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Dobrovoľným hasičom priviezol tatrovku minister vnútra
Hasičské vozidlo Tatra 148 priviezol v nedeľu na Sobotské námestie do Spišskej Soboty osobne minister vnútra SR Robert
Kaliňák. Pôvodne slúžilo profesionálnym hasičom z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Poprade, ale
po dôkladnej rekonštrukcii ho
budú využívať ďalšie roky dobrovoľní hasiči zo Spišskej Soboty. Minister zároveň ďalšie takéto vozidlo odovzdal v Tatranskej
Lomnici.
R. Kaliňák sa vyjadril, že s obnovou hasičskej techniky začali pred
ôsmimi rokmi. Tatranský región
považuje v rámci Slovenska za
oblasť najviac skúšanú živelnými
pohromami a lesnými požiarmi:
„Poprad sa dnes teší zrekonštruovanej profesionálnej hasičskej stanici a má vynikajúcu
modernú výbavu, takže každý môže vidieť,
že Tatry a región sú dobre ochránené. Na tom
má podiel popradský primátor a tým ďalším
krokom, o ktorý ma požiadal bolo, aby sme
opätovne zvýšili úroveň tradície dobrovoľného hasičstva v Poprade, osobitne v mestskej
časti Spišská Sobota. Sľub sme dodržali a
odovzdali sme kompletne zrekonštruované
vozidlo. Má pred sebou určite ešte aspoň 20

rokov služby a bude nápomocné ľuďom v núdzi.“ Minister vyzdvihol, že podtatranský
región má kvalitnú základňu dobrovoľných
hasičov, čo sa ukáže vždy, keď prídu živelné
udalosti. Dodal: „Poprad patrí medzi prvých, ktorým odovzdáme autá, pretože patrí
do skupiny piatich miest najviac podporujúcich a udržujúcich dobrovoľné hasičstvo,
ako sú ešte Skalica, Brusno, Vysoké Tatry a
Martin. Predpokladám, že do tohto regiónu
prídu ešte desiatky takýchto repasovaných

V sobotu sú komunálne voľby
Voľby do orgánov samosprávy obcí - poslancov do obecných
(mestských) zastupiteľstiev a voľby starostov (primátorov) vyhlásil predseda Národnej rady SR na
sobotu 15. novembra 2014.
V meste Poprad budú volebné
miestnosti otvorené v tento deň
od 7. do 20. hod. Popradčania
budú voliť v dvoch volebných
obvodoch:
* volebný obvod č. 1 (centrum,
sídlisko Západ, Veľká, Spišská Sobota, Matejovce, Stráže pod Tatrami) - volí sa 9 poslancov,
* volebný obvod č. 2 (Juh I, Juh
II, Juh III, Juh V, Juh VI, Kvetnica) - volí sa 10 poslancov.
V meste Poprad je vytvorených
spolu 40 volebných okrskov - 19
vo VO č. 1 a
21 vo VO č.
2. Miesta, kde
sa nachádzajú

volebné okrsky sa oproti voľbám
do VÚC nemenili, iba vzhľadom
na dva volebné obvody pre komunálne voľby je číslovanie iné.
Volič po príchode do volebnej
miestnosti preukáže svoju totožnosť a po zázname v zozname voličov dostane od komisie obálku
a hlasovacie lístky. Ak volič nemá
preukaz totožnosti a žiadny z členov okrskovej volebnej komisie
ho nepozná, komisia požiada, aby
volič preukázal svoju totožnosť
svedectvom dvoch osôb známych
komisii. Ak tak neurobí ani do
ukončenia hlasovania, hlasovanie
sa mu neumožní.
Volič v priestore určenom na
úpravu hlasovacích lístkov vloží
do obálky jeden hlasovací lístok
pre voľby do mestského zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok
pre voľby primátora.
(Pokračovanie na str. 4)

áut.“ Svoju radosť netajil ani primátor Popradu Anton Danko, ktorý ministrovi poďakoval: „Aj po minulé roky minister Kaliňák dodržal slovo, keď išlo o profesionálnych
hasičov aj teraz, keď sa to týka dobrovoľných
hasičov. Ubezpečil ma, že v tomto trende budeme pokračovať. Máme už ďalšiu požiadavku na menšie hasičské vozidlo pre strážskych
dobrovoľných hasičov, ešte jedno menšie pre
Spišskú Sobotu a tiež pre Poprad.“
(Pokračovanie na str. 4)

V utorok mestské zastupiteľstvo
V zasadačke Mestského úradu
v Poprade sa v utorok 18. novembra o 9. hod. začne 5. zasadnutie
mestského zastupiteľstva. Rokovanie je verejné.
V programe sú návrh na prenájom nebytových priestorov vo
Viacúčelovej hale Aréna Poprad,
návrhy na uzavretie zmlúv o nájmoch bytov, návrh plánu investícií výrobcu tepla Dalkia Poprad
na rok 2015, informatívna správa
o neúspešnej obchodnej verejnej
súťaži na predaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta Poprad, a
to areálu rekreačného zariadenia
Mlynčeky. Ďalej poslanci prerokujú návrhy na zriadenie vecného
bremena na uloženie inžinierskych
sietí, návrhy Všeobecne záväzných
nariadení mesta o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach na
území mesta Poprad, trhový poriadok na trhovisku na sídlisku Juh

III, na J. Curie, príležitostné trhy a
príležitostný trh na Ul. 1. mája. V
programe je ďalej návrh zmeny a
doplnku územného plánu sídelného útvaru mesta Poprad v lokalite
Poprad - Za traťou, návrh na odňatie bezobslužného automatizovaného parkovacieho systému so závorami a navádzacieho systému zo
správy SMK Poprad, návrh na doplnenie vecnej náplne kapitálových
výdavkov na úseku školstva, návrh
VZN, ktorý sa týka financovania
základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení,
ktoré sú zriadené na území mesta
Poprad, návrh na doplnenie plánu
zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva mesta Poprad
na 2. polrok 2014, správa Mestskej
polície Poprad, správa o vykonaných kontrolách a plán kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky a jej
útvaru na 1. polrok 2015, interpelácie poslancov a ďalšie.
(ppm)
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Stručne

POPRAD Klub Sclerosis Multiplex pri SZSM pripravil výstavu
prezentujúci tvorbu a činnosť členov, ktorá sa uskutoční vo štvrtok
a v piatok 13. a 14. novembra v zasadačke Nemocnice Poprad na 3.
poschodí.
KLUB filatelistov v Poprade
organizuje v sobotu 15. novembra od 7. do 12. hod. v priestoroch Strednej odbornej školy na
Okružnej ul. v Poprade Podtatranskú zberateľskú burzu.
VÝJAZDOVÝ odber NTS
Poprad sa uskutoční zajtra 13. novembra v popradskej Obchodnej
akadémii a v utorok 18.novembra
v Tatranskej akadémii na Ul. 29.
augusta v našom meste.
V PODTATRANSKEJ knižnici v Poprade bude zajtra 13.novembra o 16.30 hod. prednáška
Petry Schnalovej na tému Grafoterapia a v piatok 14.novembra od
14. hod. sa uskutoční umelecký
prednes seniorov.
VÝSTAVA s názvom Kreatívni ľudia - Originálne projekty
sa uskutoční cez víkend 15. a 16.
novembra v popradskom MAXe.
Prezentovať bude originálne remeslá, maľby, výrobky z drôtu či
dreva, ručne maľované mapy a
mnoho iných zaujímavých nápadov.
V GALÉRII Scherfelov dom
bude od štvrtka 20. novembra
sprístupnená výstava Vladimíra
Zentka s názvom Tatranské obrazy. Galéria je otvorená v pondelok,
vo štvrtok a v piatok od 9. do 12.
hod. a od 13. do 15. hod.
GYMNÁZIUM na Ul. Dominika Tatarku v Poprade pripravilo
pre záujemcov, ktorí chcú študovať na tejto škole Deň otvorených
dverí. Uskutoční sa v utorok 25.
novembra v Gymnáziu na Ulici
Dominika Tatarku (4-ročné štúdium) a v stredu 26. novembra
v Gymnáziu na Ulici mládeže
(8-ročné štúdium).
PRERUŠENÁ distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác
na zariadení nízkeho napätia bude
v stredu 19. novembra od 7. do
17.30 hod. v Poprade na Mlynskej
ulici.
V STREDU 19. novembra o 16.
hod. sa na pamätnom mieste pred
Domom služieb v Starom Smokovci uskutoční podujatie pri príležitosti 10. výročia ničivej veternej kalamity v Tatrách, na ktorom
odznejú minikantáty pre miešaný
zbor a štvorručný klavír od hudobného skladateľa Milana Nováka
„Tatry 2004“ v podaní 30-členného Mestského speváckeho zboru
Nostro Canto z Prešova. Účinkovať
bude aj Filip Tůma.
(ppš)

•
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Strážania sa dočkali bezpečného pešieho

prístupu i nového detského ihriska
V mestskej časti Stráže dala samospráva dobudovať pešie ťahy
– chodník s nasvieteným priechodom pre chodcov, upravené
a zrenovované bolo schodisko
a vjazd, bol premiestnený prístrešok zastávky MHD, vybudovaná nástupná plocha a ostrovček a tiež položená zámková
dlažba na plochu a schodisko
pri požiarnej zbrojnici. Pribudlo
takisto šesť parkovacích miest zo
zámkovej dlažby pre návštevníkov radnice a kostola, ako aj ďalšie terénne úpravy.
Primátor Popradu Anton Danko
pri záverečnej prehliadke zrevitalizovaných častí Strážskeho námestia konštatoval: „K rekonštrukcii
sme prikročili hlavne kvôli bezpečnosti chodcov. Je tu vytvorený nový
ťah aj s priechodom pre chodcov
a jeho nasvietením, je tu aj rampa pre mamičky s kočíkmi. Počas
prác prišli s touto požiadavkou a je
dobré, keď takto ľudia spolupracujú
počas samotnej realizácie. V Strážach budeme pokračovať na budúci
rok. Schody, ktoré nadväzujú na
chodník sú v zlom stave, ale tohto
roku sa už práce nedali stihnúť.

Chceme tiež zo zadnej časti zrekonštruovať celú radnicu.“ Vedúca
odboru výstavby MsÚ Kristína
Horáková doplnila: „Dobudovanie
Strážskeho námestia s plochou spolu 1250 m2 stálo takmer 49 tisíc eur,
náklady na šesť parkovacích miest,
z ktorých jedno je pre ZŤP, a súvisiacich plôch s terénnymi úpravami
na ploche približne 300 m2 dosiahli
12,5 tisíc eur.“
Pôvodne mesto uvažovalo i nad
tým, že na Strážskom námestí
umiestni detské ihrisko, ale usporiadanie tohto územia nedovoľuje, aby boli zachované všetky
bezpečnostné požiadavky. Preto
nové detské ihrisko v Strážach
vyrástlo na miestnom futbalovom

•
•

•
•

štadióne a odporučili ho samotní
Strážania ako najlepšie a najviac
navštevované. Do užívania ho
odovzdali minulý týždeň a vyžiadalo si náklady takmer 36 tisíc
eur. Na ploche 153 m2 sú prvky
ako hrádok, šmýkačka, zákrytové pieskovisko, dvojhojdačka,
dvojpružinová hojdačka a mobiliár - lavice, koše a infopanel so
strieškou. Miroslav Hric, technický dozor z odboru výstavby MsÚ
podotkol: „Realizácia detského
ihriska v Strážach bola trošku
komplikovaná, lebo je tu bažinatá
pôda, čo si vyžadovalo určité úpravy. Ide o moderné ihrisko pre deti
od 3 do 15 rokov z drevených prvkov z kvalitného agátového dreva a
bezpečnostnou dopadovou plochou
z mäkkého materiálu.“ Samospráva zároveň verí, že tzv. zákrytové
pieskovisko budú návštevníci „zaťahovať“, aby sa zabránilo znečisteniu psami a mačkami a pre deti
boli vytvorené vhodné hygienické
podmienky. Primátor potvrdil,
že v Strážach sa ukázalo ako najlogickejšie a najlepšie práve toto
miesto pre detské ihrisko: „Som
rád, že sme aj v tejto mestskej časti
dodržali, čo sme sľúbili, vybudovali
sme tu detské ihrisko a potešili aj
mamičky v Strážach.“
(mar)

Hracie zostavy pri Kamélii aj v Kvetnici

Na ploche pri bytovom dome Kamélia na
Štefánikovej ulici v Poprade vzniklo zo starého ihriska nové. Zastarané hracie prvky ešte
z čias minulého režimu boli zrevitalizované.
Vedúca odboru výstavby MsÚ v Poprade
Kristína Horáková uviedla: „Bola to dlhodobá požiadavka obyvateľov okolitých bytových
domov. Staré prvky už nevyhovovali dnešným
bezpečnostným predpisom. Na novej gumovej
dopadovej ploche sú umiestnené kolotoč, zákrytové pieskovisko, drevená a lanová integrovaná
zostava - veža, šmýkačka, dvojhojdačka, sieťová
špirála, ďalej sa tu nachádza sedem lavíc, štyri
koše a infopanel so strieškou.“ Ihrisko sa rozprestiera
na rozlohe približne 525 m2. Samospráva vytypováva
ďalšie ihriská vo vnútroblokoch, ktoré prejdú rekonštrukciou.
Radnica revitalizuje detské ihriská vo všetkých
mestských častiach, v niektorých vyrástli celkom

nové. Bokom nezostala ani mestská časť Kvetnica.
Tam mesto pristúpilo k obnove lavičiek a zábradlia za tamojšími bytovými domami a dalo do tohto
priestoru nastálo presunúť hernú zostavu spred OC
Max. Odtiaľ ju premiestnilo kvôli prebiehajúcej výstavbe pri tomto nákupnom centre.
(mar)
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Popradčania budú mať lacnejšie teplo

Dobrú správu pre Popradčanov oznámili
v utorok 11. novembra dopoludnia na tlačovej besede predstavitelia spoločnosti Dalkia,
ktorá v našom meste dodáva teplo do domácností. Cena tepla v roku 2015 bude o päť a pol
percenta nižšia ako v tomto roku.
Spoločnosť Dalkia pôsobí v meste Poprad 18
rokov, počas ktorých preinvestovala takmer 10
mil. eur na rozvoj tepelného hospodárstva. Účinnosť výroby tepla sa zvýšila z 88 na 92 percent,
čo má zásadný vplyv na znižovanie a udržanie
ceny tepla pre konečných spotrebiteľov. „Toto neustále znižovanie nákladov na spotrebu zemného
plynu by nebolo možné bez dobrej spolupráce s mestom
Poprad, ktoré je 25 percentným akcionárom spoločnosti
Dalkia a má v predstavenstve a dozornej rade svoje zastúpenie. V súčasnej dobe využívame na výrobu tepla aj
obnoviteľné zdroje ako sú biomasa a teplo z bioplynovej
stanice v Matejovciach. Intenzívne sme sa zaoberali cenovými návrhmi na budúci rok. Aj vďaka spomínaným
opatreniam predstavenstvo schválilo cenový návrh a
tak cena tepla bude o 5,5 percenta nižšia ako v tomto
roku. Štandardný popradský byt takto ušetrí za vykuro-

LYŽIARSKÉ stredisko Jasná
získalo minulý týždeň v Londýne
ocenenie v kategórii najrýchlejšie
rozvíjajúce sa stredisko. Úspechu
Jasnej pomohlo aj otvorenie nového leteckého spojenia Poprad –
Londýn.
KONCERT populárnej česko-moravskej hudobnej skupiny Čechomor sa uskutoční po prvýkrát
vo Vysokých Tatrách. Vystupovať
bude v kongresovej sále Grand
Hotela Bellevue v Hornom Smokovci v stredu 26. novembra. Na
koncerte odznejú české, moravské,
slovenské, ale aj goralské ľudové
piesne, ktoré skupina interpretuje
v originálnom rockovom štýle.
DIAĽNIČNÝ úsek D1 pod
Tatrami je jedna z najkrajších ciest
Slovenska. Rozhodla o tom verejnosť aj odborná porota, ktorá
počas leta hľadala najkrajšie cesty
Slovenska v rámci projektu Shell
Parádna jazda. Z takmer 700 tipov
vzišla top desiatka, medzi ktorú sa
dostala i diaľnica D1 pod Tatrami
s nádherným výhľadom na tatranské štíty. Okrem nej medzi najkrajšie cesty patrí napríklad aj cesta
cez Manínsku tiesňavu či Soroška.
DESIATKY tisíc daňových
subjektov, ktoré podali do konca
septembra daňové priznanie a finančná správa ich už spracovala,
prejavilo záujem darovať organizáciám uvedeným na zozname
prijímateľov za rok 2013 časť svojich daní. Právnické a fyzické osoby v priznaniach uviedli, že chcú
občianskym združeniam, neziskovým organizáciám, nadáciám
a iným subjektom venovať vyše
52 miliónov eur zo svojich daní.
KAMPAŇ spoločnosti Lidl
a Lesov SR „Voda pre stromy“ sa aj
naďalej teší veľkej podpore zákazníkov. Z každej predanej 1,5 l fľaše
minerálnej vody Saguaro venuje
Lidl 1 cent na výsadbu mladých
stromčekov v Tatrách. Obchodný
reťazec do konca októbra vyčlenil
finančné prostriedky na výsadbu
250 000 stromčekov. V prepočte na
zalesnenú plochu ide o približne
120 hektárov, čo predstavuje rozlohu takmer 170 futbalových ihrísk.
BEZ peňazí, práce aj ubytovania zostali v posledných mesiacoch viacerí Slováci, ktorí vycestovali za prácou do V. Británie.
Polícia na letiskách v Bratislave,
Košiciach a Poprade upozorňuje
na možné riziká, spojené s ponukou práce v zahraničí. Spozornieť
by mali najmä záujemcovia o prácu vo V. Británii. Viacerí, ktorí zareagovali na pracovnú ponuku, vycestovali do zahraničia, odovzdali
peniaze podvodníkom, s ktorými
sa viac nestretli.
(ppš)

•

vanie viac ako 40 eur ročne.
Mesto Poprad už dnes patrí
k mestám s najnižšou cenou
tepla,“ povedal regionálny riaditeľ spoločnosti Dalkia v
Poprade Ľuboš Kertész (na foto).
Spoločnosť Dalkia zásobuje v Poprade viac ako 14
tisíc domácností a priemerná spotreba popradského bytu sa doteraz pohybovala na úrovni 770 eur za
rok. Ako Ľ. Kertész uviedol, cena tepla v roku 2015
bude na úrovni ceny z roku 2012.
(mav)

Moderný športový areál s inline oválom

Športový areál pri Základnej
škole s MŠ v Spišskej Sobote je
už hotový. Bude slúžiť predovšetkým žiakom školy, ktorá má
hokejové a plavecké triedy, ale
v mimovyučovacom čase bude
prístupný i verejnosti. V areáli
sa nachádzajú dve veľké multifunkčné ihriská, rozcvičovacie
plochy, ktoré budú môcť využiť
aj deti z materskej školy, atletický ovál s tartanovým povrchom
a ako jediná škola v meste bude
mať inline ovál. Pre nepriaznivé
klimatické podmienky zostalo
ešte na jar položenie poslednej
vrstvy práve na tomto ovále.
Riaditeľka ZŠ Adriana Oravcová vyzdvihla: „Môžem povedať, že
sa nielen mne, ale aj pedagógom,
žiakom a obyvateľom Spišskej Soboty naplnila túžba a som šťastná,
že budeme mať nový moderný
športový areál, ktorý spĺňa súčasné požiadavky. Náklady na túto
investičnú akciu boli financované
z kapitálových výdavkov schválených mestským zastupiteľstvom vo
výške 600 tisíc eur.“ Pri prehliadke
nového areálu primátor Popradu

•

Anton Danko Sobotčanom zablahoželal: „Myslím si, že z najhoršieho areálu sa za dva mesiace
stal najkrajší. Takto by sme chceli
pokračovať vo všetkých školách v
meste. Na budúci rok jednoznačne
chceme vybudovať podobný areál
pri ZŠ na Komenského ulici, pretože tam sú basketbalové triedy.
Uvidíme, ako sa osvedčí inline
ovál, tak by sme šli i tam s takýmto
modelom. Takisto chceme urobiť
školský areál aj v Matejovciach
a dokončiť vo Veľkej. V ďalšom
období by sme tiež chceli ísť do rekonštrukcií paluboviek vo všetkých
telocvičniach, lebo sme sa presved-

čili, že sú v dezolátnom stave.“
Ako potvrdila A. Oravcová, tak
je tomu aj v ZŠ Spišská Sobota,
ktorá má dve telocvične. Veľká už
novú palubovku má, ale v malej je
pod vplyvom zatekania nefunkčná a potrebuje opravu.
Cyril Špendla, konateľ firmy
Športfinal, ktorá práce na novom
areáli realizovala, konštatoval, že
ich stihli v rekordnom čase, hoci
im stavbu komplikovalo i daždivé
počasie: „Ide v poradí o tretí areál, ktorý sme robili v Poprade. Je
to málokde na Slovensku, možno
s výnimkou Bratislavy.“
Nový športový areál pri ZŠ v Sp.
Sobote uvítal aj bývalý žiak tejto
školy, hokejista Arne Kroták: „Určite pomôže vytvoriť vhodné podmienky pre pohybové aktivity detí
aj pre širokú verejnosť. Som šťastný,
že sa vedeniu mesta podarilo vybudovať tento areál. Keď si spomeniem na roky dozadu, ako to tu vyzeralo, tak mám z toho radosť. Deti
v určitom období prestali športovať
a toto je možnosť, ako ich opäť vytiahnuť od počítačov a z detských
izieb. Pre deti je pohybová aktivita
veľmi dôležitá.“
(mar)

Krátke správy
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Nové parkovacie

miesta

V týchto dňoch bolo odovzdaných do užívania 136 parkovacích miest v štyroch lokalitách
– pri bytovom dome Slnečnica,
za nákupným centrom Virma pre
obyvateľov z ulíc Záborského a
Tolstého, vo vnútrobloku na Podjavorinskej ul. a pri Spojenej škole
na Jarnej ul. Celková investícia
dosiahla 159 tisíc eur.
V tomto čase samospráva zabezpečuje i realizáciu 156 parkovacích miest na starom Juhu
– v lokalitách vo vnútrobloku na
Moyzesovej, Tajovského, Tomášikovej a Šrobárovej ul. a pri bloku
Kobalt na Ul. L. Svobodu. Mesto
dalo nové parkovacie miesta vybudovať na základe požiadaviek občanov, ale aj na základe vlastného
sledovania situácie v statickej doprave na sídliskách.
(mar)

Plošina

pre imobilných
V priestoroch budovy na Podtatranskej ulici v Poprade, bola
v minulých dňoch inštalovaná výťahová plošina. Keďže do objektu
chodieva množstvo dôchodcov
na svoje stretnutia a iné podujatia,
nebudú už čoskoro musieť zdolávať
schodisko pešo. Plošina je určená
osobám s čiastočným obmedzením pohybu a imobilným občanom. Celkové náklady dosiahli
viac ako 28 tisíc eur.
(ppm)

V sobotu ...

(Dokončenie zo str. 1)
Na hlasovacom lístku pre voľby
do mestského zastupiteľstva zakrúžkovaním poradových čísel
označí kandidátov, pre ktorých hlasuje. Volič môže zakrúžkovať najviac taký počet kandidátov, aký má
byť v príslušnom volebnom obvode
zvolený. Na hlasovacom lístku pre
voľby starostu primátora zakrúžkovaním poradového čísla označí
kandidáta, pre ktorého hlasuje.
Volič môže požiadať zo závažných, najmä zdravotných dôvodov okrskovú volebnú komisiu
o to, aby mohol hlasovať mimo
volebnej miestnosti, a to len v
územnom obvode volebného
okrsku, pre ktorý bola okrsková
volebná komisia zriadená.
Za poslancov mestského zastupiteľstva budú zvolení kandidáti, ktorí získali vo volebnom
obvode najväčší počet hlasov.
Za primátora bude zvolený ten
kandidát, ktorý získa najväčší
počet platných hlasov.
(ppm)

Opravená je ďalšia školská strecha

Medzi tohtoročné investičné
akcie v školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Poprad sa
zaradila aj rekonštrukcia strechy nad menšou telocvičňou,
učebňami, šatňami a ďalšími
priestormi v ZŠ s MŠ na Komenského ulici. Oprava sa začala
ešte v júli, ale dokončená bola až
v minulých dňoch. Práce pozdržalo počasie - podľa stavbárov až
26 dní pršalo.
Zástupkyňa riaditeľky Eva Bednárová zhrnula: „Strecha pri budove, ktorá má 41 rokov, akútne
potrebovala opravu, lebo nám zatekalo do učební, telocvične, dokonca
sa akoby pohybom podložia budovy
od seba oddeľovali a pretekalo popri
stenách. Sme veľmi radi, že mesto
Poprad nám umožnilo urobiť rekonštrukciu a poskytlo z kapitálových výdavkov sumu na náklady,
ktoré dosiahli takmer 263 tisíc eur.“
Zástupkyňa však konštatovala, že
kým strechy na všetkých objektoch
ZŠ sú už opravené, nutné je odizo-

lovanie budovy a vybudovanie kanalizácie na odvod dažďovej vody,
pretože sa obáva podmývania skladu, školských dielní a ďalších využívaných priestorov. Potrebujú tiež
novú palubovku v malej telocvični,
ktorá je vlhkosťou úplne zničená.
Vybudovanie kanalizácie na odvod
dažďovej vody okolo celej budovy
by malo stáť približne 58 tisíc eur.
Viceprimátor Popradu Milan Baran k novej streche dodal: „Nóvum
na tejto streche je, že celý strešný

komplex je aj zateplený. Nedochádza k takým únikom tepla a šetria
sa finančné prostriedky.“ Viceprimátor Adrián Kromka zdôraznil:
„Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Poprad sme si prešli, poznáme
ich problémy a postupne ich riešime.
Nové strechy dostali aj ZŠ vo Veľkej,
Spišskej Sobote, Dostojevského, Mládeže, na Jarnej a teraz na Komenského. Naším ďalším zámerom na
ZŠ Komenského je vybudovať nový
športový areál.“
(mar)

Dobrovoľným hasičom priviezol tatrovku ...
(Dokončenie zo str. 1)
Riaditeľ OR HaZZ v Poprade Ondrej Šproch poznamenal, že s Tatrou 148 sa lúčili dosť ťažko, pretože výborne slúžila desiatky rokov: „Zasahovali
sme s ním aj pri veternej kalamite 2004 vo Vysokých
Tatrách, takisto pri veľkom požiari v roku 2005, aj
pri ťažkých požiaroch v Slovenskom raji. To vozidlo
je neprekonateľné, lebo má dostatočne veľkú zásobu vody a veľmi dobrú priechodnosť terénom. Boli sme
smutní, keď sme ho museli dať preč,
ale ostáva tu, tak sa smútok zmiernil.“ Vďaka svojej výnimočnej konštrukcii a jazdným vlastnostiam
má Tatra 148 veľkú výhodu najmä
vo svojej stabilite v strmom a zle
priechodnom teréne. Hasiči na ňu
nedajú dopustiť i preto, že sa kvôli menšej výške
oproti súčasným vozidlám, dostane hlbšie do lesa.

Najviac sa určite potešil spolu so všetkými sobotskými hasičmi predseda DHZ v Spišskej Sobote Ján Žabka: „Mám veľkú radosť a radosť by malo
mať aj celé mesto, lebo to auto bude využívané
nielen pri požiaroch, ale máme krásny futbalový
štadión, kde treba protipožiarne hliadky. Sme veľmi radi, lebo prvýkrát máme zásahové cisternové
vozidlo, ktoré dopravuje vodu na
požiarovisko. Doteraz sme takúto
techniku nemali.“
Dobrovoľní hasiči existujú v Spišskej Sobote už 135 rokov. V súčasnosti majú 172 členov a stále dosahujú veľkú úspechy v hasičskom športe.
V prvom rade však chránia majetok
a životy svojich spoluobčanov. Pomáhajú pri hasení ohňa, pri povodniach, živelných katastrofách, a to obetavo na úkor
svojho voľného času a popri svojej práci.
(mar)

Hodnotenie otvorenosti samospráv
Transparency International
Slovensko po dvoch rokoch opäť
hodnotila otvorenosť 100 najväčších samospráv na Slovensku.
Poprad skončil napokon na 49.
mieste, oproti hodnoteniu spred
dvoch rokov si tak samospráva
vylepšila pozíciu o 8 miest.
Z hodnotených oblastí patril Poprad medzi lídrov v oblasti
prístupu k informáciám, nad slovenským priemerom boli hodnotené opatrenia v oblastiach Etika
a konflikt záujmov a Rozpočet.
Naopak najväčšie rezervy boli v
oblastiach Územné plánovanie a
stavebný úrad a Dotácie a granty.
Na odstránení týchto nedostatkov

samospráva pracuje. Ako prvý prišiel na rad chýbajúci územný plán
v elektronickej podobe. V súčasnosti tak súbežne prebieha verejné
obstarávanie softvérového riešenia
a konverzie mapových údajov a
príprava potrebnej technicko-komunikačnej infraštruktúry.
Najtransparentnejším mestom
na Slovensku je Martin, ktorý
sa posunul na vrchol rebríčka
z druhého miesta z roku 2012. Po
výraznejšom zlepšení v rokoch
2010-12 mestá za uplynulé dva
roky v transparentnosti v priemere
stagnovali. Vyplýva to z hodnotenia sto najväčších slovenských
miest Otvorená samospráva 2014

od Transparency International Slovensko. Rebríček hodnotil mestá
v 102 indikátoroch, zhruba 60 percent výsledného skóre tvorilo hodnotenie kvality informácií na mestských webových stránkach, ďalšiu
štvrtinu bodov mohli samosprávy
získať za svoje odpovede na infožiadosti zaslané pod menom Transparency ako aj „obyčajného občana“,
a zvyšok za kvalitu tendrov podľa
údajov Úradu pre verejné obstarávanie(zdroj:www.transparency.sk).
Poradie vybraných miest:
1.Martin 72% A-, 20. Spišská Nová
Ves 56% B-, 49. Poprad 47% C, 52.
Nitra 47% C, 57. Prešov 46% C, 95.
Kežmarok 32% D.
(mag)
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Nežná revolúcia si pripomína štvrťstoročie
V pondelok 17. novembra, ktorý je štátnym
sviatkom - Dňom boja za slobodu a demokraciu, si pripomenieme 25. výročie nežnej revolúcie. Pred štvrťstoročím 17. novembra 1989 sa
začala písať nová história našej krajiny.
Študenti vtedy vyvolali svojimi protestnými
akciami masové hnutie za zmenu dovtedajšieho režimu. Davy občanov sa zhromažďovali na
námestiach, zapaľovali sviečky, štrngali kľúčmi,
na tribúnach zneli požiadavky za zmenu spoločenského zriadenia, slobodné voľby, slobodu
prejavu... Občania sa spontánne zúčastňovali
na manifestačnom generálnom štrajku a mnohých mítingoch. Bolo tomu tak aj v Poprade, kde
podľa pamätníkov vznikla občianska iniciatíva

Verejnosť proti násiliu už 21. novembra 1989
za účasti mnohých občanov mesta i okolia. Prví
prívrženci vtedajšieho Občianskeho fóra sa zišli
už večer 18. novembra v Spišskej Sobote. Obe
hnutia sa zakrátko zlúčili. Na generálnom štrajku 27. novembra sa v našom meste zúčastnilo
približne 12 tisíc občanov. Postupne dochádzalo
k zmenám pomeru obsadenia funkcií v miestnych orgánoch štátnej správy a samosprávy a
uskutočnili sa prvé slobodné voľby.
Za uplynulých 25 rokov došlo k veľkým zmenám, vznikla Slovenská republika, stali sme sa
členmi Európskej únie, prijali euro, zmenil sa ekonomický aj politický systém. Na začiatku stáli idey
nežnej revolúcie, ktoré im otvorili cestu. (ppm)

Študentská kvapka
Ešte do 17. novembra prebieha na odberových miestach Národnej transfúznej služby alebo
hematologicko-transfúziologických oddeleniach nemocníc
XX. ročník kampane Študentská
kvapka krvi. Cieľom je povzbudiť
mladých ľudí, aby darovali krv a
motivovať ich k opakovanému
darcovstvu. Pracovisko NTS v
Poprade robí odbery v rámci
Študentskej kvapky ešte tento
týždeň v pracovných dňoch od
6. do 14. hod. Hlavným organizátorom kampane je Slovenský
Červený kríž.
(ppp)

Obchodná akadémia oslávila výročie
V septembri 1939 sa v budove starej rímskokatolíckej školy
v Poprade konali prvé prijímacie skúšky do Štátnej slovenskej
obchodnej akadémie v Poprade. Odvtedy uplynulo 75 rokov
a tak nastal čas na spomienky.
Pedagógovia a študenti súčasnej
Obchodnej akadémie Poprad
oslávili výročie školy vo štvrtok
6. novembra slávnostnou akadémiou v dome kultúry.
Oslavy sa niesli v duchu spomienok na časy minulé a boli prierezom života školy. „V réžii Rudol-

fa Kubusa sme pripravili pásmo,
ktoré sa odohráva v triede a začína
typickým predmetom účtovníctvo.
Deti prehovoria učiteľa, aby nepísali písomku, pretože majú 75.
výročie školy. Program obsahoval
rôzne scénky, tance a slávnostné
príhovory,“ začala svoje rozprávanie riaditeľka OA v Poprade Iveta
Račeková. Program pripravovali
študenti spoločne s učiteľmi od
septembra, súčasne vydali bulletin
a vyrobili magnetky s motívom
osláv. Hodnotné dary prevzala
riaditeľka školy počas akadémie

z rúk riaditeľa družobnej Obchodní
akademie Tomáše
Bati a VOŠE zo Zlína a kyticu kvetov
z rúk prvého viceprimátora mesta
Poprad Adriána
Kromku.
Škola sa má od
svojho vzniku čím
pochváliť a vychovala už nejedného úspešného
absolventa. „Sú medzi nimi rôzni
predstavitelia úspešných firiem.
Chceli sme tiež oceniť niektorých kolegov. Z rúk Františka
Marcinčina z odboru školstva
Prešovského samosprávneho
kraja si ďakovné listy vedúceho
školstva PSK prevzali Melánia
Pavúková a Justína Kocurková za dlhoročnú pedagogickú
činnosť,“ uviedla riaditeľka
OA. Najvýraznejšie úspechy školy zaznamenali žiaci
v súťaži Mladý účtovník, či
v disciplíne Word processing.
Nechýbajú športové vavríny,
keďže OA je známa výchovou
basketbalistiek.
Aj Iveta Račeková patrí
medzi absolventov OA. Dlhé
roky tu pracovala a riadi-

teľkou je od roku 2007. Má svoje ambície aj do ďalších rokov.
„Zmenilo sa veľmi veľa, ale duch
strednej ekonomickej školy ostal. Dobou sa prirodzene menilo
materiálno-technické vybavenie.
Našej škole želám hlavne veľa
múdrych žiakov a veľa učiteľov,
ktorí majú pochopenie pre dnešnú
mládež,“ vyslovila želanie.
Aj popradskú obchodnú akadémiu postihla demografická
krivka a počet žiakov začal klesať.
„V roku 2007 sme mali 601 žiakov,
dnes ich je 498. Je to pokles, ale stále sa ako jedna z mála škôl pohybujeme okolo čísla 500. Je to dané
tým, že ideme s dobou a sledujeme
vývoj trhu práce. Nedávno sme zaviedli nový odbor a to Služby v cestovnom ruchu,“ dodala riaditeľka
OA Iveta Račeková.
(mav)

Start-up spod Tatier chce dobyť televízny svet

Televízny svet sa má na čo tešiť. Tím ambicióznych vývojárov z Popradu sa ho chystá dobyť s unikátnou aplikáciou spájajúcou
televízie s ich divákmi. Start-up v podobe
bezplatnej aplikácie CHATR.tv chce priniesť
nový rozmer televíznej zábavy.
Divákom jednotlivých televíznych kanálov
ponúkne možnosť zapojiť sa do vysielania a
vyjadriť svoj názor či emócie. „Vychádzali sme
z toho, že podľa najnovších prieskumov až 8 z 10
tich ľudí používa pri sledovaní televízie smartfón.
A práve spojením TV, internetu a smartfónov
naša aplikácia vytvorí komunity užívateľov okolo

jednotlivých televíznych kanálov“ vysvetľuje šéf
vývojárov Marek Môcik. „Vďaka interaktivite
medzi televíziou a mobilným zariadením môžu
diváci navzájom chatovať, online hlasovať, klásť
otázky v priamom prenose alebo riešiť iné zaujímavé aktivity. Pre televízie môže byť CHATR.
tv magnetom na divákov, úžasným nástrojom
na tvorbu interaktívnych relácií alebo zdrojom
zaujímavých informácií o správaní a náladách
divákov,“ dopĺňa Môcik. Celú aplikáciu postavili
vývojári na najmodernejších technológiach zabezpečujúcich komunikáciu medzi jednotlivými užívateľmi v extrémne rýchlom čase.

Aktuálne tvorcovia testujú mobilné aplikácie pre Android, iOS, Web -Desktopovú a
Web-mobilnú verziu. Na ceste je už aj druhá
verzia administračnej webovej aplikácie pre
televízie.
Testovaciu prevádzku s prvými televíziami
chcú tvorcovia stihnúť ešte pred Vianocami.
Aplikáciu, ktorá má ambíciu stať sa celosvetovou platformou, prihlásili Popradčania aj do prestížnej súťaže Podnikateľský
nápad roka 2014. Z viac ako 420 projektov
z celého Slovenska postúpila aplikácia do finále súťaže.		
(mag)
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výstava dvoch jubilantov
Najlepší Spoločná
V piatok 7. novembra sa
ru sa začal venovať aj dielam pre
v cestovnom ruchu

Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska pripravuje prvý ročník
ocenenia Najlepší v cestovnom
ruchu Prešovského kraja. Prestížne ocenenie má poukázať na
kvality osobností, zariadení, zamestnancov a produktov patriacich k špičke v cestovnom ruchu
na severovýchode Slovenska.
Prešovský kraj disponuje veľkým množstvom prírodných,
kultúrnych a historických zaujímavostí. Na území s rozlohou necelých deväťtisíc km2 sú možnosti
cestovného ruchu mimoriadne
široké. KOCR Severovýchod Slovenska, ktorá podporuje rozvoj
turizmu v celom Prešovskom
kraji, chce oceniť prácu a aktivity
zamerané na rozvoj cestovného ruchu a upriamiť pozornosť
odbornej i laickej verejnosti na
jednotlivcov, ktorí svojou prácou
idú príkladom a predstavujú vzor
hodný nasledovania.
Nominácie môžu podávať
právnické aj fyzické osoby do 30.
novembra poštou alebo mailom
prostredníctvom špeciálneho formulára. Ten je spolu so všeobecnými podmienkami udeľovania
ocenení uverejnený na stránkach
www.severovychod.sk a www.po-kraj.sk. V kategóriách Osobnosť
cestovného ruchu (CR) a Produkt
CR rozhodne o víťazoch odborná
porota. Najlepších v kategóriách
Zariadenie CR a Zamestnanec
CR vyberie verejnosť prostredníctvom internetovej ankety. Tá
bude k dispozícii na stránkach
www.severovychod.sk a www.
po-kraj.sk od 15. decembra do
15. januára.
(bac)
Hlavným dôvodom očkovania
proti chrípke je prevencia chrípky u dospelých, detí vo veku od
6 mesiacov a mladistvých. Očkovanie je určené pre osoby, u
ktorých je žiaduce znížiť pravdepodobnosť chrípkovej infekcie
s možnými pridruženými komplikáciami.
Do roku 2015 by mala
v krajinách Európskej únie dosiahnuť zaočkovanosť všetkých
obyvateľov proti chrípke 30%.
V západných krajinách nášho kontinentu je táto hranica každoročne
prekračovaná. Slovenská republika
zaznamenala v chrípkovej sezóne 2013/2014 jednu z najnižších
úrovní zaočkovanosti za posledných desať rokov a to len 4,8 %.
Vakcinácia sa hlavne odporúča osobám s chronickým ocho-

v priestoroch Elektrárne Tatranskej galérie v Poprade konala vernisáž výstavy hneď dvoch autorov.
I keď sa každý z nich pohybuje
v inej oblasti umenia, majú jednu
vec spoločnú. Obaja vystavujú pri
príležitosti 60. narodenín.
Štefan Hudzík sa narodil
v Spišskom Štiavniku, kde žije
i tvorí. Vyštudoval Strednú školu
umeleckého priemyslu a VŠVU
v Bratislave. Pôsobí ako pedagóg
na Strednej priemyselnej škole
drevárskej v Spišskej Novej Vsi.
Získal niekoľko výtvarných ocenení, čím sa zapísal do povedomia verejnosti. Popri oficiálnych
zákazkách tvorby pre architektú-

sakrálnu sféru, kresbe a komornej
sochárskej tvorbe. Výstava s názvom
Zvnútornenie predstavuje prierez
umelcovou tvorbou a bude sprístupnená do 11. januára 2015.
„Naposledy som mal veľkú výstavu
presne pred desiatimi rokmi k 50ke. Toto je zhrnutie mojej tvorby,
koncepčne zostavené z najnovších,
ale aj starších prác,“ povedal Štefan
Hudzík. Vo výstavnej miestnosti
sa najviac vyníma sadrový odliatok sochy Jána Pavla II. zo Spišskej
Kapituly, ktorej originálna bronzová verzia stojí v Oravskej Polhore.
„Som komornejší výtvarník a monumentálky veľmi nerobím. Ak aj,
tak sú to prevažne realizácie a tie sa
väčšinou nedajú prenášať. Preniesť
sochu pápeža preto nebolo jednoduché,“ pousmial sa sochár, ktorý
priniesol na výstavu cez 200 prác.
Druhým šesťdesiatnikom je
František Turcsányi, ktorý vstúpil na výtvarnú scénu v polovici
90-tych rokov v zrelom veku. Primárne pracuje s olejom a hlavne
akrylom. V poslednom období sa
začal zaoberať intermediálnymi
dokumentmi a videoartom. Jeho
výstava Plusy a mínusy bude v TG

do 7. decembra 2014. „Najväčším
problémom bol pre mňa priestor.
Bál som sa, ako to zaplním, ale
nakoniec som dve tretiny obrazov
musel odniesť domov. Na jednej
strane mám dobrý pocit z toho, že
nie je problém zaplniť také veľké
priestory, ale na strane druhej by
som rád vystavil aj iné veci,“ priznal sa autor výstavy. F. Turcsányi
predstavil diela z posledných piatich, až šiestich rokov. „Novšie veci
sú pre mňa aktuálnejšie a prirodzené,“ vysvetľoval.
(mav)

Popradské študentky ocenia vo Viedni aj v OSN
Nezvyčajný úspech na medzinárodnej scéne dosiahli dve „bilingvalistky“ z Gymnázia na Ulici Dominika Tatarku v Poprade. Miroslava Dražilová a
Sarah Fathiová zo 4. E získali ocenenie v súťaži študentských krátkych filmov o ľudských právach This
Human World. Súťaž, ktorá sa konala pod záštitou
Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov v Rakúsku, mala tento rok tému INTEGRÁCIA. Cieľom
podujatia pre mladých ľudí z Maďarska, Rakúska,
Slovenska, Slovinska a Švajčiarska bolo šíriť osvetu a
porozumenie prostredníctvom krátkych filmov. Porením, u ktorých ochorenie na
chrípku obvykle vedie ku zhoršeniu ich základného ochorenia,
a osobám, u ktorých existuje vysoké riziko výskytu komplikácií
po ochorení na chrípku. Na základe odborných analýz je v Eu-

pradské študentky sa rozhodli vo svojej prvotine zachytiť priateľstvo integrovanej moslimky a „domáceho“ dievčaťa zo sociálne znevýhodnenej rodiny.
Podľa slov mladých filmárok chceli svojím videom
povedať, že treba chápať tých, ktorí pre vojnu a politickú nestabilitu opúšťajú svoje domovy. „Mali by sme
ich podporiť a pomáhať im,“ dodali Mia a Sarah, ktoré si koncom novembra vo Viedni prevezmú cenu.
Do rakúskej metropoly pôjdu s triednou učiteľkou a
vyučujúcou angličtiny Zuzanou Šimoňákovou, ktorá im robila jazykovú konzultantku.
(zsu)

metabolické ochorenia vrátane
cukrovky, osoby s vrodenou alebo získanou nedostatočnosťou
imunitného systému, osoby s poruchou funkcie priedušiek a pľúc.
Očkovanie proti chrípke je ďalej odporúčané tehotným ženám

Pre osoby umiestnené v zariadeniach sociálnych služieb je očkovanie proti chrípke a pneumokokovým invazívnym infekciám
povinné.
Vakcinácia sa neodporúča osobám precitliveným na zložky vakcíny, ani osobám, ktoré v
minulosti mali alergickú
reakciu na očkovanie
proti chrípke. Očkovanie je potrebné odložiť u osôb s akútnym
horúčkovým ochorením.
Očkovanie vykonávajú praktickí lekári. V chrípkovej sezóne
2014/2015 zdravotné poisťovne
uhrádzajú očkovacie látky proti
chrípke všetkým záujemcom o
očkovanie.
MUDr. Mária Pompová,
odd. epidemiológie RÚVZ
so sídlom v Poprade

Očkovanie proti chrípke v tejto sezóne
rópe každoročné očkovanie proti
chrípke opodstatnené u týchto
skupín obyvateľstva:
1. staršie osoby – obvykle je do
tejto skupiny zaradená veková
skupina osôb vo veku 59 rokov a
starších,
2. osoby s chronickým stavom,
zahŕňajúcim široké kategórie
ochorení (chronické ochorenia dýchacieho systému, srdca a
ciev, obličiek a pečene, chronické

v ktorejkoľvek fáze tehotenstva a
ženám, ktoré plánujú tehotenstvo
počas chrípkovej sezóny, osobám,
ktoré zvyšujú možnosť nákazy
rizikových skupín uvedených
v predchádzajúcom odstavci, teda
hlavne zdravotníci a sociálni pracovníci, osoby, ktoré žijú s rizikovými osobami v domácnosti alebo
sú s nimi v kontakte (zamestnanci
pôšt, obchodov, služieb, pracovníci v školstve, doprave...) .
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Konferencia I. svetová vojna a Spiš
V sobotu 8. novembra sa rokovacia sieň Podtatranského
múzea v Poprade stala miestom
konania konferencie historikov,
ktorej ústrednou témou bola I.
svetová vojna a Spiš. Zorganizoval ju Spišský dejepisný spolok.
Viac ako 100 účastníkov podujatia privítala na úvod riaditeľka
múzea Magdaléna Bekessová.
Konferenciu moderoval predseda Spišského dejepisného spolku Ivan Chalupecký.
V úvode vystúpil s excelentnou prednáškou Veľká vojna
a malí ľudia profesor Roman
Holec z Historického ústavu
SAV, ktorý prítomným priblížil
dobu na prelome 19. a 20. storočia. Verilo sa vtedy, že pokrok vo vede a technike zabráni
vojne. Nezabránil... S ďalším
referátom vystúpila Milica Majeriková Molitoris, ktorá svoju
pozornosť upriamila na poľský

záujem o Spiš v období I. svetovej vojny. O dopade vojny na
život jednoduchých ľudí hovorila Agnesa Žifčáková zo Štátneho
archívu Levoča. Po prvom bloku
prednášok sa rozprúdila bohatá diskusia. Členovia spolku
smerovali svoje otázky predovšetkým na profesora Romana
Holeca. Druhý blok referátov
začal Peter Zmátlo z Katolíckej
univerzity v Ružomberku, ktorý
podrobne priblížil obsah novín
Karpathen-Post z rokov vojny.
Noviny vychádzali v Kežmarku
od roku 1879. Podčiarkol propagandistický charakter vojnového spravodajstva. Životné osudy
maliara európskeho formátu
- Ladislava Mednyanszkého,
ktorého umelecká tvorba vyvrcholila v rokoch vojny, predstavila Mária Šelepová zo SNG v
Strážkach. Záverečné vystúpenie patrilo Jurajovi Pavlisovi

z Múzea Spiša v Spišskej Novej
Vsi. Zameral sa na osudy Spišiakov v I. svetovej vojne. Rovnomenná výstava bude záujemcom
sprístupnená v Národopisnom
múzeu v Smižanoch do 15. januára 2015.
Napriek tomu, že prvá svetová
vojna výrazne zasiahla do osudov väčšiny spišských rodín, tejto
problematike bola v posledných
desaťročiach v našom regióne
venovaná veľmi malá pozornosť.
Uvedená skutočnosť zaznela vo
viacerých vystúpeniach účastníkov konferencie. Zostáva veriť, že
nastupujúca generácia historikov
sa v oveľa väčšej miere zameria aj
na výskum obdobia rokov 1914 –
1918. Na záver konferencie ocenil
predseda spolku Ivan Chalupecký úroveň prednášok a poďakoval sa všetkým, ktorí si našli čas a
pricestovali do Popradu.
Miroslav Števík, tajomník SDS

Priemyslováci besedovali s europoslancom
Koncom októbra privítali v Strednej
priemyselnej škole v Poprade europoslanca Vladimíra Maňka v rámci projektu Euroscola 2015. Hlavným cieľom
besedy bolo dozvedieť sa viac o fungovaní Európskeho parlamentu. Europoslanec študentov oboznámil s niektorými projektmi a cieľmi, ktoré by pre
nich mohli byť prospešné do budúcnosti. Na otázky odpovedal podrobne
a dôsledne a týkali sa najmä možností
štúdia i práce v zahraničí, nezamestnanosti v našom regióne aj nízkej účasti
mladých ľudí vo voľbách do EP a ich
nezáujmu o túto problematiku. Vladimír Maňka chce mladým ľuďom podať pomocnú ruku, pretože v nich vidí
budúcnosť a potenciál pre ďalší rozvoj
Slovenska a EÚ.
(mpo,lzi)

Učili sa o rodinných financiách
Projekt Školy rodinných financií v Strednej odbornej škole
technickej v Poprade sa medzi
študentmi teší veľkej obľube.
Je to už jeho štvrtý ročník a
vznikol v spolupráci s renomovanou britskou finančnou spoločnosťou Provident Financial
a Nadáciou pre deti Slovenska,
ktorá patrí medzi najväčšie mimovládne neziskové organizácie
s celoslovenskou pôsobnosťou.
Jej hlavným cieľom je pomoc
deťom a mladým ľudom, ktorí
sa ocitnú v najrôznejších životných situáciách, aj v tých finančných. Jednoducho, bez dobrých
znalostí a vedomostí o trhu financií či trhu práce, je veľmi ťaž-

ké urobiť tie správne rozhodnutia. A práve naším cieľom bolo
zvýšiť, v rámci pravidelných
stretnutí, finančné povedomie
mladých ľudí, ktorí študujú na
našej škole. Projekt trval od 1.
marca 2014 a posledné stretnutie bolo 24. októbra 2014.

Napísali ste nám
Hlavnými témami našich zaujímavých prednášok bola mzda
a jej formy, hlavné zdroje príjmov, princípy sporenia, osobný
a rodinný rozpočet, komunikácia
s bankou, základné informácie
o daniach či odvodoch. Zdrojom
našich informácií bola prakticky

a prehľadne spracovaná príručka,
ktorá priniesla do našej komunity
zmysluplné a metodicky prepracované učenie pre život každého
mladého človeka.
Lukáš Legát, študent II. B triedy v odbore grafik digitálnych
médií hodnotil náš komunitný
projekt veľmi pozitívne: „Bolo
to určite príjemné, pretože užiť si
Školu rodinných financií znamená
nové skúsenosti, chutné maškrty a hlavne praktické vedomosti
o trhu práce, inflácii, deflácii či
šetrení našich peňazí. Určite budem rád, ak si takéto stretnutia
zopakujeme aj v budúcnosti.“
B. Garamsegyová a P. Fillo,
lektori ŠRF

Srdce na dlani
Prešovské
dobrovoľnícke
centrum vyzýva na predkladanie nominácií na Krajské
srdce na dlani 2014. Ide o
oceňovanie
dobrovoľníkov,
dobrovoľníckych skupín a organizácií, ktoré s dobrovoľníkmi pracujú. Termín prijímania
nominácií je do 15. novembra
poštou alebo elektronicky.
Podrobnosti i s nominačným
hárkom sú na linke http://pdcentrum.weebly.com/prescaronovskyacute-kraj.html. Slávnostné oceňovanie sa uskutoční
3. decembra 2014.
(ppp)

Jeseň uzavreli
akordeonisti

Ôsmy ročník Medzinárodnej
akordeónovej súťaže priniesol
koncom októbra do Popradu
opäť množstvo skvelej hudby a
obdivuhodných výkonov mladých talentov. Hoci popradskí
žiaci sa tohto roku do súťaže
nezapojili, slovenskí zástupcovia sa v konkurencii nestratili
a dokázali sa umiestniť medzi
najlepšími.
Porota konštatovala, že umelecká úroveň súťaže je z roka na
rok vyššia. Okrem súťažných výkonov počas festivalu odzneli tri
zaujímavé koncerty, ktoré boli
súčasťou a zároveň uzatvorili 32.
ročník Popradskej hudobnej jesene. Súťažiaci, pedagógovia, rodičia i porotcovia ocenili podmienky, v ktorých sa súťaž realizovala,
či už koncertné sály, zázemie pre
súťažiacich alebo organizáciu
podujatia, ktorú mala na starosti
predovšetkým Základná umelecká škola na Štefánikovej ulici v
Poprade. Janusz Pater z krakovskej Akademie muzycznej sa vyjadril: „Medzinárodná súťaž v Poprade zaujíma významné miesto
medzi prestížnymi európskymi
podujatiami hudby. Toto pekné
mesto pod Tatrami je hypnotizujúcim magnetom ľudí zamilovaných
do akordeónu, umelcov a organizátorov, ktorí vytvárajú podujatiu
sympatickú atmosféru, komfortné
podmienky a osobnostiam, ktoré
svojou kvalitou prispievajú k výnimočnej úrovni akordeónovej hry.
Slová najvyššieho uznania patria
riaditeľke Kataríne Kočišovej a celému kolektívu spolupracovníkov.“
Organizátori ďakujú za podporu,
ktorej sa im dostalo zo strany
mesta Poprad a jeho vedenia,
najmä poskytnutím finančnej a
materiálnej podpory.
(ppz)
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Spoločenská kronika
POVEDALI SLÁVNI
Mali by sme chcieť vždy charakterizovať, nikdy kritizovať.
MORGENSTERN

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 12. novembra má meniny Svätopluk, zajtra 13. novembra Stanislav,
v piatok 14. novembra Irma, v sobotu 15. novembra Leopold, v nedeľu 16.
novembra Agnesa, v pondelok 17. novembra Klaudia a v utorok 18. novembra Eugen.

MANŽELSTVO UZAVRELI
25. októbra 2014 - Alžbeta Blahušiaková a Juraj Mačák, Bc. Monika
Chmelárová a Ľubomír Javorský, Zuzana Zelinová, M.A. a Ing. Ivan
Rojko, Katarína Šteinová a Peter Jakubčin, Mgr. Iveta Bednáriková
a Ing. Slavomír Kubačka, Elizaveta Kabanova a Ľubomír Pirožek,
Petra Pemčáková a Ondrej Jabrocký.

BLAHOŽELÁME JUBILANTOM
V Dennom centre v Spišskej Sobote oslavujú okrúhle narodeniny v roku 2014 títo členovia: 85 rokov František Hudák, 80 rokov
Zuzana Mlynárová, Magdaléna Šimčáková, Ing. Michal Šimčák,
75 rokov Katarína Gurniková, 70 rokov Rudolf Baran, Mgr. Anna
Gordiaková, Anna Zavacká, 65 rokov Mária Kostoková, Marta
Brndiarová a Mária Romaňáková.

NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI
V piatok 7.novembra 2014
v Matejovciach s

Eduardom Gažikom,
41-ročným

V pondelok 10. novembra 2014
vo Veľkej s

Ondrejom Novákom,
71-ročným

V utorok 11. novembra 2014
vo Veľkej s

Annou Rekeneiovou,
70-ročnou

V utorok 11. novembra 2014
vo Veľkej s

Františkom Kukukom,
72-ročným

NAVŽDY SA ROZLÚČIME
V stredu 12. novembra 2014
o 14. hod. vo Veľkej s

Gizelou Čechovou,
86-ročnou

V stredu 12. novembra 2014
v Spišskej Teplici s

Jozefom Cuníkom,
77-ročným

Vo štvrtok 13. novembra 2014
o 12. hod. vo Veľkej s

Máriou Labajovou,
64-ročnou

Vo štvrtok 13. novembra 2014
o 14. hod.v Strážach s

Ladislavom Muntagom,
90-ročným

Rodičia, ktorí majú záujem o uverejnenie mena svojho novonarodeného dieťaťa v Spoločenskej kronike novín Poprad, v rubrike
Vitajte medzi nami, môžu ho nahlásiť aj priamo v redakcii.

Program kina CINEMAX Poprad
Od 13. novembra do 19. novembra

Včielka Maja 2D - o 13.40 a 15,08
hod. (víkend + pondelok - v pondelok neplatí cena DK), o 15.40
a 17.08 hod., Železné srdce o 17.50 a 20,05 hod., PREDPREMIÉRA: Hry o život: Drozdajka
1. časť - o 20.30 (hrá sa 19.11.)
a 22.33 hod., - o 20.40 (nehrá
sa 18.11. a 19.11) a 22.17 hod.,
ARTMAX: Nymfomanka - reži-

sérska verzia I. - o 20.30 (hrá sa
18.11.) a 22.55 hod., Dom kúziel
3D - o 15. (víkend + pondelok)
a 16.25 hod., DETSKÉ KINO: 7
trpaslíkov - o 14.40 a 16.08 hod.
(víkend + pondelok - v pondelok neplatí cena DK), Nebo nie
je výmysel - o 16.50 a 18.29 hod.,
Rozprávkar - o 19. a 20.30 hod.,
Jessabelle - o 21. a 22.29 hod.

Pohotovosť v lekárňach
Dnes 12. novembra - Tília, vo
štvrtok 13. novembra - Lekáreň
Nemocnice Poprad, v piatok 14.
novembra - Dr. Max - OC Max, v
sobotu 15. novembra - Sunpharma
- Tesco, v nedeľu 16. novembra Primula, v pondelok 17. novembra
- Sunpharma - Kaufland a v utorok
18. novembra - Zlatý had.

Tília: Banícka 28, Lekáreň Nemocnice Poprad: Banícka 2, Dr.
Max - Obchodné centrum Max:
Dlhé hony, Sunpharma - Tesco:
Teplická cesta, Primula: Dostojevského 12, č. t. 773 13 95, Sunpharma - Kaufland: Moyzesova 3,
č. t. 788 03 36, Zlatý had: Novomeského 19, č. t. 773 10 26.

Horoskop od stredy do stredy
Než sa pre
niečo rozhodnete, dobre si to zvážte. Všetko má
plusy aj mínusy.

Žiadne dobre
mienené rady
vám nepomôžu, lebo ich nechcete
počuť.

Silou mocou
chcete
mať
viac peňazí, ale ešte si budete musieť počkať do konca novembra.

Zbytočne si
niektoré veci
vopred plánujete. Nečakaná návšteva vám vaše plány skríži.

Patríte k tým
ľuďom,
na
ktorých sa iní vždy obracajú o radu
a pomoc. Bude to tak aj tentoraz.

Odoláte nejakej ponuke,
ale zrejme to budete ľutovať. Časom sa
však ukáže, že ste sa rozhodli správne.

Budete mať
veľa príležitostí na zábavu a stretnutia so zaujímavými ľuďmi.

Premyslite si
svoje
slová
voči nadriadenému. Nemusia sa
vám vyplatiť.

K dobrej nálade budete mať
tento týždeň poriadne ďaleko.

Niekto z vášho
okolia vám
veľmi pomôže. Budete mať príležitosť mu to oplatiť.

Nič vám nevychádza tak,
ako si predstavujete. Dôvodom je
to, že máte vysoké nároky na seba
aj okolie.

Ste v neistote,
ale už bude
trvať len krátko. Všetko sa na dobré obráti.
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Futbalisti živia nádej na postup

V sobotu podvečer nastúpili
til duel tréner FK Poprad Vladifutbalisti FK Poprad na domáci
mír Lajčák.
zápas 16. kola DOXXbet ligy proNajbližšie sa popradskí futbati poslednému Trebišovu. Po nelisti predstavia na ihrisku Lokovydarenom zápase vo Zvolene si
motívy Košice v nedeľu 16. novíťazstvom 4:0 napravili chuť. Hrvembra o trinástej. Ešte predtým
však zabojujú o prvú osmičku
dinom stretnutia sa stal trojgólov Slovenskom pohári. V stredu
vý strelec domácich Lukáš Kubus.
12. novembra nastúpia o 13.30
„V ligových zápasoch to je určiproti FK Slovan Duslo Šaľa na súte môj prvý hetrik. Stopéri súpera
nehrali veľmi dobre a trochu mi to
perovom ihrisku.
uľahčili,“ povedal po zápase s TreVýsledok 16. kola: v sobotu 8.
novembra FK Poprad - Slavoj
bišovom Lukáš Kubus.
Trebišov 4:0 (2:0), góly Popradu:
„Po prvom góle súper trochu
34. Erik Maliňák, 37., 62., 88. Luotvoril hru a nám sa hralo lepšie.
Bol to z našej strany pohodovejší
káš Kubus.
(mav)
zápas, pretože Trebišov po zlej sérii
už neskôr nemal veľa morálnych síl Tabuľka DOXXbet ligy Východ
Z V R P S
B
niečo s výsledkom urobiť,“ hodno- 		
1. Michalovce

16 12 2 2 32:9

38

2. Zvolen

16 9 6 1 30:9

33

3. Bardejov

16 8 5 3 27:13 29

4. L. Mikuláš

16 8 1 7 23:16 25

5. Prešov

16 7 4 5 24:19 25

6. Poprad

16 7 2 7 26:29 23

7. Rimavská Sobota 16 5 5 6 14:20 20
8. Moldava n. Bodv. 16 4 6 6 16:20 18
9. Lokomotíva KE

16 5 2 9 20:26 17

10. Dolný Kubín

16 5 0 11 15:34 15

11. Košice B

16 3 4 9 21:31 13

12. Trebišov

16 3 3 10 10:32 12

Plavci otvorili športovú olympiádu
V piatok 7. novembra sa v 50
metrovom bazéne AquaCity
Poprad uskutočnili prvé preteky jubilejného 20. ročníka Športovej olympiády detí a mládeže
mesta Poprad (ŠOMP) a zároveň 4. ročník Pohára olympijských nádejí (PON) Euroregiónu Tatry za účasti plavcov zo
Slovenska a Poľska.
Vzhľadom na počet obyvateľov
je ŠOMP jedným z najväčších školských športových podujatí na Slovensku. „Športová olympiáda má
zimnú a letnú časť a plávaním otvárame jej jubilejný ročník. Privítali
sme vyše 150 detí, čo je trochu menej ako v minulých rokoch. Chcel by
som však poďakovať družobnému
mestu Zakopané za to, že už dlhé
roky medzi nami funguje spolupráca a vzájomne súťažíme v zimných

Školská liga
v bowlingu

V pondelok 3. a v utorok 4.
novembra bol zahájený nový
ročník Školskej ligy v bowlingu.
Súťaž je rozdelená do dvoch kategórii a dvoch hracích dní.
Do súťaže sa zapojilo 5 družstiev z troch základných škôl
a šesť družstiev zo stredných
škôl. Prekvapením bol záujem
Obchodnej akadémie zo Starej
Ľubovne.
V skupine ZŠ sa víťazom kola
stalo družstvo ZŠ Dostojevského A pred družstvom Komeňáčik B a ZŠ Dostojevského B.
V skupine SŠ sa víťazom kola
stalo družstvo Obchodnej akadémie Stará Ľubovňa pred družstvom SOŠE Matejovce a Obchodnou akadémiou Poprad.
Najbližšie 2. kolo sa odohrá
25. a 26. novembra.
(ile)
Redakciu novín

POPRAD
nájdete na sídlisku Západ,
Podtatranská ul. 7,

www.noviny-poprad.sk

a letných športoch,“ uviedol Jozef
Pavlík z oddelenia školstva, mládeže a športu MsÚ v Poprade.
Mnohé z detí sa na štart plaveckých pretekov postavili úplne po
prvýkrát a vôbec ich nezaujímalo
umiestnenie. Jednoducho si užívali atmosféru. „Som s týchto pretekov
nadšený,“ povedal Filip Remecký.
„Bolo to super. Už sa veľmi teším na
ďalšie preteky,“ pokračoval Dominik Danko. „Celkom sa mi darilo.
Bol to zaujímavý pocit sledovať svojich súperov a porovnávať sa s nimi
v bazéne,“ dodal Martin Juka.
V celkovom poradí družstiev
sa v rámci ŠOMP najviac darilo ZŠ Spišská Sobota pred ZŠ
Francisciho a ZŠ Dostojevského. V PON vyhralo družstvo
Poprad A pred Zakopaným
a Ružomberkom.
(mav)

Mladí hasiči
na MSR

Steeplechase ovládli Sumerling a Šucová
Vysoké Tatry sa stali počas
víkendovej soboty dejiskom 2.
ročníka krosového bežeckého
podujatia Steeplechase Run.
Jazdecký areál v Tatranskej
Lomnici privítal takmer stovku bežeckých nadšencov zo
Slovenska, Talianska a Poľska.
Muži súťažili na 7 km dlhej
trase s 24 jazdeckými prekážkami, ženy mali trať v dĺžke 4
km, na ktorej museli zdolať 15

prekážok.
S náročnou traťou si najlepšie
poradili Štefan Sumerling (na
foto) zo Spišskej Novej Vsi a
Zuzana Šucová z Novej Lesnej,
ktorí si okrem špeciálnych jazdeckých trofejí, tzv. kokárd odniesli aj víťazné sety pív s príznačným názvom Pardubický Taxis.
Celkovo organizátori ocenili
kokardami 20 pretekárov v 7 vekových kategóriách.
(pev)

Po roku sa hasičská mlaď
z rôznych častí Slovenska
opäť stretla v podtatranskom mestečku Svit. V sobotu 8. novembra sa mladí
hasiči stretli v rámci 22. ročníka halových majstrovstiev
Slovenska o Putovný pohár
prezidenta DPO SR.
Dovedna 72 päťčlenných
družstiev vo veku od 6 do
15 rokov súťažilo v troch
disciplínach. Medzi dievčatami dominovala po roku
opäť ZŠ Šuňava I, keď vyhrala štvrtýkrát po sebe a v súčte bodov predbehli i všetky
chlapčenské tímy, čím sa stali
absolútnou jednotkou súťaže.
Vo Svite súťažili pod vedením trénera Jána Kallu v zložení Emma Hanulová, Mária
Hurčalová, Tatiana Hanulová, Vanesa Smiková a Zuzana
Legátová.
V kategórii chlapcov sa víťazom stalo družstvo DHZ
Spišská Stará Ves okres
Kežmarok.
(onk)

12. 11. 2014

Strana 10

Futbal s istotou na tri roky

V utorok predpoludním sa stretli zástupcovia futbalového klubu FK Poprad
v priestoroch Národného tréningového centra, aby oznámili dobrú správu
fanúšikom popradského futbalu. Do hry vstúpil nový generálny sponzor spoločnosť Ritro invest v zastúpení prezidenta FK Poprad Romana Dvorčáka (na foto druhý zľava). Sponzorská zmluva poistila stabilitu FK Poprad
na najbližšie tri roky sumou 240 tisíc eur a vzhľadom na nové výzvy je
predpoklad, že čiastka v budúcnosti porastie. Viac sa dočítate v ďalšom vydaní novín Poprad, kde doplníme aj vyjadrenia predstaviteľov oboch strán.

Krátko zo športu

•

NETRADIČNE dnes, v stredu 12. novembra, pokračuje po
reprezentačnej prestávke hokejová Tipsport Extraliga zápasmi
21. kola. HK Poprad sa predstaví
o 18. hodine vo Zvolene. V piatok
14. novembra nastúpi v rámci
22. kola doma o 17. hodine proti Dukle Trenčín a v nedeľu 16.
novembra v rámci 23. kola o 17.
hodine v Martine. V utorok 18.
novembra odohrajú Popradčania
domáci zápas 24. kola o 17. hodine proti ŠHK 37 Piešťany.
POPRADSKÉ
hokejistky
odohrajú v sobotu 15. novembra
o 19.30 hod. zápas 8. kola 1. ligy
na ľade Zvolena a v pondelok 17.
novembra privítajú o 18. hodine
HC Spišská Nová Ves.
BASKETBALISTKY BAM
Poprad cestovali v sobotu 8. no-

•
•

vembra na zápas 1. ligy žien do
Prešova, kde miestny tím BK
Eilat PU porazili 71:57. O deň
neskôr už putovali do Košíc, kde
podľahli miestnemu družstvu
CBK 44:58.
V SOBOTU 8. novembra
odohrali kadeti VK Junior 2012
Poprad v rámci 2. kola MSR oblasť Východ dva zápasy doma
proti MŠK Vranov nad Topľou.
V oboch prípadoch prehrali - 1:3 a 0:3. Kadetky prehrali
zápasy 5. kola v nedeľu 9. novembra v Prešove s domácimi
rovesníčkami rovnakými pomermi. V sobotu 15. novembra sa
v telocvični ZŠ Letná predstavia
v dvojzápase staršie žiačky Popradu proti ŠK Chemes Humenné
o 10. hodine a v nedeľu 16. novembra nastúpia kadetky proti
KV MŠK Kežmarok rovnako
o 10. hodine.
(ppv)

•

MESTO POPRAD

v zmysle § 9a ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

Oslavy prvých narodenín
Tatry shopping center v Poprade oslavoval minulý štvrtok
svoje prvé narodeniny. Zároveň potešil zákazníkov ďalšími
dvoma novými obchodmi KiK
a Kvety Victor, ktorých výstavba stála 2,5 mil. eur.
Tým sa počet obchodných
prevádzok v celom komplexe
zvýšil na 28 a poskytujú spolu
500 pracovných miest. Výhodou nakupovania je pohodlnosť, dopravná dostupnosť a
úspora času nákupmi rôznych
tovarov na jednom mieste.

Nákupné centrum, ktoré je
druhé najväčšie na Slovensku,
sa mieni ešte ďalej rozširovať.
Zákazníci sa k nemu dostanú
autami, Tesco busom a prebiehajú aj rokovania s mestom o
možnosti autobusovej linky do
tohto centra.
Na otvorení získali štyria výhercovia možnosť nakupovať
s celebritami. Jednou z nich
bol i hokejista Jozef Stümpel,
ktorý pomáhal pri nákupe výhercovi Jaroslavovi NahálkoPP-126
vi (na foto).

Streda 12. november o 18. hod. - divadelná sála DK

TIEŇ MAJSTRA PAVLA

Spišské divadlo
Divadelná hra napísaná podľa novely Ľuda Zúbka Skrytý prameň o
rezbárskom tovarišovi Krištofovi, ktorý sa po ceste z Talianska zastaví
v Levoči a do svojej dielne ho prijme Majster Pavol. Vstupné: 2 € a 4 €
Piatok 14. november o 18. hod. - divadelná sála DK

KÝM ŽIJEŠ, TANCUJ A ŠPIVAJ

FS Vargovčan a Jožko Jožka
Vargovčan uvedie celovečerné predstavenie z vlastnej tvorivej dielne
najmä z regiónov Zemplín a Šariš, ale najviac z rusínskeho folklóru.
Vstupné: 2 € a 4 €
Nedeľa 16. november o 10. hod. - divadelná sála DK

SRDCE NA DLANI

Ofina Ružomberok
Divadelné predstavenie pre deti. Vstupné: 1,50 €

v katastrálnom území Spišská Sobota,
pozemok parc. č. KN-C 105 o výmere 94 m2 za účelom
jeho užívania ako pridomovej záhradky.
Výška nájmu za pozemok je minimálne 0,33 €/m2/rok za pozemky situované pri rodinných domoch na účely zriadenia pridomovej záhradky. (Minimálna výška nájmu je určená v súlade
so Zásadami prenájmu pozemkov vo vlastníctve Mesta Poprad,
schválenými Uznesením MsZ č. 117/2012 zo dňa 6. 6. 2012.)
Bližšie informácie o nehnuteľnosti, ako aj situačný nákres v katastrálnej mape sú uverejnené na stránke www.poprad.sk, alebo
ich poskytne MsÚ Poprad, oddelenie správy majetku, 3. poschodie, číslo dverí 313, tel. č. 052/716 72 81, e-mail: ivana.jurisova@
msupoprad.sk.
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 13. 11. 2014
PP-129
o 12. hod.

PP-133

zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť
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Inzercia

•

P r e da j

•

Rôzne

POPRADSKÉ
PôŽIČKY
až do 4 000 €. Rýchlo a diskrétne - bez registra - aj bez potvrdenia. Inf.: č. t. 0911 913 849 - Bc.
Franková Eva, č. t. 0917 668 003
- Frank Jozef.
45/14-R
Dáme do prenájmu kancelárie (jedna 14 m2) na Hraničnej ul. v Poprade. Inf.: č. t.
0903 905 070.
145/14-R

Predám lacno leštený smrekový tatranský obklad 3 €/1
m2, zrubový profil, hranoly
a dlážkovicu na podlahy. Inf.:
č. t. 0908 234 866.
9/14-P
Predám
dve
garáže
v Poprade. Murovaná garáž
na Mlynskej ulici. Druhá je
v spoločných garážach na
Prijmem zvárača CO2 do zá-Príďte na predvádzaciu jazdu
k vášmu predajcovi SEAT,
Novomeského ulici. Ceny
močníckej dielne z Popradu, SviAUTONOVA, s.r.o.
dohodou. Inf.: č. t. 0905
tu alebo blízkeho okolia. Inf.: č. t. a získajte svoj LED darček!
369 612.		
112/14-P
0905 949 564.
150/14-R
Predám krásne prerobeJazyková škola SONNENný 3-izb. byt s výhľadom na
SCHEIN otvára v novembri kurTatry v Poprade na sídl. Zázy nemčiny pre opatrovateľky, kupad, 5 min. od centra. Inf.: č. t.
chárov, čašníkov, šoférov, chyžné,
0903 748 244.
113/14-P
DIZAJN
maturantov. Zápis na tel. čísle 0944
Predám
1-izb. byt vo Svite,
450 381, Inf.: www.nemcina-poTECHNOLÓGIE
8. poschodie. Inf.: č. t. 0904 258
prad-sk.webnode.sk
151/14-R
338, 0907 971 690.
114/14-P
Predám garáž na sídl. Západ
Dám do prenájmu 1-izb.
ENJOYNEERING
v Poprade za Olympiou. Inf.: č. t.
zariadený byt v centre mesta, 3.
výbava sa u nás spája
s výhodnou
nikdy predtým. Získajte
sebavedomý
SEAT
Ibiza
s
klimatizáciou
a
rádiom
už
od 8 990 ◊, dyna0903
858 766.cenou tak ako 119/14-P
posch., s výťahom, len 1 osobe,
ový SEAT Leon navyše s palubným počítačom a multimediálnym vybavením už od 11 890 ◊ alebo sa odvezte domov v crossoveri SEAT Altea
cena
280 €/mesačne.
č.navyše
t. a užívajte si jazdu v novom aute.
záciou a s kvalitným SEAT Sound system 2.0 už od 12 990 ◊. Vyštartujte
po modeloch
SEAT s Coool Inf.:
výbavou
len skupiny Volkswagen.
0908 254 433.
152/14-R
Kú pa
Mamina bývajúca v 2-izb.
E SI Z TROCH MOŽNOSTÍ ZNAČKOVÉHO FINANCOVANIA PROSTREDNÍCTVOM ÚVERU:
AUTONOVA s.r.o.,
Kúpim pec „Petrík“ na
byt prenajme 1 izbu študentke
AUTONOVA,
s.r.o.
Priemyselný
areál Východ 3406, 058 01 Poprad
tuhé
palivo,
cena
do
50
€,
alebo
pracujúcej
žene/mamine,
Priemyselný
areál
Východ
3406
Financovanie
Financovanie
1/5 Financovanie
Tel./fax: 052/451 31 30, 451 31 31
na tretiny
na pätiny
polovicu
058 01 Poprad
cena1/2
170naeur/mesačne.
Inf.: č. t.
Poprad a 1/3
okolie.
Inf.: č. t.
tel.: 52/7731549
e-mail: ford@autonova.sk, www.autonova.sk
PP-124
0915
711
771.
153/14-R
0903 649 BEZ
451.
33/14-K
Z NAVÝŠENIA A BEZ POPLATKU
BEZ NAVÝŠENIA
A BEZ POPLATKU
e-mail:
seat@autonova.sk
POPLATKU ZA SPRACOVANIE

•

•

•

•

•

•
COOOL

AJLEPŠIA
• CENA

•
•

•

SPRACOVANIE

ZA SPRACOVANIE

www.autonova.sk

Tatranská akadémia n.o.

a emisie CO2 Ibiza: 4,2 – 5,9 l/100 km, 109 – 139 g/km. Spotreba a emisie CO2 Leon: 4,1 – 5,2 l/100 km, 108 – 137 g/km.
a emisie CO2 Altea: 4,5 – 6,5 l/100 km, 119 – 155 g/km. Ilustračné foto.

Súkromná stredná odborná škola

0_coool koncept cena.indd 1

Ul. 29. augusta 4812, Poprad

18.2.2014 15:07

Hľadáte modernú, dynamickú a kvalitnú strednú školu?
Súkromná stredná odborná škola ako jediná v Slovenskej
republike ponúka študijné programy Informačné
a digitálne technológie a Právo, ekonomika a podnikanie.
Naši študenti okrem maturitného vysvedčenia môžu
získať CISCO a CAMBRIGDE certiﬁkáty. Skladba
predmetov je výbornou prípravou na štúdium
na vysokej škole, ale aj prax.

ŠTUDIJNÝ PROGRAM

Informačné a digitálne technológie

Spoznajte školu, ktorá je ôsmou najlepšou strednou
odbornou školou v Slovenskej republike (INEKO 2014).
Srdečne Vás pozývame:

Deň otvorených dverí

14. 11. 2014 08:00 – 14:00 hod.

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

ŠTUDIJNÝ PROGRAM

Právo, ekonomika a podnikanie
PP-128
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Platená volebná inzercia
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nezávislý kandidát na poslanca

JUDr. ADRIÁN

KROMKA

 

dobrý poslanec







Vážení spoluobčania,

poznáte ma ako spoluzakladateľku
združenia Nádej na pomoc deťom s
mentálnym a telesným postihnutím a
ako zriaďovateľku Denného stacionára
- domova sociálnych služieb v Poprade.
Kandidujem preto, lebo poznám problémy obyčajných ľudí, mladých rodín, ľudí
so zdravotným postihnutím, ako aj našich dôchodcov. Nie je mi jedno, kde žijem, kde budú vyrastať naše deti ani, akú
starobu zabezpečíme našim rodičom!
Ponúkam Vám čestnosť, slušnosť, poznatky a skúsenosti!
Poďme spolu voliť, aby naše mesto bolo moderné, prosperujúce,
lebo len také mesto sa môže postarať aj o najslabších!
PP-134

VOLEBNÝ OBVOD 1

CENTRUM • ZÁPAD • VEĽKÁ
SPIŠSKÁ SOBOTA • MATEJOVCE • STRÁŽE
PP-136

Miroslav Madeja,
hasič,

kandidát na poslanca
za volebný obvod č. II – Juh a Kvetnica

č.

46

PP-137
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Pomáhať ľuďom

je pre mňa prirodzené!
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