslím si, že toto treba v prípade do-
tácií zohľadniť,“ uviedla poslankyňa 
MsZ Alena Madzinová. „Prieskum 
sa konal na vzorke 1200 respondentov 
a možno inak by dopadlo referendum. 
Táto skupina ľudí dostala v  otázke 
návrhy a  musela sa rozhodnúť. Fi-
nancovanie športu treba v  budúcnosti 
dopodrobna analyzovať,“ zamyslel sa 
poslanec MsZ Jozef Košický.    (mav)

Októbrové zasadanie Mestského 
zastupiteľstva v  Poprade obsahova-
lo tentoraz veľa bodov týkajúcich sa 
športu. Najmä výsledky prieskumu 
verejnej mienky medzi dospelými 
obyvateľmi mesta Poprad ohľadom 
poskytovania dotácií pre športové 
kluby – družstvá dospelých vyvolali 
väčšiu diskusiu (viac na 1 str.).

Poslanci tiež prerokovali návrh pô-
vodne na prenájom LED obrazovky 
s  príslušenstvom nachádzajúcej sa 
v  budove zimného štadióna, čo však 
zmenili na výpožičku 
len pre akciovú spoloč-
nosť HK Poprad (pô-
vodne šlo o  spoločný 
nájom aj pre HK ŠKP 
Poprad). Návrh nájmu 
sa totiž z hľadiska posu-
dzovania štátnej pomoci 
javí ako problematický, 
preto ho po prerokovaní 
v Mestskej rade navrhli 
zmeniť na výpožičku 
s podmienkou, že tech-
nickú podporu, bežné 
opravy a údržbu si bude 
HK Poprad zabezpečo-
vať sám a na vlastné ná-
klady. Diskutoval najmä 
poslanec Peter Dujava 
a  analyzoval ekono-
mickú stránku LED 
obrazovky, ktorej obstarávacia cena 
bola 204 tisíc eur. Nepozdávala sa mu 
zmena nájmu na výpožičku. Vicepri-
mátor Štefan Pčola vysvetlil, že LED 
obrazovku treba aj prevádzkovať, čo 
vychádza na približne 40 tisíc eur roč-
ne. Tieto náklady sa presúvajú na ple-
cia HK. Dodal: „Obrazovka bude stále 
na zimnom štadióne a slúži nielen HK, 
ale aj mládežníckym družstvám a všet-
kým Popradčanom.“ MsZ napokon 
schválilo výpožičku LED obrazovky 
s príslušenstvom a.s. HK Poprad.

Poslanci tiež schválili prenájmy poľ-
nohospodárskych pozemkov pre Poľ-
nohospodárske družstvo podielnikov 
v Spišskej Teplici viac ako 11 ha za roč-
né nájomné spolu 341,33 eur a pre Vi-

kartovskú agrárnu spoločnosť viac ako 
1 ha za ročné nájomné 30,25 eur na 10 
rokov. Neprešli bez rozpravy. Niekoľ-
kých poslancov zaujímalo stanovenie 
cien za nájom, ktoré sa im zdali nízke. 
Pri prenájme pozemkov na výstavbu 
garáží na Moyzesovej ulici s rozlohou 
2 026 m2 na garáže a ďalších plôch na 
vybudovanie prístupovej a tiež aj ob-
služnej komunikácie sa okrem iného 
takisto pozastavili nad cenami za pre-
nájom a dôvodmi osobitného zreteľa, 
keď je známe, že priemerná cena ga-

ráží v  závislosti od lokality na území 
mesta je 15 – 20 tisíc eur.

MsZ schválilo i  predloženie žia-
dosti o poskytnutie dotácie na pod-
poru rozvoja cyklistickej dopravy 
a  cykloturistiky pre realizáciu pro-
jektu s  názvom Výstavba cyklistic-
kých komunikácií - most Športová 
ul. – most D1 Matejovce ČOV Ma-
tejovce v  rámci výzvy Ministerstva 
dopravy a výstavby SR a spolufinan-
covanie projektu vo výške najmenej 
5 percent z  celkových oprávnených 
výdavkov, čo predstavuje sumu 
2 097 eur vrátane DPH. Poslanci 
sa oboznámili aj s  informatívnou 
správou o  hospodárení obchodnej 
spoločnosti Aquapark Poprad za 

rok 2018 (viac na 5 str.). Schválili aj 
novú riaditeľku rozpočtovej orga-
nizácie Centrum sociálnych služieb 
v Poprade Evu Mašteníkovú a zrušili 
príspevkovú organizáciu Redakcia 
Poprad – noviny občanov (viac na 3. 
str.). Prerokovali i návrhy na zmenu 
rozpočtu mesta Poprad na rok 2019 
(podrobne sú na www.poprad.sk). 
Zaujímali ich hlavne výdavky na 
právne služby a tiež na nákup sade-
níc k pripravovanej výsadbe na ob-
novu lesa pre Mestské lesy Poprad. 

Poslanec Milan Baran 
v  tejto súvislosti odpo-
rúčal informovať obča-
nov, ako prebieha revi-
talizácia lesa a prípadné 
výruby, aby vedeli, čo 
sa v  nich deje. Konateľ 
Mestských lesov Robert 
Dula spresnil, prečo 
spoločnosť potrebuje 
dotáciu vo výške 12 ti-
síc eur ešte na tento rok, 
čo súvisí najmä s  kon-
tokorentným úverom 
z  minulých rokov. Táto 
obchodná spoločnosť 
už v  budúcich rokoch 
nedokáže vykryť svo-
je náklady z  vlastných 
výnosov a  bez dotácií 
z rozpočtu mesta. Dôvo-

dom je hlavne minimálna náhodná 
ťažba dreva po kalamitách. Pri zá-
mernej ťažbe by však dochádzalo 
k zbytočnému výrubu lesov.

O činnosti Mestskej polície za tretí 
štvrťrok tohto roku informoval ná-
čelník MsP Marián Gardoš, zároveň 
poslanci schválili doplnenie zoznamu 
technických prostriedkov používa-
ných príslušníkmi MsP  – motocyk-
lov a protiúderových kompletov, ako 
aj doplnenie a zmenu VZN o ďalších 
výstrojných súčiastkach rovnošaty 
príslušníka MsP. Pred záverom MsZ 
predložila hlavná kontrolórka mesta 
Zita Kozlerová správu o  výsledkoch 
kontrol. V  interpeláciách vystúpilo 
päť poslancov.       (mar)

Body súvisiace s hospodárením a nakladaním s majetkom mesta 
predložila vedúca odboru správy majetku MsÚ v Poprade Iveta Bor-
ňáková.        FOTO – Marta Marová
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Popradským mestským 
poslancom sa minulý týždeň 
vo štvrtok predstavila nová 
riaditeľka Centra sociálnych 
služieb v  Poprade. Eva Maš-
teníková (na foto vľavo) má 
dlhoročné skúsenosti zo 
sociálnej oblasti a do 
popradského centra chce 
priniesť nový impulz.

Mestské zastupiteľstvo mesta 
Poprad na svojom 1. nepláno-
vanom zasadnutí ešte 14. mája 
odvolalo Evu Kovalčíkovú z funkcie 
riaditeľky CSS v Poprade a poverená 
riadením bola Zuzana Kvaková (na 
foto vpravo). V  polovici septembra 
bolo vyhlásené výberové konanie 
na obsadenie tejto funkcie, do kto-
rého sa prihlásili dvaja uchádzači. 
Výberová komisia napokon predlo-
žila mestskému zastupiteľstvu návrh 
na schválenie riaditeľky CSS a  do 
tejto funkcie bola vymenovaná Eva 
Mašteníková s účinnosťou od 1. no-
vembra. „Približne desať rokov som 

sa venovala sociálnej práci a  to na 
pozícii sociálny pracovník, ale sedem 
rokov aj ako riaditeľka Centra soci-
álnych služieb v Kežmarku. Pôsobila 
som v  detskom domove, v  špeciali-
zovanom zariadení a  aj v  domove 
sociálnych služieb,“ predstavila sa E. 
Mašteníková, ktorá má predstavu, 
ako v  novej pozícii začať. „Je po-
trebné zmonitorovať poskytovanie 
sociálnych služieb v  tomto zariade-
ní a  postupne nastaviť v  spolupráci 
so zamestnancami jeho kvalitatívny 

posun. Prejdem si každú 
prevádzku a  teda aj zaria-
denie opatrovateľskej služby 
a  zariadenie pre seniorov 
na Okružnej ulici. Pokúsim 
sa zlepšiť spoluprácu medzi 
jednotlivými úsekmi, preto-
že iba vtedy je služba adres-
nejšia ku každému prijíma-
teľovi,“ načrtla.

Od 1. novembra platí 
v CSS nový systém poplat-
kov a priamo na zastupiteľ-

stve sa poslanec MsZ Peter Dujava 
opýtal na postoj novej riaditeľky 
k poplatkom, ktoré boli schválené už 
skôr. Vyzval ju, aby sa spolu stretli 
a na túto tému rozprávali. „Všetkým 
dobrým návrhom som otvorená, ak to 
pomôže centru a jeho klientom. Nové 
poplatky sú účinné od 1. novembra 
a prvé platby začnú prichádzať v de-
cembri. Nateraz je to uzavreté. To na-
výšenie je však podľa mňa opodstat-
nené a bolo aj potrebné,“ reagovala E. 
Mašteníková.     (mav)

Krátke správy
 MINULÝ týždeň si v  Kež-

marku zlepšilo bytovú situáciu 
osemnásť rodín. Kľúče od bytov na 
Weilburskej ul. odovzdal primátor 
mesta prevažne rodinám s  deťmi 
a  občanom v  zlej bytovej situácii. 
V novopostavenej bytovke je k dis-
pozícii 5 dvojizbových a 13 trojiz-
bových bytov, z  toho jeden byt je 
určený pre imobilného nájomcu. 
Mesačný nájom sa pohybuje od 
80 eur do 135 eur v  závislosti od 
podlahovej plochy bytov, ktorá sa 
pohybuje od 40,02 do 67,70 met-
rov štvorcových.

 AKTUÁLNE eviduje tržby 
v  systéme eKasa takmer 140 000 
pokladníc z  celkového počtu 
približne 220 000 evidovaných 
v systéme eKasa. Finančná správa 
upozorňuje podnikateľov, ktorí 
evidujú tržby v  pokladnici a  ešte 
neprešli na systéme eKasa, aby tak 
spravili okamžite. Do konca roka 
nezostáva veľa času a  personál-
ne kapacity výrobcov pokladníc 
a servisných organizácií sú zo dňa 
na deň vyťaženejšie.

 VO Veľkom Slavkove plá-
nuje súkromný investor výstavbu 
novej obytnej zóny. Na pozemku 
bývalého družstva na východnom 
okraji obce chce pripraviť územie 
pre výstavbu 63 rodinných domov, 
a  to technicky, územne i  legisla-
tívne. Investor reaguje na vysoký 
dopyt po pozemkoch pre výstavbu 
rodinných domov v okolí Popradu. 
Projektovou činnosťou sa tak pod-
ľa neho zabezpečí nové kvalitné 
bývanie v obci, ktorá je od nášho 
mesta vzdialená len 4 kilometre.

 MESTO Vysoké Tatry si zo-
bralo úver vo výške 2 milióny eur, 
financie by mali ísť na investičné 
akcie samosprávy. Prioritne budú 
určené na rekonštrukciu verejného 
osvetlenia v meste, cena však bude 
jasná až po ukončení verejného 
obstarávania. Zvyšná časť úveru 
bude použitá na ďalšie investičné 
akcie, ktoré budú schválené v pri-
pravovanom rozpočte mesta. Pri-
jatie úveru schválili poslanci ešte 
počas septembrového zasadnutia 
mestského zastupiteľstva.

 OD 1. novembra sa v meste 
Kežmarok začala zimná údržba 
komunikácií. Mesto sa musí pod-
ľa zákona starať nielen o komuni-
kácie, ktorých je v meste viac než 
80 kilometrov, ale aj o  chodníky. 
Aj v  tomto roku bude Kežmarok 
pokračovať v  projekte Adoptuj si 
svoj chodník. Vedenie mesta bude 
rado, ak sa do neho občania zapo-
ja. Nie je to zdarma, tento projekt 
je ohodnotený.   (ppš)

Od nového roka noviny nahradí mesačník 

Centrum sociálnych služieb má novú riaditeľku

Posledného februára 
budú voľby

Parlamentné voľby budú v sobotu 29. feb-
ruára 2020. V pondelok ich termín oficiálne 
vyhlásil predseda Národnej rady Slovenskej 
republiky Andrej Danko. A. Danko zároveň 
vyzval všetkých politických lídrov na férovú 
politickú súťaž. Politická kampaň sa oficiálne 
začala v utorok. Budúcoročné parlamentné 
voľby budú v poradí ôsme po vzniku samo-
statného Slovenska. Voliči budú môcť odo-
vzdať svoj hlas vybranej politickej strane ale-
bo koalícii od 7.  do 22. hod.              (ppš) 

Poslanci sa v tomto roku naposledy zídu 12. decembra na-
miesto pôvodne plánovaného termínu 5. decembra. Jedným z 
najdôležitejších bodov programu bude rozpočet na rok 2020. 

FOTO – Marta Marová

Poslanci na októbrovom zasada-
ní mestského zastupiteľstva schvá-
lili zrušenie príspevkovej organi-
zácie Redakcia Poprad – noviny 
občanov k 31. decembru 2019. Zá-
merom mesta je obnoviť vydávanie 
Mesačníka Poprad z  roku 2014. 
Jeho tvorbu bude zabezpečovať or-
ganizačná zložka mestského úra-
du, ktorá bude vytvorená na tento 
účel v  rámci zmeny organizačnej 
štruktúry.

Príspevková organizácia Poprad – 
noviny občanov vznikla 19. decem-
bra 1991, ale noviny začali vychá-
dzať už krátko po Nežnej revolúcii. 
Predchádzal im ešte Kultúrno-spo-
ločenský mesačník Poprad, ktorý 
vychádzal od roku 1979. Od začiat-
ku roka 1992 noviny Poprad vy-

chádzali dvakrát do týždňa, v  roku 
2009 sa stali týždenníkom. Redakcia 
vydávala popri obdenníku niekoľko 
rokov aj mesačník, ďalej mimoriad-
ne čísla novín Poprad a cestovný po-
riadok MHD.

V  mestách porovnateľných 
s mestom Poprad vydávajú v súčas-
nosti mestské noviny ako mesačník. 
Dôvodom k zmene je tiež prenikanie 
nových informačných technológií 
do mediálneho sveta, čo ovplyvňuje 
i  fungovanie mestských médií. 
Šéfredaktorka novín Poprad Marta 
Marová uviedla: „Po celé roky naša 
redakcia robila všetko pre to, aby sme 
v plnom rozsahu, spoľahlivo a zodpo-
vedne informovali všetkých občanov 
o  dianí v  meste, ale aj regióne. Som 
presvedčená, že sme túto úlohu a po-

slanie po celý čas napĺňali v  záujme 
našich čitateľov. Popradčania si za-
slúžili a naďalej zaslúžia kvalitné pe-
riodikum, lebo mesto Poprad je dyna-
mické, stále v pohybe a plné rôznych 
udalostí.  Verím, že mesačník prinesie 
pridanú hodnotu, ktorou bude môcť 
konkurovať vzrastajúcej sile sociál-
nych sietí a  internetových portálov 
novým spôsobom.“ Viacerí poslanci 
poďakovali redakcii, ktorá od svoj-
ho vzniku až po súčasnosť pracovala 
kvalitne, spoľahlivo a  na profesio-
nálnej úrovni, za doterajšiu prácu. 

Samospráva plánuje mesačník 
Poprad vydávať od nového roka pre 
všetky domácnosti v Poprade zadar-
mo a  zabezpečiť jeho distribúciu 
do všetkých domových schránok 
v celom meste.     (ppm)

FOTO – Marek Vaščura



Strana 4 6. 11. 2019

Cestárom pomôže v zime aj nová technika

NOVÉ MOŽNOSTI ODBOČENIA NA POPRADSKÝCH ULICIACH

Správa mestských ko-
munikácií Poprad začala 
so zimnou údržbou ciest 
a chodníkov minulý týždeň 
v piatok a prešla do nepre-
tržitej prevádzky. Sklady 
s  posypovým materiálom 
má naplnené a  cestárom 
pomôže aj nová technika.

Popradskí cestári od mi-
nulého piatka monitorujú 

stav počasia, chodníkov 
a  ciest 24 hodín denne. 
Tento režim potrvá až do 
konca marca. „Máme na-
plnené sklady posypovými 
materiálmi. Disponujeme 
množstvom viac ako sto 
ton posypovej soli, kamen-
nej drvy frakcie 04 zhruba 
sto ton, frakcie 25  tristo ton 
a  drvy frakcie 48 v  množ-

stve sto ton. Toto je aktuálny 
stav a všetko bude záležať na 
tom, aká bude zima. Dopĺňať 
a  dovážať materiál budeme 
priebežne,“ informoval ria-
diteľ SMK v  Poprade Peter 
Fabian a  pokračoval: „Začí-
name vlastnými pracovníkmi 
a  v  prípade nepriaznivých 
poveternostných podmienok 
máme k  dispozícii firmy, 
ktoré disponujú potrebnou 
technikou. Ručné čistenie je 
najpálčivejšou otázkou, ale 
počet pracovníkov by mal 
byť okolo 50. Pomáhajú nám 
aj Malé obecné služby mesta 
Poprad. Títo pracovníci však 
pracujú len v  pracovné dni. 
Ostatné firmy nám vedia po-
skytnúť pracovníkov na ruč-
né dočisťovanie aj počas ví-
kendov a sviatkov. Majú tiež 
potrebnú techniku v  prípade 
ťažko dostupných komuniká-
cií. Veľký problém nám robia 
odstavné motorové vozidlá 

na chodníkoch a cestách. Pre-
jazd je sťažený najmä v noci. 
Komunikácie dočisťujeme cez 
deň, ale proces sa predlžuje.“ 
Pomocnú ruku v toto prípa-
de podajú mestskí policajti.

Správe mestských komu-
nikácií v tomto roku pomô-
že nová technika. „Budeme 
mať k dispozícii veľký cestný 
sypač, ktorý pomôže pri po-
sype a  pluhovaní mestských 
komunikácií, a tiež úzke 
vozidlo vybavené valcovou 
kefou s  radlicou a  sypačom. 

Budeme ho využívať na po-
syp ekologickou soľou na 
námestí a chodníkoch vo vy-
ťažených úsekoch,“ povedal 
P. Fabian. Použité finančné 
prostriedky budú závisieť 
od vplyvu počasia. „Nevieme 
posúdiť, aká bude zima. Mi-
nulý rok sme investovali asi 
430 tisíc eur a to bolo navý-
šenie zhruba o 70 tisíc, oproti 
predošlému roku, kedy sme 
nepotrebovali čistiť chodníky 
v okolí bytových domov,“ do-
dal riaditeľ SMK.         (mav)

Mesto Poprad informuje vodičov, 
že v križovatke ulíc 1.mája a  Štefá-
nikova došlo k  zmene trvalého do-
pravného značenia, ktoré spočíva 

v  možnosti odbočenia vľavo smer 
na Kežmarok, aj z pravého jazdného 
pruhu. Cieľom je zlepšenie priepust-
nosti v križovatke z ulice 1. mája pri 

odbočení na Kežmarok. 
K  zmene došlo aj na miestnej 

komunikácii Partizánska ul. a to 
konkrétne k  doplneniu prídavného 

jazdného pruhu pre odbočenie vľavo 
v smere od Svitu ku bytovému domu 
nachádzajúcemu sa v  okolí ZŠ Ko-
menského.         (jhl)  

FOTO – Marek Vaščura

FOTO – archív mesta Poprad

Deň Prešovského samosprávneho kraja 2019 s dotykom Nežnej revolúcie
Verejnosť má opäť po roku možnosť 

spoznať Prešovský kraj netradične 
a  viac neformálnejšie než zvyčajne. 
V utorok 12. novembra v rámci Dňa 
Prešovského samosprávneho kraja 
svoje dvere otvorí Úrad PSK, spolu 
s ním sa verejnosti predstavia aj in-
štitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti 
krajskej samosprávy.  Návštevníkom 
po celom kraji ponúknu sprievod-
ný program múzeá, galérie, divadlá, 
knižnice, ako aj zariadenia sociálnych 
služieb a stredné školy.

Tohtoročná prezentácia kraja a inšti-
túcií v  zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 
sa nesie v atmosfére reflektujúcej na ob-
dobie spred 30 rokov. Tematicky ladený 
Deň PSK venovaný Nežnej revolúcii tak 
verejnosť symbolicky prenesie do roku 
1989, ktorý Slovensku priniesol zmenu 
režimu a zrod demokratického štátu. 

V Úrade PSK so sídlom na Námestí 
mieru 2 v  Prešove významnú udalosť 

priblíži jedinečné vystúpenie žiakov a 
umelcov z regiónu. Spolu 35 účinku-
júcich predstaví program tvorený zbo-
rovým spevom, pásmom rebelských 
veršov a gitarovými aranžmánmi. V ich 
podaní zaznejú známe hity viažuce sa 
k Nežnej revolúcii či pamätné štrnganie 
kľúčov, revolučnú atmosféru posilní vi-
deoprodukcia s  autentickými zábermi 
zo 17. novembra. 

V čase od desiatej do štrnástej hodiny 
budú mať návštevníci možnosť nahliad-
nuť aj do zasadačky predsedu kraja, vy-
skúšať si županskú stoličku či zúčastniť  
sa otvorenej diskusie s vedením  kraja. 
Bonusom bude vyhotovenie fotografií 
na počkanie ako spomienky na aktuálny 
ročník Dňa PSK a stretnutie s predse-
dom Milanom Majerským. 

Samozrejmosťou tohtoročného 
podujatia sú debaty s  úradníkmi jed-
notlivých odborov symbolicky pri káve 
a  simulované zasadnutie zastupiteľstva 

pre žiakov stredných škôl vo veľkej za-
sadačke úradu. Na jeho dvoch poscho-
diach budú zároveň sprístupnené dve 
fotografické výstavy. Putovná výstava 
Krajskej organizácie cestovného ruchu 
Choď a foť prinesie vo výbere najzaují-
mavejšie miesta nášho kraja. Druhá vý-
stava zaznamenáva fotografický prierez 
vychádzajúci z kľúčových udalostí revo-
lučného roka 1989.

Zaujímavý program počas Dňa PSK 
ponúknu inštitúcie v  jeho zriaďovateľ-
skej pôsobnosti. Už tradične vstupné 
zdarma chystajú krajské múzeá a galérie, 
bezplatné zápisné či odpustenie sankč-
ných pokút regionálne knižnice. Pre 
verejnosť budú v kultúrnych inštitúciách 
k dispozícii komentované prehliadky 
výstav a expozícií, odborné prednášky 
či otvorené depozitáre. V  knižniciach  
burzy kníh, besedy so zaujímavými 
osobnosťami regiónu a pútavé exkurzie, 
v osvetových strediskách dielne remesel-

nej výroby a tvorivé worshopy. 
So špeciálnou ponukou prichádzajú 

hvezdárne v  Prešove, na Kolonickom 
sedle a  v  Roztokoch. Záujemcovia tu 
budú môcť už 11. novembra a zo zázna-
mu aj nasledujúci deň pozorovať mimo-
riadny nebeský úkaz -  prechod planéty 
Merkúr pred Slnkom.

Atraktívny program, ako aj symbo-
liku „Nežnej“ prinesú mnohé filmové 
projekcie, s ktorými sa verejnosti pred-
stavia aj župné stredné školy. 

Svoje dvere otvoria návštevníkom 
už tradične zariadenia sociálnych slu-
žieb po celom kraji.  Okrem prehliadky 
priestorov predstavia svoje ergodielne 
a  v  rámci nich originálne remeselné 
zručnosti a  ďalšie. Podrobný prehľad 
podujatí nájdete na oficiálnom webo-
vom sídle www.vucpo.sk  a informácie 
spolu so súťažou o zaujímavé ceny aj na 
facebookovom profile samosprávneho 
kraja.          (ion)
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Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 
21 Svit, IČO: 00326607

vyhlasuje v zmysle § 9a  zák.č. 138/1991 
Zb. a §281-§288 Obch.zák. 

obchodnú verejnú súťaž (OVS)  č. 
5/2019  na nájom nehnuteľného majetku  

mesta Svit.
 

Predmet OVS: 
Nájom nebytových priestorov v Dome kultúry vo Svite, 
súp.č. 198, postavenom na poz. KNC parc.č. 175/1, zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 935 m2, k.ú. Svit, zapísaných na OÚ v Poprade, 
katastrálny odbor, na LV č. 1 :
- reštaurácia o výmere 85,3 m2  na 1. poschodí
- kuchyňa o výmere 22,5 m2  na 1. poschodí
- salónik o výmere 31,2 m2  na 1. poschodí
- sklady v suteréne o výmere spolu 52  m2

- WC a šatňa pre zamestnancov v suteréne o výmere 13 m2.

Účel nájmu: prevádzkovanie nebytových priestorov ako 

reštaurácia a kaviareň.

Podmienky OVS sú zverejnené na stránke www.svit.sk, na FB strán-
ke mesta Svit a  na úradnej tabuli Mesta Svit. 
Informácie: 052/7875 127.

Termín na predloženie súťažných návrhov:  
do 25. 11. 2019 do 12. 00 hod.

Prihlášky na 
jarmok

Spoločnosť mala vlani rekordný rok

Mesto Poprad pozýva tvorcov 
a  obdivovateľov ľudového umenia 
a  remesiel na XVII. Tradičný via-
nočný jarmok, ktorý sa bude konať 
od 13. do 15. decembra na Námestí 
sv. Egídia v Poprade. XVII. Tradičný 
vianočný jarmok je svojím obsahom 
zameraný na prezentáciu a na predaj 
výrobkov vlastnej remeselnej výro-
by s  osobitým zreteľom na blížiaci 
sa čas Vianoc. Podmienkou účasti 
predajcu je vlastný predajný stánok 
nepresahujúci dĺžku 5 metrov. Vy-
braným účastníkom jarmoku bude 
poskytnuté predajné miesto, vstup 
motorového vozidla do priestoru 
zóny jarmoku počas prípravy stán-
ku. Počet miest pre stánky je limi-
tovaný. Na základe žiadosti, ktorej 
súčasťou musí byť fotografia celého 
stánku aj so sortimentom, bude vy-
braným účastníkom zaslaná záväzná 
prihláška.  V prípade záujmu o pre-
dajné miesto na jarmoku je potrebné 
zaslať žiadosť najneskôr do 10. no-
vembra 2019 a to aj s fotografiou ce-
lého stánku so sortimentom na ad-
resu barbora.hroskova@msupoprad.
sk       (ppp)

Na októbrovom mestskom zastupi-
teľstve sa poslanci oboznámili so sprá-
vou o hospodárení obchodnej spoloč-
nosti Aquapark Poprad za rok 2018. 
Ako uviedol jeden zo štatutárov spo-
ločnosti Richard Pichonský (na foto), 
za uvedený rok spoločnosť hospodári-
la s tržbami vo výške viac ako 11,8 mil. 
eur, čo označuje ako historický rok z 
tohto pohľadu. Dosiahla hospodár-
sky výsledok takmer 756 tisíc eur. V 
minulom roku zamestnávala celkovo 
166 zamestnancov. Priemerná mzda v 
spoločnosti bola v roku 2018 viac ako 
947 eur. 

Spoločnosť Aquapark Poprad okrem 
iného podporovala i materské, základ-
né školy, športové kluby, dôchodcov, 
mestskú políciu, hasičský a záchranný 
zbor atď. zvýhodnenými vstupmi. Bolo 
ich viac ako 58 tisíc v hodnote vyše 350 
tisíc eur. Každú stredu poskytuje výraz-
né zľavy pre obyvateľov mesta Poprad. 
Spoločnosť ďalej podporila sumou 10 
tisíc eur aj mestské podujatia a viac ako 
10 tisíc eurami aj iné športové, kultúrne 
a spoločenské podujatia v meste, okrem 
priamej finančnej podpory HK Poprad. 
Takisto podporila 25 tisícami eur chari-
tatívne podujatia v meste Poprad, 10 tis. 
eur venovala na podporu špeciálnych 
tried a 2 tisíc na podporu školských ak-
cií. 

Čo sa týka investícií, spoločnosť v mi-
nulom roku investovala len do nutného 
vybavenia niektorých prevádzok, okrem 
toho sa však spolupodieľala na projekte 
Interklinik, v rámci ktorého začala s re-
konštrukciou priestorov. Budú v budúc-
nosti slúžiť klientom využívajúcim este-
ticko-medicínske služby a skrášľovacie 
procedúry. Začala tiež s rekonštrukciou 
hotela Seasons, ktorý prevádzkuje od 
roku 2004 a koncom júna tohto roku ho 
opäť po rekonštrukcii otvorila. Spoloč-
nosť Aquapark sa finančne podieľala i 

na revitalizácii VN Veľký Grébpark spo-
lu so SFZ a MO Slovenského rybárske-
ho zväzu Poprad a ďalšie. R. Pichonský 
informoval aj o tom, že minulý týždeň 
zasadalo valné zhromaždenie spoloč-
nosti, na ktorom otvorili i tému parko-
vacích miest a dopravnej infraštruktúry 
v danom území a je toho názoru, že 
treba zvážiť spolu s mestom dokončenie 
Novej ul. 

Mesto Poprad vlastní v spoločnosti 
Aquapark 15-percentný obchodný po-
diel.         (mar)

FOTO – Marta Marová

Bezkontaktné čipové karty 
zaznamenali úspech

Prešovský samosprávny kraj po-
núkol cestujúcim počas mesiaca sep-
tember bezkontaktné čipové karty 
zadarmo. Jeho cieľom bolo znížiť 
platby v hotovosti a pritiahnuť ľudí 
do prímestskej autobusovej dopravy.

Záujem o bezkontaktné čipové kar-
ty (BČK) v  prímestskej autobusovej 
doprave v  Prešovskom kraji vzrástol 
oproti minulému roku o viac než 300 
percent. Zazmluvnení dopravcovia 
vydali v  tomto roku o  12-tisíc BČK 
viac než vlani. Zvýšený záujem zazna-
menali vďaka kampani „Cestuj SAD-
-kou lacnejšie“. PSK v rámci kampane 
ponúkol cestujúcim vybavenie BČK 
počas celého septembra zadarmo, čím 
im v priemere ušetril šesť eur. Akciu 
využilo 16  406 ľudí, pričom vlani to 
bolo len 4 095 cestujúcich. Najviac ka-

riet pritom vydala prešovská SAD-ka.
Cieľom poskytnutia bezkontakt-

ných čipových kariet bez poplatkov 
bolo motivovať cestujúcich, aby pri 
kúpe lístka nepoužívali hotovosť. Plat-
ba kartou, ktorá slúži ako elektronická 
peňaženka, totiž prispieva k skráteniu 
času pri zakúpení cestovného lístka, 
čím sa znižuje aj čas strávený v stani-
ciach a na zastávkach.

Samospráva zároveň od prvého 
augusta zvýhodnila držiteľov BČK, 
ktorí zaplatia za lístok menej ako v ho-
tovosti. V najbližšom období plánuje 
v autobusoch zaviesť aj možnosť plat-
by bankomatovou kartou. Aj taký-
mito benefitmi chce PSK pritiahnuť 
verejnosť do prímestskej autobusovej 
dopravy. Jeden autobus totiž môže na 
ceste nahradiť až 30 áut.        (leh)

Polícia pátra
Na 33-roč-

ného Ľuboša 
Odrobinu z  Po-
pradu vydal 
Okresný súd 
Bratislava V 
príkaz na doda-
nie do výkonu 
trestu odňatia 

slobody pre prečin krádeže.
Menovaný sa v mieste bydliska 

nezdržiava a  jeho pobyt nie je zná-
my. Vykonanými previerkami a 

opatreniami sa ho doposiaľ nepoda-
rilo vypátrať.

Ľuboš Odrobina je strednej posta-
vy a má modré oči, svetlohnedé na 
krátko ostrihané vlasy.

Polícia žiada verejnosť, aby aké-
koľvek poznatky k  hľadanej osobe 
oznámila na oddelení pátrania OR 
PZ Poprad, na t. č. 0961 89 3371, 
resp. na linku 158. Informácie je 
možné poskytnúť aj prostredníc-
tvom facebokovej stránky Policajné-
ho zboru.       (krp)
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V utorok 5. novembra 2019 
vo Veľkej s

Annou Lazorčákovou, 
81-ročnou

V utorok 5. novembra 2019 
vo Veľkej s

Janou Popovičovou, 
24-ročnou

V pondelok 4. novembra 2019 
vo Veľkej s

Dávidom Sitiarom, 
74-ročným

nAVŽDY Sme SA rOZLÚčILI

nAVŽDY SA rOZLÚčIme

SpOLOčenSká krOnIkA

V stredu 6. novembra 2019 
o 13. hod. vo Veľkej s

Jánom Lackom, 
72-ročným

V stredu 30. októbra 2019 o 14. 
hod. v Spišskej Teplici s

Jánom Kubaským, 
89-ročným

Vo štvrtok 7. novembra 
2019 o 14. hod. vo Veľkej s 

Viktóriou Gápovou, 
75-ročnou

V stredu 6. novembra 2019 
o 14. hod. v Spišskej Sobote s 

Františkom Faloušekom, 
82-ročným

18. októbra 2019 – Lenka Patakyová a Peter Tvrdovský, 
Michaela Fedorová a Lukáš Rušin, 19. októbra 2019 – Len-
ka Bucová a  Ing. Roman Kapusta, Alexandra Hudzíková 
a Ing. Marek Debre, 25. októbra 2019 – Veronika Palov-
číková a  Dávid Dravecký, Jana Jánošová a  MUDr. Karol 
Fried, 26. októbra 2019 – Jana Kuchtová a  Bc. Michal 
Smyk. 

Program kina CINEMAX Poprad

Od 7. novembra do 13. novembra

mAnŽeLStVO uZAVreLI

pOVeDALI SLáVnI
„Nikto nie zbytočný na svete, kto uľahčuje bremeno 

niekomu inému.“ 
          Charles Dickens 

BLAHOŽeLáme k menInám
Dnes 6. novembra má meniny – Renáta, vo štvrtok 7. novem-

bra – René, v piatok 8. novembra – Bohumír, v sobotu 9. novem-
bra – Teodor, Teo, v nedeľu 10. novembra – Tibor, v pondelok 
11. novembra – Martin, Maroš a v utorok 12. novembra – Svä-
topluk.

HOrOSkOp OD StreDY DO StreDY
N e z a -

búdajte na 
svojich rodinných príslušníkov, 
ktorí sú vzdialení, ale stále na vás 
myslia.

Budete 
mať veľa 
povinností 

v rodine, ale bez problémov ich 
zvládnete.

V po-
s l e d n o m 
čase máte 

nedostatok voľného času. Prenes-
te niečo z povinností aj na iných.

Koneč-
ne sa vám 

podarí úspešne uzavrieť nejakú 
vec, ktorá vás dlho trápila.

Nejakú 
z d ĺ h a v ú 

záležitosť úspešne uzavriete a na 
niečom dobre zarobíte.

Nepod-
l i e h a j t e 
fa lošným 

ilúziám o niektorých vašich 
priateľoch. Ukážu, akí sú v zlo-
žitej situácii.

B u d e -
te vo víre 
uda lost í . 

Zmiernite tempo, lebo sa to 
môže podpísať na vašom zdraví.

V š e t k y 
záležitosti v 
práci alebo 

v škole zvládnete bez problémov 
a hladko.

Nedajte 
sa ovplyv-

niť inými a najmä v investovaní 
dajte na svoju intuíciu.

V po-
s l e d n o m 
čase sa cíti-

te byť zatláčaní do úzadia. Urob-
te viac pre to, aby to tak nebolo.

Myslíte 
si, že len 
vy máte 

starosti. Zistíte však, že iní majú 
ešte väčšie.

C h ý b a 
vám ener-
gia, ale 

čoskoro sa to zmení. Niekto vám 
bude nadbiehať.

pOHOtOVOSť V LekárňAcH
V stredu 6. novembra – Benu – Kaufland Juh, 

vo štvrtok  7. novembra –  Dr. Max – OC MAX, 
v piatok 8. novembra – Aduscentrum, 
v sobotu 9. novembra – Avena, v nedeľu 
10. novembra – Primula, v pondelok 11. 
novembra – Benu – Kaufland Juh a v uto-
rok 12. novembra – Benu – Kaufland Juh.

Benu – Kaufland Juh: Moyzesova ul. 

3, Dr. Max – OC MAX: Dlhé hony 1, Aduscen-
trum: Nám. sv. Egídia 22, Avena: Karpatská 11, 

Primula: Dostojevského 12.
Lekárne s  pohotovostnou službou 

sú otvorené od pondelka do piatka 
od 16. hod. do 22.30 hod., počas so-
bôt, nedieľ a  sviatkov od 7. hod. do 
22.30 hod.   
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Kultúrny program
mesta Poprad

Kultúrny program mesta 
Poprad

Piatok 8. november o  18.
hod. / divadelná sála Domu 
kultúry
STAROSLOVANSKÍ
BOHOVIA / REPRÍZA

Divadelno-tanečné pred-
stavenie v  podaní občianske-
ho združenia Alimah Fusion 
a Divadla Alchýmie z Popradu.

Vstupné: MIK 052/ 4361192 
/ 4 € v  predpredaji, deti do 
6 rokov a  seniori 2 € / v  deň 
predstavenia 5 €, deti do 6 ro-
kov a seniori 3 €

Sobota 9. november o  16. 
hod./ divadelná sála Domu 
kultúry NORMANOV SVET 
Chlapec Luky túži mať nao-
zajstného kamaráta, ktorý jeho 
zvláštnej fantázii a snom rozu-
mie. Jedného dňa sa cíti veľmi 
osamelo a rozhodne sa zahrať 
na čistinke pred lesom. Neba-
dane naňho zaútočí vlk Trafo. 
Na pomoc mu príde niekto, 
koho by tam vôbec nečakal. 
Nebude to človek, ale pes, kto-

rý sa volá Normen. Vstupné: 6 
€ / predpredaj www.ticketpor-
tal.sk

Nedeľa 10. november 
o  10.hod. / divadelná sála 
Domu kultúry AKO KUBO 
ŠŤASTIE HĽADAL / UJO 
ĽUBO

Hudobná rozprávka Ako 
Kubo šťastie hľadal v prevede-
ní uja Ľuba z Košíc. Vstupné: 
1,50 €

Nedeľa 10. november o 16.
hod./ divadelná sála DK
ĽH ŠARIŠANCI 
SO SRDCOM ŠARIŠSKÉHO 
TEMPERAMENTU

Koncertné TOUR známej 
ľudovej hudby  ŠARIŠAN-
CI pri príležitosti vydania no-
vého albumu s  názvom  “SO 
SRDCOM Šarišského tempe-
ramentu. Na koncerte odznejú 
najznámejšie šarišské piesne, 
melodické rusínske pies-
ne, temperamentné rómske 
piesne, ale aj autorské piesne 
v  podaní cimbalovej muziky. 
Na koncertné TOUR prijali 

pozvanie hostia ANKA PO-
RÁČOVÁ, VLADKA KESE-
LICOVÁ a ĽUBO ŠIMČÍK.

Vstupné: 12 € / predpredaj 
MIK 052 / 4361192 a  www.
ticketportal.sk

Utorok 12. november 
o  17.hod./ divadelná sála 
DK

CESTA NA SEVERNÝ 
PÓL

Jedného dňa strýko Bal-
tazár dostane od eskimáckej 
kamarátky YOKO list. Tá ho 
prosí o pomoc pri objasnení 
záhady, ktorá sa deje u  nich 
na Severnom póle. Pútavý, 
ale zároveň aj poučný roz-
právkový príbeh o priateľstve 
a ľudskej dobrote je plný pies-
ní, zábavných scénok a  pre-
kvapivých momentov. Zažite 
spolu s vašimi najmenšími je-
dinečné muzikálové predsta-
venie, na ktorom sa zaručene 
nebudete nudiť!

Vstupné: 7 € / predpredaj 
www.ticketportal.sk a  MIK 
052/4361192

Rodina Addamsovcov 
2D: o  13.30 hod. (hrá sa 
len cez víkend), o  15.40 
hod., 

Ženská na vrchole: 
o 18. hod., 

Amnestie: o  20.30 
hod., 

Ovečka Shaun vo fil-
me: Farmageddon: o  13. 
hod. (hrá sa len cez ví-
kend), 

Snežný chlapec 2D: 
o 15.10 hod., 

Sirota Broklyn: o 17.20 
hod. (nehrá sa 12.11.), 

Artmax film - Úplná 
láska: o  17.30 hod. (hrá 
sa len 12.11.), 

Doktor spánok: 
o 20.20 hod., 

Detské kino – Hodi-
nárov učeň: o 13.10 hod. 
(hrá sa len cez víkend), 

Vládkyňa zla 2 2D: 
o 15.30 hod., 

Terminátor: Temný 
osud 2D: o  18.10 hod. 
(nehrá sa 13.11.), 

Zombieland: Rana is-
toty: o 20.50 hod. (nehrá 
sa 13.11.), 

Artmax opera – Billy 
Budd: o  19. hod. (hrá sa 
len 13.11.). Viac na 

www.cine-max.sk.
       (ppp)
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V  Artklube TG sa v  po-
sledný októbrový deň usku-
točnila vernisáž výstavy 
pri príležitosti životného 
jubilea známej popradskej 
výtvarníčky Heleny Suchej 
(1938). Jej retrodiela nesú 
názov Priesvit tvorbou.

Výstava predstavuje uni-
kátnu úžitkovú a  grafickú 
tvorbu umelkyne Heleny 

Suchej, rod. Sojákovej. Di-
zajn etikiet, fólií, „sáčkov“, 
obalov známych i menej zná-
mych potravinárskych pro-
duktov  – sladkostí, džúsov, 
konzerv, ktoré nechýbali 
v takmer žiadnej domácnosti 
druhej polovice 20. storočia. 
Navrhovala a  realizovala ich 
v  rokoch 1960  – 1993 pre 
chemický a tlačiarenský pod-
nik Chemosvit. S  využitím 
vhodného písma a farebnosti 
vedela vystihnúť výrobok aj 
jeho obal.

Vo svojom voľnom čase 
navrhovala obaly kníh, gra-
moplatní a aj plagáty k aktu-
álnym udalostiam. Priebež-
ne sa venovala i  maliarskej 
tvorbe v  technike akvarelu, 
tempery, oleja a  akrylu. Vr-
cholom jej kreativity boli ab-
straktné olejové monotypie 
(rozlievaný olej), do ktorých 
domaľovávala rôzne rast-
linné, portrétne a  figurálne 

motívy inšpirované rozpráv-
kami.

H. Suchá uviedla: „Od ma-
lička som rada a pekne kreslila, 
v  škole som robila nástenky. 
Moje zanietenie a cit pre tvor-
bu zbadal učiteľ a predurčil ma 
na štúdium školy umeleckého 
priemyslu v Bratislave. Po ná-
vrate som začala pracovať vo 
výklade odevného obchodu, 
čo ma vôbec nebavilo. Prišla 
však iná šanca, v  Chemosvite 
zakladali ateliér prípravy tlače. 
Návrhy na obaly boli zo za-

čiatku veľmi jednoduché. Dve, 
tri farby, neskôr štyri. Vtedy 
to bolo veľmi prácne, ručná 
robota, pero, tuš. Nakresliť, 
odfotiť, zväčšiť, ručná sadzba. 
Napriek tomu, veľmi zaujíma-
vé, teraz s počítačom by ma to 
nebavilo. To už nie je tvorivá 
práca.“ H. Suchá sa najnovšie 
realizuje maľbou na kamien-
ky. Podľa ich farby a  priro-
dzenej kresby na nich maľuje 
rôzne motívy. Výstava bude 
v  Artklube do 1. decembra 
2019.           (kpa) 

7. a 8. novembra o 19. hod. - 
DOKTOR SPÁNOK

USA, horor, 153 min., titulky, 
MP15

Film nadväzuje na príbeh 
filmu Osvietenie a hrôzostraš-
né udalosti spred 40 rokov 
v hoteli Overlook. Už dospelý 
Dan sa snaží vyrovnať so svo-
jím hrôzostrašným zážitkom 
z  hotela a  nájsť pokoj v  duši. 
Vstupné: 5€ / vstupné zľavnené 
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 4€

9. a  10. novembra o  16.30 
hod. - ROZPRESTRI KRÍD-
LA

FR, dobrodružný, 107 min., 
dabing, MP7

Christian, vizionársky ve-
dec, študuje voľne žijúce husi. 
Pre jeho syna, dospievajúceho 
chlapca posadnutého video-
hrami predstavuje myšlienka 
stráviť prázdniny s  otcom vo 
voľnej prírode nočnú moru. 
Vstupné: 5 € / vstupné zľavnené 
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €

9. a 10. novembra o 19. hod. 
- ŽENSKÁ NA VRCHOLE

CZ/SK, komédia, 105 min., 
česká verzia, MP12

Nezadaná majiteľka bio-
kaviarne odchádza s  osem-
ročným synom stráviť advent 
v  pokoji na horách. Vďaka 
vlastnej roztržitosti či hre 
osudu sa namiesto luxusného 
hotela ocitá vo vysokohorskej 
chate. Vstupné: 5 € /vstupné 
zľavnené (deti, študenti, seniori, 
ŤZP): 4 €

11. až 14. novembra BE-
2CAN 6- TO NAJLEPŠIE ZO 
SVETOVÝCH FESTIVALOV 
BERLINÁLE, BENÁTOK 
A CANNES

11. novembra o  17. hod. - 
Pardon, nezastihli sme vás 
12. novembra o 17. hod. - Sy-
nonymá- Zlatý medveď Berli-
nále

13. novembra o  16.30 
hod. - Narušiteľ systému- 
Cena A. Bauera Berlinále 
14. novembra o 17. hod. - Mla-
dý Ahmed- Cena za réžiu Can-
nes

Vstupné: 5 € / vstupné FK, 
ŤZP: 3 €

11. novembra o  19. hod. - 
BATAstories

FR/CZ/SK, dokumentárny, 
80 min., titulky, MP12, FK

Dokumentárny film o  výro-
be a predaji topánok a obuvníc-
tve. Zachytáva dôležité míľniky 
aj omyly spojené s budovaním 
veľkolepého rodinného baťov-
ského impéria.

Vstupné: 5 € / vstupné FK, 
ŤZP: 3 €

Digitalizáciu Kina Tatran 
finančne podporil 

Kino tAtrAnFantazíruje a maľuje 

Manžel chce previesť polovicu bytu deťomOtázka z mediačnej 
poradne

Moja otázka sa týka daro-
vania spoločného majetku 
manželov našim deťom. Ide 
o  to, že s  manželom spolu 
nežijeme, ale on sa nechce 
rozviesť. Máme spoločný 
byt, ktorý sme nadobudli 
počas manželstva a  manžel 
chce napísať svoju polovicu 
na deti. Ja s tým nesúhlasím. 
Môže previesť polovicu bytu 
na naše deti bez môjho sú-
hlasu? Vraj nám byt chce ne-
chať a ja by som mala polo-
vicu a tú jeho naše dve deti. 

Odpovedá JUDr. Dagmar 

Tragalová, riaditeľka Mediač-
ného centra Poprad:

„Odpoveď na vašu otázku 
je jednoduchá. Nie, nemôže. 
Dôvodov je hneď niekoľko. Na-
koľko ste stále manželia, trvá 
bezpodielové spoluvlastníctvo 
medzi vami ako manželmi. 
Váš podiel teda nie je vyjad-
rený podielom, ale naopak 
bezpodielom. To znamená, že 
celý byt vlastníte vy a zároveň, 
ten istý byt celý vlastní aj váš 
manžel. Darovať polovicu by 
bolo možné iba vtedy, ak by ste 
boli podielovými spoluvlast-

níkmi, kde teda každý môže 
disponovať so svojím podielom 
sám.  Ako manželia sa môžete 
dohodnúť na darovaní polovi-
ce vášho bytu iba spoločne. Iný 
prípad by bol, ak by počas man-
želstva BSM zaniklo alebo bolo 
zrušené. Vtedy je potrebné v zá-
konnej lehote ho vyporiadať. 
Zákon uprednostňuje dohodu 
manželov pred rozhodnutím 
súdu. Ak sa vám nepodarí do-
hodou vyporiadať, ani žiaden 
z  vás v  lehote 3 rokov nepodá 
návrh na súd o  vyporiada-
nie BSM, nastáva zo zákona 

nový právny stav a  to taký, že 
každý z  manželov sa uplynu-
tím 3 rokov stane podielovým 
spoluvlastníkom nehnuteľnosti 
v podiele každý jedna polovica. 
Potom už manžel môže previesť 
svoju polovicu na deti aj bez 
vášho súhlasu. V  prípade pre-
daja však máte predkupné 
právo na podiel v  spoločnej 
nehnuteľnosti. O všetkých mož-
nostiach sa môžete dohodnúť aj 
v mediácii, kde mediátor zastu-
puje obe strany v spore a pomô-
že vám nájsť optimálne riešenie 
do budúcna.“           (ppp)

Dali ste nám vedieť Gaštankové popoludnie
Jeseň – pani bohatá, nielen na 

úrodu, ale i na širokú paletu farieb, 
zavítala koncom októbra aj k nám do 
materskej školy v Spišskej Sobote. 

Aká by to bola jeseň bez gaštan-
kov – malých guľatých hnedastých 
plodov ukrytých v zelených pichľa-
vých kabátikoch? Naši kreatívni ro-
dičia spolu s detičkami sa inšpirovali 
kúzelnou farebnosťou jesene a   
pod šikovnými detskými rúčkami 
z  gaštanov vznikali všakovaké 
postavičky, zvieratká, ovocní 

ježkovia či obrázky s jesennou 
tematikou, ktoré sú pre toto čarov-
né obdobie charakteristické.

Tety kuchárky pre malých aj 
veľkých účastníkov pripravili   
zdravú hostinu v podobe rôznych 
vyrezávaných kreácií zo zeleniny, 
ale aj chutné nátierky a ovocné 
misy.

Takto si naše detičky vychutná-
vali tú pravú jesennú atmosféru 
nielen očami, ale aj bruškami.        

                        Bibiána Krafčíková

FOTO – Katarína Plavčanová

InZercIA
preDAj

rôZne

  Predám kvalitný leš-
tený Tatranský smrekový 
obklad – 3 €, perodrážku, 
zrubový profil – pologu-
ľatý, hranoly a  dlážkovicu 
na podlahy. Inf.: č. t. 0908 
234  866, www.drevozruby-

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

 Otec Antonio veští 

obklady.sk                  2/19-P
  Predám novú pascu 

na líšky, rozmer 140/60/40 
cm, cena 95 euro. Inf.: č. t. 
0907 181 800.          11/19-P 

  Predám prerobený 
4-izbový byt o  rozlohe 130 
m2 v  osobnom vlastníctve 
v  obci Hranovnica. Cena 
dohodou. Inf. č. t.: 0903 
016 888.     12/19-P  

  Predám 4 ks domá-
cich kobercov, perinu a dva 
vankúše s  domácim husa-
cím perím. Inf.: č. t. 0907 
654 229.      13/19-P 

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

 Ponúknite záhradnú 
bráničku a  stĺpiky. Inf.: č. t. 
0907 418 226.            44/19-P

 Dáme do prenáj-
mu kancelárske priestory v 
Poprade, Teplická 34, bývalá 
AB Stavomontáže. Inf.: č. t. 
0905 563 836, e-mail: pabam-
ke@gmail.com     45/19-R
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Orli sú v najlepšej pohárovej osmičke
Futbalisti FK Poprad 

odohrali minulý týždeň 
v  stredu osemfinálový 
zápas Slovnaft Cup-u na 

domácej pôde proti druholigové-
mu rivalovi z  Banskej Bystrice (na 
foto).

O osemfinálovú výhru 3:0 v pohári 
nad Banskou Bystricou sa postarali 
dvojgólový strelec Tibor Slebodník 
a  v  predposlednej minúte zápasu aj 
Enzo Arevalo. Popradčania sa tak 
prebojovali medzi osem najlepších 
tímov na Slovensku po štvrtýkrát za 
sebou. „Postup sa nerodil ľahko. Teší 
ma, že sme sa otriasli z prehry v Pú-
chove. Výsledok je výborný, aj keď 
predvedená hra v  prvom polčase ne-
bola najideálnejšia. Chlieb sa začal 
lámať v druhom polčase. Najviac ma 
mrzí zranenie troch hráčov, ktorí mu-
seli nútene opustiť ihrisko,“ skonštato-
val po pohárovom víťazstve tréner FK 
Poprad Marek Petruš.

Traja zranení hráči – Dragan An-
drič, Peter Maslo a  Martin Luberda 
chýbali M. Petrušovi v nedeľu v zápa-
se 16. kola II. ligy proti Béčku Slova-
na v  Bratislave. Popradčania museli 
doťahovať jednogólovú stratu a  na-
pokon uhrali remízu 1:1. Zverenci 
Mareka Petruša sa s jesennou časťou 
II. ligy rozlúčia už v sobotu 9. novem-

bra, keď v NTC privítajú o 16. hodine 
Podbrezovú.

Výsledky: Osemfinále Slovnaft 
Cup-u v stredu 30. októbra Poprad – 
B. Bystrica 3:0 (0:0), góly Popradu: 
56. a  60. Tibor Slebodník, 89. Enzo 
Arevalo. 16. kolo II. ligy v nedeľu 
3. novembra Slovan BA - Poprad 
1:1 (1:0), gól Popradu: 82. Stanislav 
Olejník.

Program: 17. kolo II. ligy v sobo-
tu 9. novembra o 16. hod. Poprad - 
Podbrezová.       (mav)

 Z V R P S B

1. B. Bystrica 16 12 2 2 40:17 38

2. Dubnica n. V. 16 11 2 3 37:22 35

3. Skalica 16 10 2 4 30:17 32

4. FK Poprad 16 10 1 5 25:14 31

5. Žilina B 16 9 1 6 37:28 28

6. L. Mikuláš 16 7 2 7 26:28 23

7. Podbrezová  15 7 1 7 23:23 22

8. Púchov 16 6 3 7 21:23 21

9. FC Košice 16 5 5 6 21:17 20

10. Ružomberok B 15 6 1 8 21:31 19

11. Bardejov 16 5 3 8 17:21 18

12. Petržalka 16 5 2 9 24:32 17

13. Komárno 16 4 5 7 15:27 17

14. Šamorín 16 4 3 9 19:30 15

15. Slovan BA B 16 4 2 10 13:27 14

16. Trebišov 16 2 5 9 20:32 11

Tabuľka II. ligy

Z  kuchyne  FK  Poprad
Juniori: v nedeľu 3. novembra Poprad B – Vranov nad Topľou 0:4.
St. dorast U19: vo štvrtok 31. októbra Trenčín – Poprad 4:1.
Ml. dorast U17: vo štvrtok 31. októbra Poprad – Trenčín 2:4.
Ml. dorast U16: vo štvrtok 31. októbra Poprad – Trenčín 0:3.
St. žiaci U15: v stredu 30. októbra Poprad – Vranov n. T. 2:1.
St. žiaci U14: v stredu 30. októbra Poprad – Vranov n. T. 5:0.
Ml. žiaci U13: v stredu 30. októbra Vranov n. T. - Poprad 1:9.
Ml. žiaci U12: v stredu 30. októbra Vranov n. T. - Poprad 6:12.
Dorastenky: v utorok 29. októbra Michalovce - Poprad 1:3.
Žiačky: v utorok 29. októbra Michalovce – Poprad 0:16.

Prvoligová premiéra pod domácimi košmi
Basketba-

listky BAM 
Poprad odo-
hrali cez ví-
kend vôbec 

prvý dvojzápas na domá-
cej palubovke v  premié-
rovej sezóne 1. ligy žien 
a  junioriek, keď už bolo 
na programe 5. a 6. kolo.

Zverenkyne Petra Sta-
věla v  sobotu v  Aréne 
Poprad siahali na víťazstvo 
v  súboji proti TYDAM 
UPJŠ Košice. Polčas vyhrali 
29:27, ale nešťastnou trojkou 
v  záverečných sekundách zá-
pasu napokon prehrali o jedi-
ný bod 54:55. O  deň neskôr 
chceli Popradčanky všetko 
napraviť v zápase proti junior-
kám Spišskej Novej Vsi. Zvíťa-
zili 80:61, keď zápas držali od 
začiatku do konca pevne vo 
svojich rukách. „Zahrali si všet-
ky hráčky a takmer všetky sa aj 
presadili strelecky. Hrali sme 

s  nasadením a  v  úplne inom 
tempe, ako v sobotu, kedy sme 
sa súperovi prispôsobili. S výko-
nom dievčat v druhom zápase 
som spokojný,“ uviedol tréner 
BAM Poprad Petr Stavěl.

Popradské basketbalistky 
budú hrať najbližší dvojzápas 
až cez víkend 23. a 24. novem-
bra v  Prešove (EILAT PU), 
resp. v Košiciach (Young An-
gels U19).

Výsledky: 5. kolo 1. ligy 
v sobotu 2. novembra 

Poprad – TYDAM KE 
54:55 (29:27), 6. kolo 1. 
ligy v nedeľu 3. novembra 
Poprad – Sp. N. Ves 80:61 
(42:34).         (mav)

 Z  V  P B

1. Žilina 6 5 1 11

2. ZŠ ZV-B. Bystrica 6 5 1 11

3. CBK Košice 6 4 2 10

4. BAM Poprad 6 3 3 9

5. UMB B. Bystrica 6 3 3 9

6. St. Turá 5 3 2 8

7. YA U19 KE 4 4 0 8

8. TYDAM KE 5 3 2 8

9. Slovan BA 5 3 2 8

10. Trnava 5 1 4 6

11. Sp. N. Ves 5 1 4 6

12. Prešov 4 1 3 5

13. Slovan BA (J) 5 0 5 5

14. Rožňava 4 0 4 4

Tabuľka BAM

Z  kuchyne  BAM  Poprad
St. žiačky: v sobotu 2. novembra Poprad – YA U15 KE 50:74 
a v nedeľu 3. novembra Poprad – TYDAM KE 61:68.
Žiačky: vo štvrtok 31. novembra Čaňa – Poprad 33:55 a 30:64.
Ml. mini žiačky: v nedeľu 3. novembra Bardejov – Poprad 52:29

Poslali ste nám

Popradským gymnastkám 
sa darilo

Nedávno sa v  Trnave ko-
nalo 3. kolo Slovenského 
pohára v  športovej gym-
nastike kategórie B, kde po-
pradské dievčatá získali po-
predné umiestnenia a  do-
siahli aj na stupeň víťazov.

V  kategórii najmladšie 
žiačky sa v ťažkej konkuren-
cii podarilo Dianke Gibalo-
vej obsadiť 8. miesto a v rov-
nakej kategórii si vybojovala 
Nicole Garneková 10. miesto. 
V  kategórii mladšie žiačky 
obsadila krásne 3. miesto 
Diana Šavelová a  Silvia Bí-
rová si odniesla pekné 4. 
miesto. Nikola Kolačkovská 
sa umiestnila na 19. mieste, 
Katarína Horská obsadila 24. 
miesto a  Sára 
Saxová 26. 
miesto. V star-
ších žiačkach 
si Veronika 
P a v l i č k o v á 
vybojovala 7. 
miesto. „Diev-
čatá v  tejto 
kategórii pre-
tekajú druhý 
rok a  zbiera-
jú skúsenosti, 
ktoré sú pre ne 

odrazom do budúcna. Veľmi 
sa tešíme z  týchto výsledkov, 
pretože dievčatá súťažia-
ce v  „B“ kategórii trénujú aj 
dvojfázovo, a  je preto veľmi 
ťažké sa im vyrovnať v našich 
podmienkach. Veríme ale, že 
aj v školskom prostredí doká-
žeme zbierať veľké úspechy,“ 
uviedla Valéria Laskovičová 
zo ŠK ŠG GY-TA Poprad.

Aj popradský klub GY-
-TA bude organizátorom 
Slovenského pohára. Už 
v  sobotu 9. novembra sa 
v  telocvični ZŠ Dostojev-
ského uskutočnia preteky 2. 
kola SP v športovej gymnas-
tike kategórie C. Súťaž sa 
začne o 10. hodine.        (val)

FOTO – Marek Vaščura

FOTO – Marek Vaščura

FOTO – archív klubu
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Kamzíci si oddýchnu po dvoch víťazstvách
Nový tréner 

HK Poprad 
Peter Mikula 
stál oficiálne 
na lavičke tímu 
po prvýkrát 
v Nitre minulý 

týždeň v stredu. Kamzíci 
prehrali 1:3. Cez víkend 
však už začali Popradčania 
naplno bodovať.

V  piatok hostili zverenci 
nového trénera Petra 
Mikulu rozbehnutý 
Miškovec. Domáci boli po 
celý čas strelecky aktívnejší, 
ale vyťažili z  toho iba tesné 
víťazstvo 2:1. O  všetkom 
rozhodol necelé dve 
minúty pred koncom Lukáš 
Paukovček. „Chceli zápas 
rozhodnúť oveľa skôr. Mali 
sme na to dostatok šancí 
už v  prvej či druhej tretine. 
Zaslúžili sme si vyhrať. 
Musíme však chodiť do brány 
dôraznejšie a  popracovať 
na efektivite. Boli sme 
v  tlaku vytrvalí a  neustále 
sme súpera napádali. 
Šťastie sa k  nám priklonilo 
a  máme tri body,“ uviedol 
po výhre nad Miškovcom 
strelec víťazného gólu L. 
Paukovček. Ten priznal, že 
Peter Mikula ako hlavný 
tréner priniesol pod Tatry 
nový vietor. „Trochu sme 
zmenili systém hry a  zdá 

sa, že nám to pomáha. 
Sme agresívnejší, lepšie 
dostupujeme k hráčom a má 
to zmysel. Z tohto trénera cítiť 
prirodzený rešpekt,“ povedal. 
P. Mikula bol aj napriek 
úspešnému výsledku trochu 
kritický. „Systém relatívne 
funguje, nechýba obrovská 
snaha, dobré korčuľovanie, 
napádanie i slušná defenzíva, 
ale premieňanie šancí je 
katastrofálne. Mali sme 
obrovskú streleckú prevahu 
a  trápili sme sa celý zápas. 
Psychika tým pádom išla 
dole a  ohrozovali sme svoju 
relatívne dobrú hru. Cez 
to všetko treba vyzdvihnúť, 
že mužstvo do poslednej 
chvíle verilo vo víťazstvo 
a priklonilo sa k nám šťastie,“ 
skonštatoval tréner HK 
Poprad ešte v piatok.

V  nedeľu cestovali 
Popradčania do Detvy, kde 
sa predstavila už aj nová 
posila zo Zvolena Miroslav 
Preisinger. Hneď od začiatku 
hral skúsený center v  prvej 
formácii s  Vandasom 
a Handlovským a pričinil sa 
o víťazstvo Popradu 4:2.

Od pondelka majú všetci 
účastníci Tipsport Ligy 
reprezentačnú prestávku až 
do 15. novembra. V  rámci 
nej odohrá slovenská 
hokejová reprezentácia 
tradičný turnaj o  Nemecký 
pohár, pričom sa v Krefelde 
stretne od štvrtka do 
nedele postupne so 
Švajčiarskom, olympijským 
výberom Ruska a  domácim 
Nemeckom.

Výsledky Tipsport 
Ligy: 18. kolo v  stredu 

30. októbra Nitra – 
Poprad 3:1 (1:0, 0:0, 2:1), 
gól Popradu: 47. Petr 
Ulrych (L. Paukovček, M. 
Vandas). 19. kolo v  piatok 
1. novembra Poprad - 
Miškovec 2:1 (1:0, 0:1, 
1:0), góly Popradu: 7. 
Samuel Mlynarovič (Š. 
Fabian, P. Bjalončík) 
a  59. Lukáš Paukovček (L. 
Handlovský, L. Kozák). 20. 
kolo v nedeľu 3. novembra 
Detva - Poprad 2:4 (0:1, 
1:2, 1:1), góly Popradu: 
10. Michael Vandas (D. 
Kramár, L. Handlovský), 
24. Lukáš Kozák (M. 
Preisinger), 33. Michael 
Vandas (L. Kozák, L. 
Handlovský) a  43. Joona 
Erving (Matej Paločko, R. 
Svitana).       (mav)

 Z  V  Vp Pp P Skóre B

1. Slovan BA 19 12 3 1 3 63:37 43

2. B. Bystrica 18 11 3 1 3 53:30 40

3. Košice 19 9 4 2 4 56:41 37

4. Zvolen 18 10 0 0 8 55:45 30

5. Trenčín 18 8 1 2 7 52:48 28

6. Miškovec 18 6 3 2 7 48:41 26

7. Nitra 19 7 1 3 8 49:51 26

8. HK Poprad 19 6 2 4 7 49:52 26

9. Michalovce 18 7 1 3 7 40:45 26

10. Budapešť 18 7 0 3 8 58:63 24

11. Detva 19 6 2 0 11 51:57 22

12. N. Zámky 18 4 2 0 12 43:67 16

13. L. Mikuláš 19 3 2 3 11 29:69 16

Tabuľka Tipsport ligy

Z kuchyne HK 
Poprad

Juniori: v sobotu 2. no-
vembra Poprad – Nitra 
4:2 a v nedeľu 3. novembra 
Poprad – Trenčín 6:5pp 
(Popradčania postúpili 
z 2. miesta základnej časti 
do nadstavbovej skupiny 
A).

Dorast: v sobotu 2. no-
vembra Trenčín - Poprad 
3:1 a v nedeľu 3. novembra 
Trenčín - Poprad 5:3.

Kadeti: v stredu 30. ok-
tóbra Trebišov - Poprad 
0:9 a v nedeľu 3. novembra 
Poprad – Vranov 18:0.

St. žiaci 8.r.: v  stredu 
30. októbra Poprad – 
Bardejov 16:2 a  v sobotu 
2. novembra Sp. N. Ves - 
Poprad 2:7.

St. žiaci 7.r.: v  stredu 
30. októbra Poprad – 
Bardejov 10:2 a  v sobotu 
2. novembra Sp. N. Ves - 
Poprad 4:11.

Ml. žiaci 6.r.: v  utorok 
29. októbra Poprad – Bar-
dejov 10:6.

Ml. žiaci 5.r.: v  utorok 
29. októbra Poprad – Bar-
dejov 18:1.

FOTO – Marek Vaščura

Podtatranské hokejové derby

Krátko zo športu

 FUTBALISTI ŠK Zemedar 
Poprad – Stráže zvíťazili v rámci 14. 
kola 6. OMV ligy vo Veľkom Slavko-
ve vysoko 6:2 a v tabuľke prezimujú 
na 3. mieste.

 BASKETBALISTI BK Iskra 
Svit v  sobotu 2. novembra zvíťazili 
v rámci 7. kola SBL doma nad Levi-
cami 92:76. Dnes, t. j. v stredu 6. no-
vembra cestujú do Lučenca a  v  so-
botu 9. novembra budú hrať opäť 
v Iskra Aréne. O 18. hodine bude ich 
súperom Prievidza.

 FINÁLE okresného kola 
v  stolnom tenise žiakov ZŠ s  koná 
dnes, t. j. v stredu 6. novembra od 8. 
hodiny v  telocvični ZŠ s MŠ v Ma-
tejovciach. Víťaz postúpi na krajské 
kolo, ktoré bude v  utorok 12. no-
vembra v Spišskej Starej Vsi.

 DNES, t. j. v  stredu 6. no-
vembra sa v telocvični SOŠ vo Svite 
koná finále okresného kola v  stol-
nom tenise žiačok stredných škôl, 
pričom víťaz postúpi na krajské 
kolo do Sabinova. O  deň neskôr 
odohrajú svoje finále aj stredoško-
láci.        (ppv)

Vyhodnotenie súťaže
Redakcia novín Poprad v spo-

lupráci s Hokejovým klubom 
Poprad uverejnila v predchádza-
júcom vydaní novín súťaž o vstu-
penky na podtatranské hokejové 
derby 21. kola Tipsport Ligy me-
dzi HK Poprad a MHK 32 Liptov-
ský Mikuláš, ktoré sa uskutoční 
v piatok 15. novembra o 18. ho-
dine na Zimnom štadióne mesta 
Poprad.

Spomedzi tých, ktorí sa do súťa-
že zapojili sme vyžrebovali troch 
výhercov, ktorí získali po dve vstu-

penky na uvedený zápas:
- Mária Reľovská, Ul. L. Svobo-

du, Poprad
- Tobias Lukačko, Majunkeho 

ul., Poprad
- Imrich Hromjak, Ul. L. Svobo-

du, Poprad
Výhercovia si môžu vstupenky 

prevziať v redakcii novín Poprad, 
Podtatranská ul. 149/7, Poprad 
(sídlisko Západ), v pracovné dni od 
pondelka 10. do štvrtka 14. novem-
bra do 15. hodiny na základe pred-
loženia preukazu totožnosti.   (ppv)



Strana 10 6. 11. 2019

Učiteľ otvára dvere, žiak cez ne musí prejsť sámUzavretý most do 
Lopušnej doliny

PP-119

Okresný dopravný inšpektorát 
a OR PZ v Poprade po analýze 
uzavrel od 30. októbra 2019 
premávku na moste spájajúcom 
Svit a Lopušnú dolinu. Jeho stav 
bol dlhodobo nepriaznivý. 

Ako uviedla primátorka Svitu 
Dáša Vojsovičová, napriek 
stretnutiu so zainteresovanými 
stranami, ktoré sa uskutočnilo 
pred pár mesiacmi, sa mestu 
Svit nepodarilo tento problém 
vyriešiť aj vzhľadom na vlastnícke 
a katastrálne pomery. Krízový 
štáb rozhodol o bezpečnostnom 
opatrení uzavretia mosta a 
vyhlásení mimoriadnej havaríjnej 
situácie v danej lokalite. 

Mesto Svit chce situáciu 
doriešiť. „Aktuálne prebieha 
stretnutie so statikom a 
predpokladáme určenie ďalšieho 
postupu na základe jeho vyjadrení 
a odporúčaní. Je samozrejme v 
mojom záujme, aj v záujme mesta, 
doriešiť situáciu v čo najkratšom 
čase a čo najefektívnejšie,“ dodala 
primátorka.     (pdv)

V  Katolíckej univerzite v  Popra-
de zorganizovali minulý týždeň 
workshop Edupoint Známka nie je 
všetko o  hodnotení žiakov. Hodno-
tenie nevezme talent, ale môže zničiť 
sny. Hodnotiť totiž môžeme z  rôz-
nych uhlov pohľadu.

Ako spravodlivo hodnotiť? Dá sa to? 
Riaditeľka Výskumného ústavu detskej 
psychológie a  patopsychológie Janette 
Motlová uviedla: „Neexistuje objektívne 
hodnotenie. Je to subjektívna záležitosť 
o  tom, čo dieťa vie, aké má schopnos-
ti, o čom premýšľa. Nie je ľahké len tak 
zhodnotiť, či je to dobrý alebo zlý žiak.“

Možno aj žiaci by vedeli rozprávať, 
kto je dobrý učiteľ. Ten, ktorý sa postaví 
a rozpráva, alebo ten, ktorý ich učí cez 
príbehy a vzbudzuje v nich zvedavosť. 
„Deti sa potom tešia, že budú skúšané. 
Vedomosti z  fyziky a  matematiky sa 
dajú dobre overiť pri rozprávke PAT 
a  MAT (A  je to!). Hľadajú v  nej mo-
ment, kedy je niečo zle postavené a spad-
ne to, a prichádzajú na to, prečo. Kedy 
postavičky porušili fyzikálne zákony. Ide 
o to, aby sa deti len neučili poučky, ale 
aby videli, že tá poučka je niekde v praxi 
potrebná,“ povedala J. Motlová.

Ak budem učiteľ, ktorý chce zistiť, 
čo všetko dieťa nevie, nájdem to. Aj 
naopak, nájdem spôsob, ako zistím, čo 

všetko si zapamätalo. 
Dodala: „Potrebujem 
byť v  prvom rade člo-
vekom a rozumieť, že aj 
to dieťa dnes nemá deň 
(ako kedykoľvek, kto-
rýkoľvek učiteľ), ráno 
môže prísť nahnevané, 
lebo rodič niečo neu-
robil, nedal, nekúpil. 
Dobrý učiteľ dokáže 
buď povzbudiť dieťa 
a kvalita jeho života ide 
hore, ale ho zošliapať, 
pretože on je smutný 
a nahnevaný.“

Ak vieme pochopiť prežívanie 
druhých, ak rozumieme ich konaniu 
a správaniu, vieme byť dobrými učiteľmi 
aj rodičmi. „Nie je lenivé dieťa, len dieťa, 
ktoré v  tom nevidí zmysel. Rodičia by 
mali okrem počúvania aj načúvať. Koľko 
rodičov vie, akú farbu si jeho dieťa oblie-
ka, keď je smutné, ktorý kus oblečenia, 
keď ho čaká písomka, akú hudbu počú-
va, keď je nešťastné. Dieťa takto veľakrát 
signalizuje, že niečo nie je v  poriadku, 
ale my sme často hluchí, lebo iba počú-
vame, ale nenačúvame. Keď rodič začne 
takto načúvať svojmu dieťaťu, polovicu 
výchovy má vyhratú,“ vysvetľovala J. 
Motlová. Súčasný školský systém umož-

ňuje učiteľom vzdelávať sa a napredovať. 
Vždy sa je v čom zdokonaľovať. Účelom 
workshopu Edupoint bolo aj inšpirovať 
učiteľov, aby v často náročnom systéme 
školstva naďalej radi robili to, čo robia.

Organizátor, predseda OZ VIAC 
Braňo Kožuch dodal: „Novootvorená 
pobočka Edupointu v  Poprade bude 
miestom inšpirácií pre učiteľov, kto-
rí prídu možno unavení, frustrovaní, 
znechutení, ale tam môžu vidieť malé 
svetielko nádeje, ktoré im nedokáže dať 
ani zákon, ani spoločnosť, ani vyšší plat, 
lebo je to niečo, čo sa týka srdca. Niečo, 
čo ich zapaľuje pre prácu, ktorú robia.“ 
Inšpiratívne workshopy sa budú konať 
raz za mesiac.        (kpa)
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Zapaľovanie sviečok je znakom 
nesmrteľností duší 

Katolícka cirkev si 1. novembra 
pripomína Sviatok všetkých svä-
tých, na ktorý 2. novembra nadvä-
zuje deň Pamiatky na zosnulých. 
Tieto novembrové sviatky využíva-
jú podľa tradície veriaci aj neveria-
ci k návšteve cintorínov.   

V  sobotu 2. novembra bola na 
cintoríne vo Veľkej pobožnosť za zo-
snulých. Veriaci rímskokatolíckych 
popradských farností sa spoločne 
modlili s gréckokatolíckou farnosťou 
v Poprade a farnosťou Poprad-Veľká 
a Poprad Juh. Sviatok všetkých svä-
tých a deň Pamiatky zosnulých sa 
slávia na našom území už niekoľ-

ko storočí, pričom pôvodné zvyky 
spojené so sviatkami pretrvávajú až 
dodnes. K týmto dvom sviatkom sa 
v  minulosti viazali mnohé zvyky a 
tradície. 

V súčasnosti skôr so zapálenými 
sviečkami a s  kvetmi navštívime 
hroby a pripomíname si našich zo-
snulých najbližších. Je to čas, kedy 
sa pravdepodobne každý z  nás na 
chvíľu zastaví a  zaspomína na svo-
jich blízkych, ktorí odišli na večný 
odpočinok. Sú to chvíle, ktoré v  ti-
chosti cintorína rok čo rok nútia 
k zamysleniu. Zapaľovanie sviečok je 
znakom nesmrteľností duší.      (kpa)
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