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Aj Veľká bude mať vynovenú Immaculatu

Hlási sa už chladné počasie s mrazmi aj so snehom

V závere minulého týždňa sa Ma-
tejovčania po osadení vernej kópie 
Mariánskeho stĺpu dočkali opäť aj 
originálu sochy Panny Márie, kto-
rá našla svoje miesto v  tamojšom 
kostole.

Ešte predtým sa však reštaurátor 
a  sochách Štefan Vaľko pustil do 
demontáže ďalšej Immaculaty, a  to 

vo Veľkej.
„Ešte v  minulom volebnom obdo-

bí sme si naplánovali záchranu po-
pradských Immaculát, nakoľko ich 
máme v  meste päť. Sme radi, že už 
dve sú opravené. Vo veľmi zlom, až 
havarijnom stave, je však aj tá vo 
Veľkej a tak ju 26. októbra reštaurá-
tor a sochár Štefan Kovaľ so svojimi 

pracovníkmi opatr-
ne zložil a preniesol 
k  sebe do ateliéru. 
Opäť sa vytvorí ver-
ná kópia s  tým, že 
sa pôvodná plastika 
zachová tak, ako 
to bolo v  prípade 
matejovskej Imma-
culaty. Aj teraz by 
sme chceli následne 
upraviť a  prispôso-
biť časť pred kosto-

lom vo Veľkej, aby nová Immacula-
ta mala konečne dôstojné miesto,“ 
uviedla riaditeľka Tatranskej galérie 
a poslankyňa MsZ v Poprade Anna 
Ondrušeková. „Všetky súčasti stĺpu 
z Veľkej sme odviezli do môjho ate-
liéru. Po osadení originálu sochy 
a hlavice v Matejovciach začnem pra-
covať na domodelácii chýbajúcich 
častí a tvaroslovia tejto Immaculaty. 
V rámci kontrolného dňa pamiatka-
ri a zástupcovia vlastníka tejto kul-
túrnej pamiatky budú odsúhlasovať 
domodeláciu. Až potom budem môcť 
pristúpiť k  realizácii kópie tejto so-
chy,“ povedal reštaurátor a  sochár 
Š. Vaľko a  dodal: „Immaculata vo 
Veľkej bola v  žalostnom stave. Asi 
v  roku 2002 boli robené isté zásahy 
a  bol tam dokonca pokus o  domo-
deláciu, ale z  písomných záznamov 
vyplynulo, že pamiatkový úrad pri-

kázal domodelácie odstrániť ako 
nevhodné. Na základe svojich skú-
seností sa pokúsim nájsť správne 
tvaroslovie, aby vyhovovalo všet-
kým požiadavkám.“  (mav)

Meteorológovia ohlásili ochlade-
nie a v týchto dňoch sa už môže ob-
javiť nielen mráz, ale aj sneženie.

Na október a november nezvykle 
teplé počasie cestárom prialo, ale 
tentoraz už zvýšili bdelosť a ako po-
vedal riaditeľ Správy a údržby ciest 
Prešovského samosprávneho kraja 
(SaÚC), oblasť Poprad Marián Baril-

la od noci 16. novembra už zaviedli 
plný výkon zimnej služby.

Prvé epizódne zásahy však už majú 
za sebou. „Tohto roku sme prvýkrát 
aktivovali výkon zimnej služby už 24. 
septembra na dva dni. Potom nasle-
doval mesiac teplého obdobia, až kým 
neprišlo 23. októbra trojdňové sne-
ženie vo Vysokých Tatrách. Po ňom 

opäť nastúpili teplé dni, netypické pre 
október a november, ale vzhľadom na 
ochladzovanie a príchod mrazov, sme 
od piatka po tretíkrát aktivovali zim-
nú služby na plný výkon,“ skonštato-
val M. Barilla. 

SaÚC, oblasť Poprad zabezpečuje 
zimnú údržbu celkovo na 162 km 
ciest I. a 417 km ciest II. a III. trie-
dy v okresoch Poprad, Kežmarok a 
Levoča. Z toho v samotnom Poprad-
skom okrese na 71 km ciest I. a 187 
km II. a III. triedy. V tomto roku 
cestárom pribudol 3,5 km okruh na 
Mariánsku horu, kde budú vykoná-
vať nepravidelnú zimnú údržbu. 

Na skládkach majú zabezpečený aj 
dostatok posypových materiálov, či 
už inertného alebo chemického po-
sypu, aj dostatočné množstvo ekolo-
gickej soli Solmag. Vozový park tvorí 
22 sypačov, 6 nakladačov, 4 traktory 
a 3 snehové frézy. „Vo vozovom parku 

máme zaradené aj štyri nové sypače, 
ktoré prišli minulého roku a sú na 
cestách citeľné. Momentálne pracuje-
me na pôde PSK na zásadnej úprave 
vozového parku a verím, že v najbliž-
ších rokoch to motoristická verejnosť 
na našich cestách pocíti,“ doplnil ria-
diteľ a dodal:

(Pokračovanie na str. 3)
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Stručne Vystúpil prokurátor, poslanci sa zachovali správne

Pod Tatrami s pneumatikami neriskujte

Neplánované zasadanie Mest-
ského zastupiteľstva mesta Poprad 
sa konalo minulú stredu na zák-
lade žiadosti skupiny 7 poslancov. 
Požiadali oň kvôli prerokovaniu 
troch primátorom nepodpísaných 
uznesení z októbrového MsZ a 
primátor bol povinný MsZ zvolať. 
Medzitým sa však uskutočnili ko-
munálne voľby a nastala zvláštna 
situácia.

Na stredajšie neplánované zasa-
danie Mestského zastupiteľstva v 
Poprade preto prišiel prokurátor 
Okresnej prokuratúry v Poprade, 
ktorý uplatnil svoj hlas a upozornil 
súčasné MsZ na právne aspekty ko-
nania zastupiteľstva po riadne usku-
točnených komunálnych voľbách. 
Nechcel spochybniť trvanie funkč-
ného obdobia tohto MsZ, ale upo-
zornil na to, že v rozvinutej právnej 
kultúre nie je želané takéto konanie, 
tobôž u volených zástupcov samo-
správy, u ktorých sa predpokladá 
vysoká miera právneho povedomia. 
Povedal: „Po voľbách je miera legiti-

mity rozhodovania 
„starého“ MsZ a 
sila jeho mandátu 
znížená. Má kvázi 
spočívajúci mandát 
a nemal by sa uplat-
ňovať na prijímanie 
žiadnych podstat-
ných rozhodnutí, 
ak to nie sú otázky, 
ktoré neznesú od-
klad.“ Podotkol, že 
podľa zákonodarcu 
termín 30 dní na 
zvolanie ustanovujúceho zasadania 
novozvoleného MsZ nemal vytvoriť 
priestor na zvolávanie zastupiteľstiev 
v starom zložení. Pokladá síce za 
prípustné rokovať o otázkach, ktoré 
neznesú odklad, napr. riešenie ná-
sledkov živelnej pohromy, ale podľa 
programu uvedeného v pozvánke, 
nejde o takýto stav. Preto konanie 
MsZ v starom zložení síce nie je ne-
zákonné, ale problematické, nežela-
né a pre nedostatok legitimity teraj-
šieho MsZ  nevhodné. Rozhodnutie 

ponechal na po-
slancoch. 

S názorom 
prokurátora sa 
stotožnila aj 
hlavná kontro-
lórka Zita Kozle-
rová, navyše sa 
podľa jej mienky 
nemali na roko-
vanie MsZ pri-
dávať ďalšie dva 
body. K situácii 
sa vyjadrili so 
svojimi pripo-

mienkami poslanci Alena Madzino-
vá, Rudolf Kubus, Slavomír Božoň a 
Milan Baran. Primátor Jozef Švager-
ko vysvetlil dôvody, ktoré ho viedli 
k nepodpísaniu uznesení v prípade 
majetkovoprávneho vysporiadania 
pozemkov pod miestnymi komu-
nikáciami ulíc Nová a Drevárska, v 
prípade žiadosti zmeny územného 
plánu v území urbanistický okrsok 
J Kvetnica a prenájmu priestorov 
šatní pre Basketbalový klub Po-
prad. Poslanci si vyžiadali krátku 
prestávku, po ktorej A. Madzinová 
tlmočila: „Jednomyseľne sme sa všet-
ci zhodli, že nejde o životne dôležité 
body, a preto sa zdržíme pri hlaso-
vaní o schválení programu.“ Tak sa 
aj stalo a všetkých 12 prítomných 
poslancov sa hlasovania zdržalo. 
Primátor Jozef Švagerko po skon-
čení MsZ uviedol: „Keď ma skupina 
poslancov vyzvala, bol som povinný 
toto zasadanie zvolať. Iniciátori zvo-
lávania nakoniec neprišli. Som rád, 
že sa prítomní poslanci takto zacho-
vali a verím, že novozvolení poslanci 
sa dobre rozhodnú.“  (mar)

Po relatívne teplých jesenných dňoch udreli 
pod Tatrami prvé mrazy a to je signál aj pre ma-
jiteľov áut, aby svojich štvorkolesových tátošov 
prezuli čo najskôr. Aj odborníci radia, aby sme 
v našich podmienkach s nevhodnými pneumati-
kami neriskovali.

„Vozidlám kategórie M2, M3 a  N2, N3 zá-
kon ukladá, že musia byť od 15. novembra do 
31. marca vybavené zimnými pneumatikami. 
Pri bežných vozidlách kategórie M1 a N1 máme 
mať zimné pneumatiky len vtedy, ak je na vo-
zovke súvislá vrstva snehu či ľadu. Teploty však 
rýchlo klesajú a  preto sa odporúča mať už zim-
né pneumatiky prezuté. Celoročné pneumatiky 
sú kompromisom, tvoria priemer medzi letnými 
a  zimnými pneumatikami. Nie sú však dobré ani ako 
letné, ani ako zimné. Zákon nezakazuje jazdiť celý rok 
na zimných pneumatikách, ale tým, že sa guma zohrie-
va viac, tak jej vlastnosti sa menia a zhoršujú v  letnej 
premávke,“ vysvetľoval dopravný znalec Róbert Rojko. 
„Najväčší nával sme pocítili už pred troma týždňami, 
ale teraz udreli mrazy a preto nápor pokračuje. Stíha-
me to na počkanie, čakacia doba je maximálne hodina 

a pol. Celoročné pneumatiky veľmi neodporúčame, ale 
ak auto jazdí menej často a len po meste, tak je to tiež 
možnosť, nie však v  našich podtatranských podmien-
kach. Netreba čakať do poslednej chvíle. Mnohí si pre-
zúvajú pneumatiky v  domácich podmienkach, ale ne-
majú to prevážené a aj tak prídu nakoniec k nám, čím 
strácajú čas a je to zbytočná robota,“ zhodnotil pracov-
ník pneuservisu Tomáš Banáš.   (mav)

• OSLAVA 20. VÝROČIA MC 
BAMBINO spojená s  Hand Made 
trhmi sa uskutoční v nedeľu 25. no-
vembra od 10. do 18. hod. v Aréne 
Poprad. Počas celého podujatia bude 
sprievodný program a taktiež maľo-
vanie na tvár, skákací hrad, rôzne 
súťaže a tombola.

• ŽENSKÁ spevácka skupina Slo-
venka si tohto roku pripomína 10. 
výročie vzniku. Pri tejto príležitosti 
pozýva svojich priaznivcov na kon-
cert do Tatranskej galérie v Poprade 
v  nedeľu 25. novembra o  16. hod., 
kde zaznejú piesne z ich repertoáru. 

• V  PODTATRANSKEJ knižni-
ci v Poprade sa 28. a 29. novembra 
bude konať literárny festival pre deti, 
ktorého súčasťou budú aj besedy, 
tvorivé dielne, burza, výtvarná súťaž 
či výstava prác detí popradských zá-
kladných a materských škôl.

• INEKO (Inštitút pre ekonomic-
ké a sociálne reformy) aktualizoval 
rebríček najlepších škôl. Doplnil ho 
o aktuálne výsledky v celoštátnych 
testovaniach piatakov a deviatakov 
na ZŠ a tiež výsledky absolventov 
SŠ v externej časti maturitných skú-
šok. Z popradských škôl najvyššie 
umiestnenie dosiahla Spojená škola 
- Gymnázium D. Tatarku - 11. prieč-
ku v kategórii gymnázií.

• SKUPINA Horkýže Slíže vystúpi 
vo viacúčelovej hale Aréna Poprad 
v piatok 23. novembra o 19. hod.

• V  SOBOTU 24. novembra sa 
v hoteli Európa v Poprade uskutoční 
podujatie s názvom Akčné ženy pod 
Tatrami, na ktorom vystúpia úspeš-
né ženy z nášho regiónu. 

• V TATRANSKEJ galérii v Popra-
de sa v nedeľu 25. novembra od 14. 
do 16. hod. uskutočnia jesenné tvo-
rivé dielne a v utorok 27. novembra 
o 17. hod. tam bude prednáška Du-
šana Burana na tému Madona z Po-
pradu.

• ŠTVRTÝ zo série workshopov 
„Recyklátor“, sa uskutoční už túto 
nedeľu 25. novembra od 15. hod. vo 
Forume v  Poprade. Počas neho sa 
bude dať vyrobiť doplnok z recyklo-
vaného plastu pomocou prístroja na 
domácu recykláciu plastov.

• NA webovej stránke mesta Poprad 
www.poprad.sk je uverejnený presný 
zoznam odberných miest, v ktorých 
bude v týchto dňoch prerušená dis-
tribúcia elektriny z  dôvodu pláno-
vaných prác na zariadení nízkeho 
napätia. Práce súvisia s  opravou 
a  pravidelnou údržbou distribučnej 
sústavy. Najbližšie tak bude na Ul. 1. 
mája 16, 18, 21 a 23 vo štvrtok 29. no-
vembra od 7.30 do 17. hod.  (ppš)
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Krátke správy

Samospráva bude udržiavať viac
mestských komunikácií a chodníkov

Lístie je už takmer pozbierané, záhony zazimované...

• ÚSTREDIE ľudovej umeleckej 
výroby otvára zajtra 22. novembra 
novú výstavu s názvom S kožou na 
trh, ktorá predstaví tvorbu ôsmich 
umelcov tvoriacich z  kože. Záu-
jemcovia si ju môžu pozrieť do 6. 
februára 2019 v priestoroch Galérie 
ÚĽUV v Tatranskej Lomnici.• SKUPINA IMT Smile zavíta do 
Vysokých Tatier. V  sobotu 24. no-
vembra bude koncertovať na Štrb-
skom Plese v  Grand Hoteli Kem-
pinski, ktorý aj tohto roku získal 
prestížne ocenenia Haute Grandeur 
Global Excellence Awards 2018. 
Ide o  ocenenia, ktoré berú do úva-
hy hodnotenia hostí a profesionálov 
z oblasti hotelierstva zo 16 portálov, 
ako sú Tripadvisor, Booking, či Ex-
pedia a tento tatranský hotel ich zís-
kal vo viacerých kategóriách.• V TATRANSKEJ Lomnici minulý 
týždeň spustili technické zasnežova-
nie v  nadmorskej výške od 1751 m 
n.m. zo Skalnatého plesa po časť zjaz-
dovky Esíčka cca 1 400 m n.m. Tep-
lota na zasnežovanie dosahovala -5 
°C. Sneh sa sypal z 24 snežných diel. 
V  zasnežovaní bude stredisko po-
kračovať podľa teplôt aj v najbližších 
dňoch.• PRI príležitosti 11. Európskeho 
dňa antibiotík Európska komisia zve-
rejnila výsledky novej štúdie Euro-
barometra o znalostiach verejnosti o 
antibiotikách a celkových trendoch 
ich používania. Zo štúdie vyplýva, že 
v používaní antibiotík došlo k pozitív-
nemu vývoju - 32  % ľudí uviedlo, že 
v posledných dvanástich mesiacoch 
brali antibiotiká, kým v prieskume 
z roku 2009 to bolo 40 %. Mnohé z 
týchto antibiotík sa však užívali zby-
točne. 20  % antibiotík sa užívalo na 
chrípku alebo prechladnutie a 7 % ľudí 
ich bralo bez lekárskeho predpisu. • POSLANCI Európskeho par-
lamentu v stredu minulý týždeň 
schválili balík telekomunikačných 
pravidiel, ktoré obmedzia ceny 
cezhraničných hovorov v rámci EÚ, 
umožnia prechod na 5G siete a za-
vedú systém núdzového varovania. 
Nová legislatíva zavádza od 15. mája 
2019 cenový strop na hovory do iných 
členských štátov EÚ na úrovni 19 
centov za minútu, cena cezhraničnej 
textovej (sms) správy v rámci EÚ by 
mala byť maximálne 6 centov.• NA wORKShOPE Spolku lo-
kálnych televíznych staníc Slovenska 
- LOToS, ktorý sa konal minulý týž-
deň v  sobotu 17. novembra v  Prie-
vidzi získali kolegovia z  TV Poprad 
Cenu literárneho fondu za príspevok 
o alarmujúcom stave stromov na 
Brežnom riadku v Poprade. Autormi 
sú  redaktorka Miriam Hozzová a ka-
meraman Juraj Goláň.  (ppš)

Lístie je už takmer všetko pozbie-
rané, záhony pozakrývané čači-
nou, zostrihané, vyčistené... Zima 
môže prísť, hoci sa jej doteraz ako-
si nechcelo. 

O zber a zvoz lístia sa stará v Popra-
de spoločnosť Brantner, ktorá na zá-
klade požiadaviek mesta zabezpečuje 
celoročnú údržbu verejnej zelene. 
Klára Gallíková, vedúca strediska ve-
rejnej zelene a čistenia mesta z firmy 
Brantner zhrnula: „So zberom lístia 
sme začali 26. októbra piatimi samo-
chodnými kosačkami plus s vysávačom 
s vozidlom. Ďalšími autami sme ho 
odvážali na kompostovanie a vzniknu-
tý kompost potom využívame ako pl-

nohodnotnú zeminu na spätné sadové 
úpravy. Pozbierali sme napadané listy 
už kompletne z celého centra a sídliska 
Západ. Pracovníci menších obecných 
služieb ešte hrabú plochy v mestských 
častiach a na sídliskách. Keď nám to 
počasie dovolí, budeme pokračovať 
zberom lístia na väčších sídliskových 
plochách.“ Mestská samospráva vy-
šla v ústrety občanom, ktorí priložili 
ruku k dielu a pohrabali lístie okolo 
svojich bytoviek, a prostredníctvom 
vozidiel Brantneru zabezpečila odvoz 
nahromadených kôp. Zvážali ich prie-
bežne a budú v zbere pokračovať, až 
kým nepríde sneh.

„Momentálne sme tiež likvidova-

li letničky a do uvoľnených záhonov 
sme vysádzali cibule tulipánov a za-
krývali ich čačinou. Ešte dokončíme 
údržbu trvalkových záhonov, ktoré sa 
zostrihávajú, vyhrabávajú, vyčistia a 
v podstate v tejto sezóne by to malo 
byť v rámci údržby zelene všetko. V 
decembri budeme pokračovať už len 
výrubmi, orezávkami stromov a pod-
ľa potreby a počasia ďalšími súvisiaci-
mi prácami,“ povedala K. Gallíková. 
Podotkla, že hoci im počasie vyho-
vuje, pretože majú dostatok času na 
vykonanie všetkých jesenných prác, 
predsa aj prírode treba dopriať od-
dych a je načase, aby prišla zima, aby 
sa mohla zregenerovať.  (mar)

Od začiatku novembra už zavied-
la Správa mestských komunikácií v 
Poprade zimnú pracovnú pohoto-
vosť. V prípade potreby sú pracov-
níci SMK operatívne pripravení na 
výjazdy.

Od mája tohto roku je v platnos-
ti novela zákona č. 135/1961, podľa 
ktorej musia samosprávy po novom 
zabezpečovať zimnú údržbu aj na 
chodníkoch a cestách pred súk-
romnými domami a prevádzkami, 
o ktoré sa doposiaľ starali vlastníci 
nehnuteľností. Riaditeľ SMK Peter 
Fabian spresnil: „Oproti minulému 
roku nám pribudne približne o 70 km 
viac chodníkov. Doteraz sme udržia-
vali 37 km chodníkov, a teda výsledné 
číslo narástlo na 107 km. Pri mest-
ských komunikáciách sme doteraz 
v zime udržiavali 63 km, po novom 
to bude 77.“ SMK bude zabezpečo-
vať zimnú údržbu nielen vlastnými 
kapacitami, ale uzavrela zmluvné 
vzťahy s firmami, ktoré disponujú 
potrebnou technikou a predpokla-
dá, že bude potrebná aj väčšia výpo-
moc pracovníkov menších obecných 
služieb a ďalších subjektov na ručné 
dočisťovanie. 

V súčasnosti má SMK priprave-
ných 60 ton chemickej soli na posyp 
a 500 ton drveného kameniva rôz-
nej veľkosti, ktoré bude priebežne 
dopĺňať. K terajšiemu technickému 
vybaveniu čoskoro pribudne malý 
pracovný stroj o šírke 1,3 m, ktorý sa 
dostane aj na veľmi úzke chodníky, 
ktoré boli pre doterajšiu techniku 
nedostupné. Kde sa SMK nebude 
môcť dostať svojimi mechanizmami, 
bude sa dočisťovať ručne. „Keď na-
sneží v celom meste, máme stanove-
né priority - úseky, ktoré udržiavame 
ako prvé, a to cesty a chodníky vedúce 
k zdravotníckym zariadeniam, za-
stávkam MHD, školám atď. Keď sa 
dočistia tieto, začneme čistiť ostatné 
lokality,“ zmienil sa riaditeľ SMK. 
Aká bude zimná údržba finančne 
náročná, sa ukáže po skončení zimy. 
Záleží na tom, kedy začne snežiť, 
koľko snehu napadne, aká bude in-
tenzita a ako dlho bude padať. 

SMK tiež zabezpečila krátky video-
film pre občanov, aby ich upozornila 
na úskalia zimy na cestách a chod-
níkoch, vhodné obutie a oblečenie a 
pod. V najbližšom čase ho chce od-
vysielať v mestskej televízii.  (mar)

„Máme vytvorené podmienky na 
vstup do zimnej sezóny, avšak mu-
síme mať stále na zreteli, že zima sa 
nedá naplánovať. O úspešnosti našej 
práce rozhodne nielen naša priprave-
nosť, ale aj príroda.“ 

SaÚC prevádzkuje pre motoris-
tov webovú stránku www.okocesta-
rapsk.sk, ktorá obsahuje zábery z 
meteostaníc v celom kraji. Vodiči 
si môžu pred svojou cestou, alebo 
počas nej skontrolovať, aký je stav 
vozoviek a podľa toho sa pripraviť 
na aktuálnu situáciu.  (mar)

Hlási sa už ...

Opatrnosť
v horách

Horská záchranná služba na 
svojej webovej stránke odporú-
ča návštevníkom Vysokých Tatier, 
aby zvýšili opatrnosť pri pohybe v 
horách. Na začiatku týždňa bol vo 
výške nad 1800 m n.m. najmä na 
severných stranách od poprašku 
do 10 cm snehu. Pri priechodoch 
cez vysokohorské sedlá a na vr-
choly preto odporúča HZS zim-
nú výstroj.   (hzs)

(Dokončenie zo str. 1)
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Testovanie piatakov už dnes

Dnes sa začínajú v Poprade Dni poľskej kultúry

Práve dnes, t. j. v  stredu 
21. novembra, sa vo všet-
kých základných školách 
na Slovensku koná celo-
plošné testovanie žiakov 5. 
ročníka ZŠ.

Testovanie je určené všet-
kým piatakom s  vyučova-
cím jazykom slovenským, 
maďarským a  ukrajinským 
(okrem žiakov s  mentál-
nym postihnutím), vrátane 

žiakov so špeciálnymi vý-
chovno-vzdelávacími potre-
bami. Cieľom testovania je 
získať objektívne informácie 
o  výkone žiakov pri vstu-
pe do druhého stupňa ZŠ 
a  poskytnúť školám i  širo-
kej verejnosti spätnú väzbu 
a  komplexnejší obraz o  ve-
domostiach a  zručnostiach 
žiakov z  testovaných pred-
metov. Aj popradskí žiaci sa 

dnes potia pri testoch z ma-
tematiky a slovenského jazy-
ka a literatúry. Na jednotlivé 
predmety majú 60 minút 
a čaká ich 30 úloh z každé-
ho predmetu. Elektronic-
kou formou budú výsledky 
testovania rozposielané do 
škôl v  decembri, výsledko-
vé listy žiakov a  škôl budú 
k  dispozícii v  januári 
2019.   (ppv)

Dni poľskej kultúry pripravila Podtat-
ranská knižnica v Poprade v  spolupráci s 
Prešovským samosprávnym krajom. Začí-
najú sa dnes 21. novembra a potrvajú do 
piatka 23. novembra. Pripravený je pestrý 
program.

Dnes  o  17. hod. bude literárny večer so 
Sylviou Galajda a vo štvrtok o 17. hod. sa 
predstaví divadlo Kontra s  predstavením 
Čínsky maharadža v lezeckej hale Woodrock 
na Partizánskej ulici v Poprade. V priesto-

roch Podtatranskej knižnice na sídlisku 
Západ v Poprade bude dnes 21. novembra 
o 10. hod. beseda na tému Tatry v dielach 
poľských spisovateľov s  Jacekom Cwetle-
rom a  vernisáž výstavy Slovensko očami 
Poliakov a v piatok o 9. hod. o prekladoch 
a  prekladaní so Sylviou Galajda a  o  10. 
hod. podujatie Hráme sa s  mobilnými 
aplikáciami a virtuálnou prehliadkou s 3D 
okuliarmi, ktoré povedie Norbert Végh. 
Vstup je voľný.    (ppš)

Medzi mestá, pripravujúce sa na 
príchod Vianoc už od novembra, 
patrí aj Poprad. V našom meste 
sa už začala s inštaláciou obľúbe-
nej vianočnej výzdoby, ktorá patrí 
medzi hlavné popradské zimné lá-
kadlá. 

„Inštalované už boli prvky vianoč-
nej výzdoby na Zdravotníckej uli-
ci a aj v parku pri Kine Tatran. V 
tomto týždni začneme s inštaláciou 
vianočnej brány, na budúci týždeň s 
ďalšími prvkami. Najväčšia ozdoba 
popradskej vianočnej výzdoby - via-
nočný anjel - by mal opäť priletieť 
doprostred kruhovej križovatky. 

Podľa počasia by sa tak malo stať 
niekedy medzi 28. a 30. novem-
brom,“ informovala prednostka 
MsÚ v Poprade Angelika Františ-
ková. Okrem samotnej inštalácie sa 
popradská samospráva venovala aj 
nevyhnutným opravám. Po finali-
zácii obmeny girlandovej výzdoby 
v minulom roku sa v tomto roku 
pokračovalo najmä vo výmene 
opotrebovaných svetelných reťazí 
na stromoch.

Vianočnú výzdobu rozsvieti v Po-
prade už tradične Mikuláš spolu s 
popradskými deťmi počas rozpráv-
kového programu v centre mesta v 

stredu 5. decembra o 17. hod. Okrem 
tradičných prvkov - vianočného 
stromčeka, betlehemu, vianočnej 
gule, brány či hviezdneho neba bude 
súčasťou výzdoby - tak ako každý rok 
- opäť aj jedno prekvapenie.

Výnimkou, ktorá sa rozsvieti už 
v nedeľu 2. decembra počas prvej 
adventnej nedele, bude adventná 
sviečka na veľkom adventnom venci 
umiestnenom na fontáne pred evan-
jelickým kostolom. Celú slávnosť 
bude sprevádzať adventný vežový 
koncert Dychovej hudby Tatramat 
spojený s rozsvietením 1. adventné-
ho svetla.    (mag)

V Poprade začali s inštaláciou vianočnej výzdoby

Slávnostná prezentácia monografie Hozelca sa uskutoční 
v tejto obci v nedeľu 25. novembra o 15. hod. na tamojšom 
obecnom úrade. V jej rámci bude pred širokou verejnosťou 
prezentovaný bronzový poklad, ktorý sa našiel na území 

obce. Unikátny nález šperkov z doby bronzovej bol nájdený 
počas archeologického výskumu na vedecké a dokumen-
tačné účely v polohe Dubina. Novovydaná monografia o 
obci obsahuje už prvé výsledky tohto výskumu.  (ppp)

Prezentácia monografie aj bronzového pokladu

Minulý týždeň vo štvrtok si množstvo divákov 
na Zimnom štadióne v  Poprade vychutna-
lo predvianočnú zimnú hudobnú rozprávku 
O dvanástich mesiačikoch na ľade. V roz-
právke účinkovali poprední krasokorčuliari, 
účastníci olympijských hier a majstrovstiev 
sveta z Ruska. Stará dobrá rozprávka pre-
niesla divákov do dávnych čias, kedy sa na 
ľadovej ploche objavil zasnežený rozprávkový 
les, majestátny kráľovský zámok či zázračné 
striedanie ročných období. Priamo pred oča-
mi divákov na ľade rozkvitli nežné snežienky 
ako symbol nového života a konečného víťaz-
stva dobra nad zlom. FOTO - Marek Vaščura

GYMNÁZIUM,
ULICA  DOMINIKA  TATARKU, 

POPRAD
 pozýva na

DEŇ  OTVORENÝCh  DVERÍ

pre všetkých, ktorí majú záujem 
o štúdium u nás.

28. 11. 2018 (streda)

        Ulica mládeže 2350/7,
gymnázium - bilingválne štúdium

osemročné gymnázium
Program:

8.00 - 8.30 prezentácia účastníkov
8.30 - 9.00 predstavenie školy

9.00 - 11.30 ukážky hodín

Teší sa na vás škola,
ktorá patrí k „top“ na Slovensku!

PP-126
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kov

Hammel_Prudy_Best_Of_poster_2014_A2_4.indd   1 12/01/18   13:37

POPRAD
Dom kultúry, Štefánikova 99/72

the best of

p a v o l  h a m m e l

TOUR 2018
Fedor FREŠO Fero GRIGLÁK

Igor „Teo„ SKOVAYPeter PRELOŽNÍK

bassgitara   

klávesy

gitara   

bicie

Predpredaj vstupeniek:
Mestská informačná kancelária MIK  

Nám. sv. Egídia 43/86, tel: 052/4361192

Dom Kultúry, Štefánikova 99/72
tel.: 052/7722255 

the best of

p a v o l  h a m m e l

TOUR 2018
Fedor FREŠO Fero GRIGLÁK

Igor „Teo„ SKOVAYPeter PRELOŽNÍK

bassgitara   

klávesy

gitara   

bicie

2018
18:00



Strana 521. 11. 2018

Kultúrny program 
mesta Poprad

Týždeň s mestskou políciou

Šarkaniáda v nemocnici

Obarené dieťa

PSK získal prvé miesto i Grand Prix v súťaži Zlatý erb

Štvrtok 22. november o 18. 
hod. / divadelná sála Domu 
kultúry v Poprade
DANO hERIBAN
- ČOSI ÚSMEVNÉ
S obrovskou a nefalšovanou 
radosťou vám predstavujeme 
tretí sólový album Dana Heri-
bana Čosi úsmevné. Dano ho 
spoločne so svojou kapelou a 
s hosťami pripravoval viac ako 
rok. Obsahuje 12 pesničiek a 
je plný dobrodružstiev a krás-
nych príbehov.
Vstupné: 10 €, deti a študenti 
5 €
Predpredaj vstupeniek: www.
popradske-mestske-divadlo.
sk, tel. č. 0903 902 316. 

Nedeľa 25. november o 10. 
hod. / divadelná sála DK v 
Poprade
FUNNY BALLS ShOw
Nezvyčajné farebné vzduš-
né dekorácie a kostýmy. Zo-
známte sa s princeznou Ba-
lónettou a kráľom Balóniom, 
lietajúcim drakom a jeho ka-
marátmi.
Vstupné: 9 € a 10 €
Predpredaj: www.ticketportal.
sk, MIK 052/4361192. 

Nedeľa 25. november od 10. 
do 18. hod. / Aréna Poprad
hAND MADE TRhY
A OSLAVA 20. VÝROČIA
MC BAMBINO
Sprievodný program, maľova-
nie na tvár, skákací hrad, rôz-
ne súťaže,  tombola.

Pondelok 26. november o 19. 
hod. / divadelná sála DK v 
Poprade
NA KOhO TO SLOVO
PADNE
Groteskný príbeh s L. Latiná-
kom, J. Kemkom, M. Miez-
gom, R. Jakabom a V. Kobiel-
skym.
Predpredaj vstupeniek: www.
ticketportal.sk.

Utorok 27. november o 19. 
hod. / divadelná sála DK v 
Poprade
SILNÉ REČI
STAND UP
COMEDY ShOw
Predpredaj vstupeniek: www.
ticketportal.sk

Od 27. novembra 2018 do 
14. januára 2019 / foyer DK 
v Poprade
NA SKLE MAĽOVANÉ
Výstava prác žiakov ZUŠ na 
Ul. Štefánikovej v Poprade.

Pätnásty ročník súťaže 
samospráv Slovenska Zla-
tyErb.2018 bol pre Pre-
šovský samosprávny kraj 
mimoriadne úspešný. Z ak-
tuálneho ročníka si minulú 
stredu prevzal prvú cenu 
za najlepšie webové sídlo, 
hlavnú cenu Grand Prix 
eSlovensko i nomináciu na 
medzinárodnú súťaž Eu-
roCrest Award.  

Slávnostné vyhodnotenie 
a  odovzdávanie cien súťaže 
ZlatyErb.sk 2018 sa konalo 
už tradične počas medziná-
rodného kongresu ITAPA 
v  Bratislave. Do súťaže sa 
zapojilo 81 samospráv. Po-
rota hodnotila 66 kritérií 
v  12 kategóriách. V  súťaži 
boli ocenené najlepšie strán-
ky obcí, miest a  mestských 
častí, samosprávnych krajov 
a udelené aj špeciálne ceny.

Celkové víťazstvo a hlavnú 
cenu Grand Prix eSlovensko 
si vybojovali prvýkrát v his-
tórii dve internetové stránky 
- Prešovského samosprávne-

ho kraja (na foto zástupcovia 
PSK s  cenami) a Trenčian-
skeho samosprávneho kraja. 
Víťazmi hlavných kategórií sa 
stali stránky obce Valča, opäť 
prvýkrát v histórii web síd-
la troch miest Nové Zámky, 
Trenčín, Bratislava a dvoch 
samosprávnych krajov Pre-
šovského a Trenčianskeho. 
Najlepšia stránka organizácií 
samospráv patrí Prievidzskej 
nemocnici s poliklinikou 
(Trenčiansky samosprávny 
kraj) a najlepšia bezbariéro-
vá stránka Slovenska je web 
mesta Krásno nad Kysucou. 
Z Prešovského kraja v  súťaži 
bodovala aj obec Ľubica (3. 
miesto). 

Tohtoročné výsledky ude-
ľovania cien za rozvoj in-
formatizácie slovenských 
samospráv nadviazala na sé-
riu doterajších významných 
ocenení Prešovského samo-
správneho kraja. Oficiálne 
webové sídlo PSK www.vuc-
po.sk získalo v  súťaži deväť 
prvých miest (2009 - 2015, 

2017, 2018), dve druhé mies-
ta (2006, 2016) a jednu tretiu 
priečku (2006). Na konte má 
aj dve špeciálne ceny Únie 
nevidiacich a  slabozrakých 
Slovenska za najlepšiu bez-
bariérovú stránku samospráv 
(2010, 2017). 

Cenu Grand Prix  eSloven-
sko za najvyššie hodnotenia 
od  porotcov vo všetkých 
kategóriách si prevzal Pre-
šovský samosprávny kraj po 
prvýkrát. Spolu s  Trenčian-
skym samosprávnym krajom 

tak PSK bude reprezentovať 
Slovensko na medzinárodnej 
súťaži EuroCrest Award, kto-
rú vyhlasuje české združenie 
Zlatý Erb. 

Súťaž ZlatyErb.sk každo-
ročne vyhlasuje Únia miest 
Slovenska a eSlovensko spo-
ločne so Združením informa-
tikov samospráv Slovenska a 
Úniou nevidiacich a slabozra-
kých Slovenska a je spolufi-
nancovaná Európskou úniou 
v rámci programu Connec-
ting Europe Facility.   (dje)

Minulý piatok popoludní boli le-
teckí záchranári z Popradu privolaní 
do Smižian. Rýchly prevoz do vyššie-
ho špecializovaného zdravotníckeho 
zariadenia potrebovalo 11-mesačné 
dieťatko, ktoré sa doma obarilo ho-
rúcou tekutinou, pričom utrpelo po-
páleniny 1. a 2. stupňa v rozsahu do 
10 perc. povrchu tela. Chlapčekovi 
poskytla ošetrenie lekárka LZZS a 
v sprievode matky bol letecky pre-
vezený do Detskej fakultnej ne-
mocnice v Košiciach.  (zhj)

• MINULÝ týždeň v  utorok krátko 
popoludní bola hliadka MsP Poprad 
vyslaná na Ulicu mládeže do predajne 
potravín, kde pracovníčky prichytili pri 
krádeži tovaru jednu osobu. Priestup-
ku sa dopustila 78-ročná Popradčanka, 
ktorá krádežou 4 ks paštét spôsobila 
škodu 2,34 eur. Bola jej uložená bloko-
vá pokuta. O hodinu neskôr sa hliad-
ka mestskej polície do tejto prevádzky 
vrátila opäť, keď bol pri krádeži tovaru 
prichytený 65-ročný muž z Popradu, 
ktorý spôsobil škodu 40 centov, keď 

si bez zaplatenia zobral Fidorku. Aj v 
tomto prípade pracovníčky podozri-
vého muža odhalili a bola mu uložená 
bloková pokuta.

• V SOBOTU 17. novembra popolud-
ní bola pracovníkom stálej služby MsP 
Poprad prijatá nájdená pánska kabelka, 
v ktorej sa nachádzalo puzdro s do-
kladmi od motorového vozidla, zväzok 
kľúčov a ďalšie osobné veci. Nájdená 
vec bola odovzdaná majiteľovi v mies-
te trvalého bydliska.  (msp)

Napísali ste nám
Tohtoročná dlhá jeseň 

bola priaznivá na púšťanie 
šarkanov ešte aj v  novem-
bri. Je to zábava a  hra. Pri 
ich vyrábaní si deti rozvíjajú 
svoju tvorivosť aj kreativitu, 
a hneď sa tešia na fúkanie je-
senného vetríka.

Deti hospitalizované na 
detskom oddelení v Nemoc-
nici v Poprade majú zmenený 
každodenný rytmus, prostre-
die, zažívajú dočasnú stratu 
svojich blízkych, rovnako aj 
svojich zaužívaných činností. 
K životnej skúsenosti dieťaťa, 
ktorou je pobyt v nemocnici, 
nemalou mierou prispievajú 
aj ľudia v  bielych plášťoch, 

strach z  neznámeho, úzkosť 
... . Kolektív lekárov a  zdra-
votný personál pod vedením 
primárky detského oddele-
nia Beáty Šoltýsovej svojím 
profesionálnym, ale hlavne 
ľudským prístupom, empa-
tiou a  milým úsmevom sa 
snaží, aby negatívne pocity 
deti prežívali v čo najmenšej 
miere. Pomôcť, aby ich pobyt 
v nemocnici nebol traumati-
zujúcim zážitkom, sa snažia 
aj učiteľky ZŠ s  MŠ pri ZZ 
v  Dolnom Smokovci eloko-
vané pracovisko v Nemocni-
ci Poprad, spolu s riaditeľkou 
Máriou Veselovskou. Pre 
malých pacientov si pripravi-

li 15. novembra akciu, ktorú 
nazvali „Šarkaniáda alebo 
Draky a  šarkany v  nemoc-
nici“. Všetko sa začalo výro-
bou. Deti pracovali usilovne 
ako včeličky, strihali, lepili, 
maľovali, tvorili a  uplatňo-
vali svoju fantáziu. Šarkany 
boli jeden krajší ako druhý, 
ozdobené mašličkami a šnú-
ročkami. Primárka detského 
oddelenia Beáta Šoltýsová 
odborne posúdila zdravotný 
stav detí a tie, ktorým to ich 
zdravotný stav dovolil sa s 
radosťou vybrali do nemoc-
ničnej záhrady.

Súťažilo sa v  disciplínach 
o najkrajšieho, ako aj o naj-

rýchlejšieho šarkana. Pri prí-
jemnom počasí, bolo všade 
vidieť detskú radosť a počuť 
ich smiech. Po prehliadke 
boli účastníci ocenení diplo-
mom „Šarkan v nemocnici“. 
Ich radosť svedčila o tom, že 
sa akcia vydarila.

Eva Lecová
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Dôchodkový vek poistencov narodených v roku 1957 bude 62 a pol roka

Top témou je momentálne vianočný príspevok
22. novembra o 19. hod. -  FAN-
TASTICKÉ ZVERY: GRIN-
DELwALDOVE ZLOČINY 
GB/USA, dobrodružný / rodin-
ný / fantasy, 133 min., titulky, 
MP12           
Grindelwaldove vyhrážky sa na-
plnia a podarí sa mu uniknúť z 
väzenia. Zhromaždí svojich na-
sledovníkov, ktorí netušia o jeho 
pláne - získať čarodejníkov, aby 
ovládli všetkých nomágov. 
Vstupné: 5 €, Vstupné zľavnené 
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €

23. novembra o 19. hod.
BALÓN 
DE, dráma, 120 min., dabing, 
MP12                         
1979, východné Nemecko v čase 
studenej vojny, podľa skutoč-
ných udalostí. Dve rodiny túžia-
ce po živote v slobodnej krajine 
vymyslia v tajnosti veľký plán 
úteku na Západ- teplovzdušným 
balónom. Vstupné: 5 €, Vstupné 
zľavnené (deti, študenti, seniori, 
ŤZP): 4 €

24. a 25. novembra o 16.30 hod.
PAT A MAT: ZIMNÉ
DOBRODRUŽSTVÁ 
CZ, animovaný, slovenská ver-
zia, MP
Ďalšia zo série rozprávok o  ne-
rozlučnej dvojici kutilov. 
Vstupné: 5 €, Vstupné zľavnené 
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €

24. a 25. novembra o 19. hod.
CREED II.
USA, športový, 100 min., titulky, 
MP12                         
Creed bojuje so životom i sám 
sa so sebou. Čaká ho silný sú-
per, ktorého meno sa navyše 
spája s dávnym nešťastím v jeho 
rodine, a blížiaci sa zápas bude 
preto nielen náročný, ale i veľmi 
osobný.  Vstupné: 5 €, Vstupné 
zľavnené (deti, študenti, seniori, 
ŤZP): 4 €

26. novembra o 13.30 hod.
ChATA NA PREDAJ- PRE
SENIOROV+ TOMBOLA 
CZ, komédia / dráma, 77 min., 
česká verzia, MP                        
Rodičia predávajú starú chatu, 
ktorú už nevyužívajú. Pred jej 
odovzdaním novému majiteľovi 
sa však matka rozhodne usporia-
dať poslednú poriadnu rodinnú 
stretávku.  Vstupné: 3 €

26. novembra o 19. hod.
CLIMAX (PROJEKT 100)
FR, dráma / hudobný / horor, 95 
min., titulky, MP18, FK
Skupinu dvadsiatich tanečníkov 
čaká trojdňové skúšanie v starej 
škole v lese a párty s veľkou mi-
sou sangrie. Niekto im však do 
nej nasypal drogy. Kým niektorí 
sa vznášajú, iní prepadajú do pe-
kiel... Vstupné: 5 €, Vstupné FK, 
ŤZP: 3 €

Kino tatran

Sociálna poisťovňa informuje, že 
1. januára 2019 nadobúda účinnosť 
právna úprava, ktorou sa mení spô-
sob určovania dôchodkového veku.

Nová právna úprava stanovuje dô-
chodkový vek v rokoch a mesiacoch a 
vzťahuje sa na poistencov narodených 
po 31. decembri 1956. Dôchodkový 
vek podľa novej právnej úpravy tak 
ako prví dosiahnu  poistenci narodení 
v roku 1957, a to dovŕšením 62 rokov 
a šiestich kalendárnych mesiacov ( pre 
narodených v roku 1958 - 62 r. a 8 me-

siacov, 1959 - 62 r. a 10 mesiacov, 1960 
- 63 r., 1961 - 63 r. a 2 mesiace).

Predĺženie dôchodkového veku sa na-
ďalej nevzťahuje na poistencov, ktorým 
súčasná právna úprava umožnila zacho-
vať znížený dôchodkový vek (poistenci, 
ktorí pracovali potrebný počet rokov v 
zamestnaní zaradenom do I. pracovnej 
kategórie, I. a/alebo II. kategórii funkcií, 
a ženy v závislosti od počtu vychova-
ných detí). Znížený dôchodkový vek zo-
stáva zachovaný aj podľa novej právnej 
úpravy.  Informácie o poistencoch, kto-

rých sa predĺženie dôchodkového veku 
netýka, sú uvedené na webovej stránke 
Sociálnej poisťovne v časti Slovník poj-
mov - Dôchodkový vek.

Sociálna poisťovňa v súčasnosti už 
pripravila poistencom kalkulačku na 
určenie dôchodkového veku pre tých, 
ktorí ho dosiahnu po 31. decembri 2018, 
pre ročníky 1957 až 1960. Prístupná je 
na webovej stránke Sociálnej poisťovne 
v časti Dôchodca - výpočet dôchodko-
vého veku - kalkulačka na informatívny 
výpočet dôchodkového veku.  (spo)

Aj v súčasnej digitálnej ére 
môžu bezplatný poraden-
ský servis a konzultácie v 
Sociálnej poisťovni získať aj 
poistenci, ktorí nevyužívajú 
najnovšie technológie.

Najmä pre nich je vhodná 
osobná návšteva ústredia, 
pobočky alebo vysunutého 
pracoviska, kde okrem kon-
zultácie nájdu v tzv. kiosku 
informačné letáky a schrán-
ku, kde môžu aj písomne 
vyjadriť svoj podnet alebo 
zákaznícku skúsenosť.

Naďalej veľmi často využí-

vaným komunikačným ná-
strojom je telefonická komu-
nikácia - poistenci Sociálnej 
poisťovne vo veľkej miere 
volia možnosť obrátiť sa na 
Informačno-poradenské 
centrum (IPC) zriadené pri 
ústredí v Bratislave, ktoré rieši 
osobné, telefonické i mailové 
požiadavky a podnety (kon-
takt je na www.socpoist.sk).

Od januára do konca ok-
tóbra tohto roka IPC poskytlo 
spolu 432 341 konzultácií (te-
lefonicky 358 428, e-mailom 
39 479, osobne 34 434). Dis-

tribúcia hovorov je v každom 
mesiaci nad 95 %, čo zname-
ná, že z 10 volajúcich sa deväť 
dovolá bez čakania. Jeden 
pracovník IPC v závislosti od 
agendy, na ktorú sa špeciali-
zuje, a obdobia priemerne vy-
baví približne 50 telefonátov a 
päť až 10 mailov. Od začiatku 
tohto roka je počet konzultá-
cií každý mesiac vyšší ako v 
porovnateľnom období roku 
2017. Možno očakávať, že ku 
koncu decembra ich bude 
viac ako vlani, keď IPC vy-
bavilo spolu 464 182 požia-

daviek.
Pokiaľ ide o obsah konzul-

tácií, necelé dve tretiny (263 
769) otázok sa týkali dô-
chodkového poistenia, pre-
dovšetkým exekučnej zrážky 
z dôchodku, odchodu do 
dôchodku a dôchodkového 
veku, výplaty dôchodkov a 
zmien v poukazovaní dô-
chodkov či zvýšenia dôchod-
kov. Očakávanou top témou 
posledných dvoch mesiacov je 
vianočný príspevok, ktorý So-
ciálna poisťovňa dôchodcom 
vyplatí v decembri.  (spo)

Zaujalo
nás

Už šiesty rok vyrazili na-
prieč Slovenskom tímy štu-
dentov Strojníckej fakulty 
Slovenskej technickej uni-
verzity v Bratislave v rám-
ci populárneho projektu 
Študentská formula okolo 
Slovenska 2018. 

Počas šiestich jednodňo-
vých zastávok v rôznych 
mestách predstavili svojim 
kolegom zo stredných škôl 
atraktívnosť štúdia „na tech-
nike“ a zároveň im predvied-
li nimi zostrojené formuly v 
akcii. Medzi partnermi pre 
rok 2018 je aj Tatravagónka 
Poprad, hlavným partnerom 
trnavská automobilka Grou-
pe PSA Slovakia.

V Poprade mala šnúra 
prezentácií zastávku 12. 
novembra, finále bolo 16. 
novembra v Trnave. Poslu-
cháči SjF STU predstavili 
svojim mladším kolegom zo 
stredných škôl obsah štúdia, 
študentského života, ale aj 
veľký potenciál praktického 
uplatnenia v praxi na Slo-
vensku, ktoré je automobi-

lovou veľmocou. Projekt sa 
zameral hlavne na študentov 
maturitných ročníkov a bol 
spojený so súťažami.

„Chceme popularizovať 
technické vzdelanie na Slo-
vensku. Predstavy o zaradení 
strojného inžiniera do „špi-
navej“ práce nezodpovedajú 
dnešnej realite. Dnes to musí 
byť špičkový odborník schop-
ný orientovať sa v širokom 
spektre odborov. Absolventi 
našej školy nemajú problém 
zamestnať sa a ich nástupné 
platy patria k nadpriemer-
ným. Chceme ukázať, že 
štúdium na STU je pútavé a 
môže byť aj zábavné,“ pove-
dal dekan Strojníckej fakulty 
STU Ľubomír Šooš. 

V programe prezentovali 
formuly, ktoré zostrojili štu-
denti - od návrhu dizajnu, 
po technické riešenie až po 
samotnú formulu. Predsta-
vili formulu s klasickým zá-
žihovým motorom, formulu 
na elektrický pohon a for-
mulu s najnižšou spotrebou 
na Slovensku.  (kgr)

Formuly študentov
boli aj v Poprade

zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť
v katastrálnom území Poprad pozemok časť parc. č. KN-C 
3222/103, ostatné plochy o výmere 40 m2 za účelom jeho užíva-
nia ako stanoviska na nakládku a vykládku tovaru.
Výška nájmu je minimálne 8,- €/m2/rok za ostatné pozemky v 
zóne B, ktoré slúžia na účely podnikania, alebo s ním súvisia, teda 
spolu 320,- €/rok za celý predmet nájmu.
(Minimálna výška nájmu je určená v súlade so Zásadami prenáj-
mu pozemkov vo vlastníctve Mesta Poprad, schválenými Uzne-
sením MsZ č. 117/2012, zo dňa 6. 6. 2012 a v zmysle zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.) 

Bližšie informácie o nehnuteľnosti, ako aj situačný nákres v ka-
tastrálnej mape sú uverejnené na stránke www.poprad.sk, alebo 
ich poskytne MsÚ Poprad, oddelenie správy bytov, nebytových 
priestorov a majetku mesta, 3. poschodie, číslo dverí 313, tel. č. 
052/716 72 81, e-mail: ivana.jurisova@msupoprad.sk. 
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 3. 12. 2018 
o 12. hod.      PP-125

MESTO  POPRAD
v zmysle § 9a ods. 9 zákona Slovenskej národnej 

rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov,

Cenník inzercie v novinách Poprad
Pri plošnej inzercii v novinách Poprad sú ceny (bez DPh) takéto: 1 
celá strana 250 €, ½ strany 130 €, ¼ strany 60 €, pri ostatných rozme-
roch za 1 cm2 0,60 €. Zľavy pri 3-4 opakovaniach 8 %, pri 5-9 opako-
vaniach 15 %, od 10 a viac opakovaní 18 %. Príplatok za plnofarebnú 
inzerciu 30 %. Pri riadkovej podnikateľskej inzercii je 0,20 € za slovo 
a pri občianskej inzercii 1 € za inzerát do desať slov. Spojky a predlož-
ky sa nepočítajú. Za rámček sa pripláca 3 €.
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SpoločenSká kronika

V piatok 16. novembra 2018
vo Veľkej s

V piatok 16. novembra 2018
vo Veľkej s

V pondelok 19. novembra 2018
vo Veľkej s

V pondelok 19. novembra 2018
v Spišskej Sobote s

V pondelok 19. novembra 2018
vo Veľkej s

V pondelok 19. novembra 2018
vo Veľkej s

V utorok 20. novembra 2018
vo Veľkej s

V utorok 20. novembra 2018
vo Veľkej s

V utorok 20. novembra 2018
vo Veľkej s

V utorok 20. novembra 2018
v Spišskej Teplici so

PhDr. Miroslavom Šulcom,
73-ročným

Annou Penxovou,
66-ročnou

Alžbetou Komorovou,
93-ročnou

Margitou Polákovou,
84-ročnou

Dávidom Gaborčíkom,
25-ročným

Vladimírom Chromým,
57-ročným

Jurajom Leckom,
62-ročným

Vojtechom Vallom,
82-ročným

Františkom Sabolom,
78-ročným

Štefanom Tatarkom,
93-ročným

naVŽDY Sme Sa roZlÚčili

„Múdry človek nemiluje preto, že z toho má prospech, ale pre-
to, že nachádza šťastie v samotnej láske.“       Blaise Pascal                                                 

poVeDali SláVni

Dnes 21. novembra má meniny - Elvíra, vo štvrtok 22. novem-
bra - Cecília, v piatok 23. novembra - Klement, v sobotu 24. 
novembra - Emília, v nedeľu 25. novembra - Katarína, v pon-
delok 26. novembra - Kornel a v utorok 27. novembra - Milan.

BlaHoŽeláme k meninám

V stredu 21. novembra 2018 
o 12. hod. vo Veľkej s

V stredu 21. novembra 2018
o 13. hod. vo Veľkej s

V stredu 21. novembra 2018
o 14. hod. vo Veľkej s

Vo štvrtok 22. novembra 2018
o 13. hod. vo Veľkej s

Vo štvrtok 22. novembra 2018
o 14. hod. vo Veľkej s

Janou Šestákovou,
54-ročnou

Jozefom Merčákom,
82-ročným

Margitou Novanskou,
98-ročnou

Jozefom Toporcerom,
48-ročným

Vladimírom Antolom,
79-ročným

naVŽDY Sa roZlÚčime

Všetky sta-
rosti pomi-

nú. Na pracovisku alebo v škole 
sa vám bude dariť a i v láske bude 
pokoj.

Budete mať 
z niečoho 

veľkú radosť. Splní sa vám dlho-
ročné tajné želanie.

P o k o j n é 
o b d o b i e 

pominie a do konca roka nasta-
ne rušné obdobie. Všetko však 
zvládnete.

Dostane sa 
vám uzna-

nia a aj pochopenia od ostatných 
v rodine aj na pracovisku.

P o s t a r á t e 
sa o krásne 

sviatky pre vašu rodinu, lebo si 
vďaka vašej šikovnosti dobre za-
robíte.

Zvážte svoje 
ďalšie sme-

rovanie. Dostanete nejakú veľmi 
dobrú ponuku, možno aj dve.

Niekto vám 
dobre po-

radí. Vďaka tomu sa dostanete z 
ošemetnej situácie.

Veľmi pek-
ný týždeň 

bude plný harmónie, dobrých 
vzťahov a lásky. Aj v práci bude 
pokoj.

Z každej 
strany sa k 

vám budú hrnúť peniaze. Podarí 
sa vám vybaviť aj dlho sa vlečúcu 
záležitosť.

Vaša tvrdo-
hlavosť do-

stane príučku. Niekto vám povie 
poriadne od srdca, čo si o vás myslí.

Máte vhod-
ný čas na 

rôzne nákupy, a to dokonca aj 
väčšie - nehnuteľnosti či umelec-
ké predmety.

Potvrdí sa 
váš názor 

na nejakú vec a vám sa dostane 
zadosťučinenia.

HoroSkop oD StreDY Do StreDY

V  stredu 21. novembra - Zlatý had, vo 
štvrtok 22. novembra - Dr. Max - Kauf-
land, v piatok 23. novembra - Benu 
- námestie, v  sobotu 24. novembra 
- Ekolekáreň - OC Forum, v  nedeľu 
25. novembra - Dr. Max - trhovisko, 
v pondelok 26. novembra - Dr. Max - Mo-
naco a  v  utorok 27. novembra - Ekoleká-
reň - OC Forum. Zlatý had: Novomeského 

3918, Dr. Max - Kaufland: Wolkerova ul., 
Benu - námestie: Nám. sv. Egídia 25, Eko-

lekáreň - OC Forum: Nám. sv. Egí-
dia, Dr. Max - trhovisko: Ul. 1. mája 
30, Dr. Max - Monaco: Francisciho ul. 
22. Lekárne s  pohotovostnou služ-

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

poHotoVoSť V lekárňacH

Biografický slovník osobností mesta Poprad
V novembri si pripomíname

100 rokov od narodenia 
kňaza Vojtecha LIZÁKA 
(*24. 11. 1918 Malý Slavkov 
- †7. 8. 2000 Veľký Slavkov, 
pochovaný v Spišskej Sobote).

Rímskokatolícky kňaz, kto-
rý bol ordinovaný 16. júna 
1942. Pôsobil ako kaplán 
v  Lúčkach, v  Spišskej Sobote 
(1943 - 1946), v  Slovenskej 
Vsi (1946 - 1947), v  Spišskej 
Kapitule (1947 - 1948), správ-
ca farnosti v  Spišskej Sobote 
a dekan. V roku 1953 bol za-
istený štátnou bezpečnosťou 
(ŠtB) v  Košiciach a  v  roku 
1954 nespravodlivo odsúdený 
a uväznený v Rtyně, Jáchymo-
ve a Leopoldove. V roku 1958 
pracoval ako robotník v  In-
žinierskych stavbách v  Koši-
ciach. Po návrate do duchov-
nej služby pôsobil ako kaplán 
v  Levoči (1964), v  Huncov-
ciach (1964), správca farnos-
ti vo Veľkom Slavkove až do 
svojho odchodu na dôchodok 
v roku 1995. V Spišskej Sobo-
te bol veľmi obľúbený. Sobota 
je aj miestom jeho posledného 
odpočinku. Tu bol pochovaný 
10. augusta 2000. 

160 rokov od narodenia 
kňaza Eduarda ThERNA 
(*1858 - †1936, pochovaný vo 
Veľkej).

Manželka Hermina, rod. 
Stellerová (1865 - 1946), syn 
Gustáv (1895 - 1917). Bol 
evanjelickým kňazom v Ma-
tejovciach v  rokoch 1904 - 
1930.

70 rokov od úmrtia špor-
tovca, vysokohorského nosi-
ča a chatára Břetislava CA-
GAŠÍKA (*16. 9. 1921 Dolný 
Smokovec - †19. 11. 1948 Svit, 
pochovaný vo Veľkej). 

Otec Rudolf (*17. 4. 1889), 
matka Mária (*23. 6. 1890), 
súrodenci Helena (*1912), 
Mária (*3. 9. 1915) a Vlastimil 
(*1923).

Rodina žila vo Veľkej. Bol 
účastníkom Slovenského ná-
rodného povstania a po roku 
1945 chatárom na Sliezskom 
dome a Bilíkovej chate. Veno-
val sa horolezectvu, turistike, 
letectvu, motocyklistike, fut-
balu a klasickému i alpskému 
lyžovaniu. Množstvo výbor-
ných výkonov a  víťazstiev 

bolo korunované úspechmi. 
Stal sa viacnásobným maj-
strom Slovenska v  behu na 
lyžiach a zjazde. Pôsobil ako 
člen JAMESu, absolvoval 
všetky významnejšie horole-
zecké túry vo Vysokých Tat-
rách. Zahynul ako inštruktor 
Slovenského aeroklubu pri 
havárii lietadla, ktoré piloto-
val jeho žiak. V  lyžiarskom 
športe pripomína jeho meno 
Memoriál S. Cagašíka. Pred 
rokmi bolo navrhnuté po-
menovanie Sliezskeho domu 
na Chatu S. Cagašíka. Objekt 
vyhorel skôr, ako mohol byť 
návrh zrealizovaný.

260 rokov od úmrtia 
majiteľa papierne Jakuba 
SChwARZA (*1700 Veľká - 
†1758 Veľká).

Manželka Mária, rod. Bala-
phinová, syn Jakub ml. V ro-
koch 1723 - 1758 pokračoval 
vo výrobe papiera vo Veľkej. 
K papierni dokúpil 5 polí. Pa-
piereň vo Veľkej založil roku 
1632 Ondrej Nekel, pôvodom 
spišský Nemec. 

Zuzana Kollárová
Spresnenie: V Biografickom slovníku osobností mesta Poprad, v októbri malo byť správ-
ne, že Alfréd Raab bol veliteľom hasičov vo Veľkej v rokoch 1921 až 1938.

Spomienka
Keby sa tak dalo vrátiť ten čas,
dotknúť sa Ťa dlaňou a počuť zas Tvoj hlas.
Že sa rana zahojí, je len klamné.
Nám bolesť v srdci ostala a tiché spomínanie.

V utorok 20. novembra sme si pripome-
nuli 10. výročie od smutnej chvíle, keď 
nás opustila naša milovaná mamička, 
babka a svokra
ANNA ŽEMBOVÁ.

S láskou a úctou spomínajú dcéry Zlata s rodinou, Danka, 
Ivka a vnúčatá.

Kto ste ju poznali a mali radi,
venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
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Primátor mesta Poprad podľa § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o 
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom 
záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie
na obsadenie funkcie:

1. riaditeľa/ky Základnej školy s materskou školou,                   
Dostojevského ulica 2616/25, Poprad,
2. riaditeľa/ky Základnej školy s  materskou školou, 
Francisciho ulica 832/21, Poprad,
3. riaditeľa/ky Základnej školy s materskou školou, Jar-
ná ulica 3168/13, Poprad.

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: • odborná a 
pedagogická spôsobilosť pre daný druh školy podľa zákona 
č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odbor-
ných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR 
č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpo-
klady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé ka-
tegórie pedagogických zamestnancov a odborných zamest-
nancov v znení neskorších predpisov • absolvovanie prvej 
atestácie (I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhradnej formy) 
• najmenej päť rokov pedagogickej činnosti.

Iné požiadavky: • ovládanie štátneho jazyka • znalosť prí-
slušnej legislatívy • bezúhonnosť • osobnostné a morálne 
predpoklady pre výkon riadiacej funkcie • riadiace, komu-
nikačné a organizačné schopnosti • flexibilita, zodpoved-
nosť, spoľahlivosť.

Požadované doklady k prihláške do výberového konania: 
• prihláška do výberového konania • štruktúrovaný profe-
sijný životopis • overené kópie dokladov o splnení kvalifi-
kačných predpokladov • potvrdenie o dĺžke pedagogickej 
praxe • písomné referencie z predchádzajúcej praxe • výpis 
z registra trestov nie starší ako tri mesiace • písomný návrh 
koncepcie rozvoja školy • preukázanie zdravotnej spôsobi-
losti • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvá-
dzaných v predložených dokladoch • súhlas uchádzača na 
použitie osobných údajov pre potreby výberového konania 
podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.  z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.

Uzávierka prihlášok je  30. novembra 2018.  Rozhodujúci 
je dátum podania na poštovej pečiatke alebo na pečiatke 
podateľne MsÚ Poprad.
Prihlášky s označením „Výberové konanie + názov školy“ 
posielajte/doručte na adresu:
Mestský úrad Poprad
odbor školstva, mládeže a športu
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad

O termíne a mieste výberového konania budú prihlásení 
uchádzači písomne informovaní najmenej 7 dní pred jeho 
konaním.     PP-121

inZercia
• Predám kvalitný leštený 
Tatranský drevený obklad 
- 3 €, perodrážka, Zrubový 
profil, hranoly a  dlážko-
vicu na podlahy. Inf. č. t.: 
0908 234 866.  1/18-P
• Prenajmeme kancelár-
ske priestory v  Poprade, 
Teplická 34, bývala AB Sta-
vomontáže. Inf.: č. t. 0905 
563 836, e-mail: pabamke@
gmail.com  65/18-R
• PAPYRUS POPRAD 
s.r.o. prijme do zamestna-

nia obchodno-skladového 
referenta, podmienky - vo-
dičský preukaz, práca s  PC 
nevyhnutná, plat od 550 € 
+ obratový bonus. Inf.: č. 
t. 0905 259  506, papyrus@
papyrus.sk  66/18-R
• PEDIKÚRA RENKA, 
Ludvíka Svobodu (pri kos-
tole) Poprad - Juh, tel. 
0903 849 047    p o n ú k a - 
klasická pedikúra, masáž 
nôh, lakovanie nechtov na 
nohách, cena pre senio-
rov, akcie, DARČEKOVÉ 
POUKÁŽKY. 67/18-R 

Mesto Svit

v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v škol-
stve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5 zákona 
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení 

neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie 
na obsadenie funkcie riaditeľa Centra voľného času, 

hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky: odborná a pedago-
gická spôsobilosť pre daný druh školského zariadenia v zmysle 
zákona č. 317/2009 Z. z. o  pedagogických zamestnancoch a 
odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky 
MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné 
predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednot-
livé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných za-
mestnancov v znení neskorších predpisov • vykonanie prvej 
atestácie (1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhradnej formy) • 
najmenej päť rokov pedagogickej činnosti.

Ďalšie požiadavky: ovládanie štátneho jazyka • znalosť prís-
lušnej legislatívy • spôsobilosť na právne úkony v plnom roz-
sahu • bezúhonnosť • počítačové znalosti - používateľ • ko-
munikačné, organizačné a riadiace schopnosti • osobnostné a 
morálne predpoklady pre výkon riadiacej funkcie • spoľahli-
vosť, zodpovednosť, flexibilita.

Požadované doklady k prihláške do výberového konania: 
prihláška do výberového konania • štruktúrovaný profesijný 
životopis • overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných 
predpokladov • potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej čin-
nosti • písomné referencie od predchádzajúceho zamestnáva-
teľa • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (v zmysle § 6 ods. 1 
písm. c) zákona č. 317/2009 Z. z.) • písomný návrh koncepcie 
rozvoja školského zariadenia • výpis z registra trestov nie starší 
ako tri mesiace • súhlas uchádzača na použitie osobných úda-
jov pre potreby výberového konania v zmysle § 14 zákona č. 
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Uzávierka prihlášok je 5. decembra 2018.
Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo na 
pečiatke podateľne MsÚ Svit.
Prihlášky s označením „Výberové konanie - CVČ, Hviezdosla-
vova 268/32, Svit - NEOTVÁRAŤ“ je potrebné poslať/doručiť 
na adresu:
Mesto Svit
Hviezdoslavova 268/32
059 21 Svit

Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude 
uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené najmenej 7 
dní pred jeho uskutočnením.    PP-124

Svetové združenie býva-
lých politických väzňov, v 
zastúpení jeho predsedom 
Františkom Bednárom, vy-
slovuje   touto cestou poďa-
kovanie   Obvodnému od-
deleniu Policajného zboru 
Poprad, odboru poriadkovej 
polície za  rýchle a úspešné 
vypátranie - lustráciu stra-

teného mobilného telefónu, 
ktorého strata bola oznáme-
ná 16. októbra 2018.  Telefón 
bol vrátený majiteľovi už 13. 
novembra 2018. Menovite 
ďakujeme za ústretový prí-
stup pánu riaditeľovi pplk. 
Mgr. Ľudovítovi Fedorovi 
a nstržm. Mgr. Róberto-
vi Sabovi.  (fbe)

Poďakovanie

Grinch 2D: o 13. hod. (hrá 
sa len cez víkend), o  15.30 
hod. (nehrá sa 27.11.) 
a  o  16.30 hod. (hrá sa len 
27.11.), Fantastické zvery: 
Grindelwaldove zločiny 
3D: o  15. hod., Fantastic-
ké zvery: Grindelwaldove 
zločiny 2D: o  17.50 hod. 
a  o  20.50 hod., Ten, kto ťa 
miloval: o  13.30 hod. (hrá 
sa len cez víkend), Bohe-
mian Rhapsody 2D: o 17.30 
hod. (nehrá sa 27.11.), Cre-
ed II: o 20.30 hod., Artmax 
filmy - Až přijde válka: 
o  18.30 hod. (hrá sa len 
27.11.), Detské kino - Čer-
tovské pero: o  13.10 hod. 
(hrá sa len 25.11.), Johnny 
English znovu zasahu-
je: o  13.20 hod. (nehrá sa 
25.11.), Pat & Mat: Zimné 
dobrodružstvá: o  15.20 
hod. a  o  17. hod., Úsmevy 
smutných mužov: o  18.40 
hod., Zrodila sa hviezda: 
o 20.40 hod. Viac na 
www.cine-max.sk.  (ppp)

kino cinemaX
Od 22. do 28. novembra

Redakciu novín

POPRAD
nájdete na sídlisku Západ,

Podtatranská ul. 7,

www.noviny-poprad.sk

Milí Popradčania,
srdečne Vám 
ďakujem za 
Vašu pod-
poru v ko-
munálnych 
v o ľ b á c h . 
Podporili ste ma 2593 hlas-
mi za poslankyňu mestského 
zastupiteľstva a 598 hlasmi 
za primátorku Popradu. Veľ-
mi si vážim Vaše rozhod-
nutie, ktorým ste ma opäť 
zvolili za poslankyňu MsZ aj 
v ďalšom volebnom období 
a som Vám za Vašu dôveru 
vďačná.

Srdečne blahoželám aj 
Ing. Antonovi Dankovi, 
ktorý získal najviac hlasov 
a bude novým primátorom, 
ako aj mojim kolegom - os-
tatným novozvoleným po-
slancom.

Anna SchlosserováPP-120
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Sviatok všetkých svätých, Pamiatku zosnulých,
ale aj Vianoce trávia Harabinovci spolu – ako rodina

„Je dôležité  udržiavať tra-
dície, ktoré spájajú rodinu 
a  odovzdať tak deťom akýsi 
pevný bod na zemi“, hovoria 
manželia Harabinovci.

Prezidentské voľby na 
Slovensku sú predo dvermi 
a  s  nimi aj šanca zvoliť si 
na post hlavy nášho štátu 
osobnosť, ktorá bude hod-
ná pomenovania prezident 
Slovenskej republiky. Na 
druhej strane si treba uve-
domiť, že aj prezident je člo-
vek, ktorý má svoju rodinu, 
svojich najbližších a chtiac-
-nechtiac jeho funkcia 
ovplyvní aj ich životy. Mini-
málne jeho manželky.

V parlamentnej demokracii 
nemá manželka hlavy štátu 
také významné postavenie 
ako v krajinách s prezident-
ským systémom. Slovenská 
republika nemá povinnosti 
„prvej dámy“ nikde ukotve-
né a presne definované. Za-
tiaľ čo v USA má manželka 
prezidenta vlastný personál, 
priestory v Bielom dome 
a  dokonca aj vlastný roz-
počet, Slovensko oficiálne 
inštitút „prvej dámy“ nemá. 
Takýto pojem neobsahuje 
ani Ústava Slovenskej re-
publiky, ani iné dokumenty. 
No to nič nemení na tom, že 
manželka slovenského pre-
zidenta stále zostáva ženou 
svojho muža, a  teda jej stá-
lou úlohou je podporovať ho 
a aj reprezentovať. 

Kto pozná muža lepšie 
než jeho žena? A platí to aj 
v prípade, že sa ten muž sta-
ne prezidentom. GABRIE-
LA hARABINOVÁ, stavebná in-
žinierka, mama dvoch dospelých 
dcér, je manželkou najvážnejšie-
ho kandidáta na post prezidenta 
Slovenskej republiky JUDr. ŠTE-
FANA hARABINA. Počas 25 ro-
kov manželstva stála pri svojom 
mužovi, keď bol vo funkcii pred-
sedu Najvyššieho súdu Slovenskej 
republiky, ministra spravodli-
vosti a  podpredsedu slovenskej 
vlády, či „len“ sudcu Najvyššieho 
súdu.  

„Keby som ho nestretla, život by 
mi prekĺzol pomedzi prsty,“ pove-
dala pre magazín Elle prvá dáma 
Francúzska Brigitte Macronová. 
Aký by bol Gabikin život bez Šte-
fana?

„Ťažko povedať, všetko sa deje 

pre niečo. Som však rada, že sme 
sa stretli a že je nám dopriate spolu 
žiť,“ hovorí Gabriela Harabinová. 

Všade vo svete je dobrým zvy-
kom, že prvé dámy majú isté pro-
tokolárne povinnosti - nasledujú 
svojich manželov na služobných 
cestách, prijímajú zahraničné náv-
števy a zvyčajne sa venujú chari-
tatívnym projektom. Manželka 
súčasného prezidenta je však niečo 
ako pani Columbová. Všetci o nej 
vedia, ale nikto ju nevidel. Ako 
vnímate úlohu prvej dámy Vy? 
Máte nejaký plán, projekt, prípad-
ne vzor? 

„Budem hovoriť iba o sebe, nechcem 
nikoho hodnotiť. Ja zostanem sama 
sebou a  budem robiť to, čo doteraz. 
Vždy som svojho muža podporovala 

a stála pri ňom, na tom sa nič nezme-
ní. O  nejakých konkrétnych plánoch 
som zatiaľ nerozmýšľala, to budem 
riešiť, keď to bude aktuálne. Milujem 
deti, takže určite sa budem snažiť im 
pomáhať a svoje aktivity sústredím na 
ne.“

Štefan Harabin nie je na sloven-
skej politickej scéne nováčikom, 
Vy ste však neboli verejne známou 
osobou. To sa zmení. Dnes sa mé-
diá zaoberajú iba Vaším man-
želom, hoci je jasné, že to nejde 
mimo Vás, no v  pozícii preziden-
tovej manželky budete v hľadáčiku 
aj Vy. Čo si budeme nahovárať, 
mainstream Vášho muža dusí, ne-
prajníci budú aj potom... 

„Na manžela útočia už takmer 20 
rokov, dolieha to na celú našu rodi-

nu. Nie sme s tým celkom vy-
rovnaní, lebo tie útoky vždy 
nanovo zabolia, no snažíme 
sa s  tým žiť. Takže z  médií 
nejaké obavy nemám, pre-
tože vždy budú aj také, ktoré 
ako pracovný nástroj použí-
vajú znevažovanie osoby za 
každú cenu.“

Rozprávate sa s mužom aj 
o politike?

„Bežné veci áno, ale taký 
prehľad ako manžel, samo-
zrejme, nemám. Niekedy však 
chce poznať laický názor, po-
chopiť vec aj zo ženského uhla 
pohľadu, takže debatujeme 
a môj úsudok si cení. Navyše, 
my ženy, niektoré veci neo-
mylne intuitívne cítime, čo 
múdri muži vedia...“

Čím Vás zaujal pred rok-
mi?

„Bol starostlivý a  obetavý. 
Staral sa o  syna Braňa, ve-
noval sa aj práci, aj rodine, 
mal množstvo povinností, no 
vždy bol pozitívne naladený. 
A to sa mi páčilo.“

Manžel vraj rád varí. Va-
ríte spolu? Čo najradšej?

„Dnes by som skôr po-
vedala, že rád varil. Lebo 
dnes varím väčšinou ja. No 
musím povedať, že jedlá, 
ktoré ma on naučil, tie stále 
ochutnáva a dáva im finálnu 
bodku. Veľmi rád má ka-
pustovú polievku, strapačky, 
fučku, také tie jednoduché 
slovenské jedlá. Naučil ma 
výbornú kapustovú prílohu 
k  mäsu, ktorá sa pripravuje 
z dusenej kapusty, zemiakov, 
polieva sa škvarkami... „

Čo Vám dokáže zlepšiť 
náladu a ako sa bránite stresu?

„Najlepší nabíjač energie je náš 
malý vnuk Vilko. Stačí mi hodinka 
s ním a mám energie na rozdáva-
nie.“

Teraz bol Sviatok všetkých svä-
tých, Pamiatka zosnulých, čakajú 
nás Vianoce. Ako ich trávia Ha-
rabinovci?

„Manželovi rodičia nežijú roky,  
ja mám už len mamu, takže chodí-
me pravidelne na hroby do Tatier, 
do Ľubice, Hranovnice... Navštevu-
jeme rodinu, je to tak každý rok, no 
nielen na sviatky. A Vianoce trávi-
me pravidelne celá rodina u mojej 
mamy. Myslím si, že je dôležité  
udržiavať tradície, ktoré spájajú 
rodinu a odovzdať tak deťom akýsi 
pevný bod na zemi.“  PP-114
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   Z  V  Vp Pp P Skóre  B

1. Zvolen 25 17 3 2 3 108:51  59

2. Košice 25 17 0 1 7 90:55  52

3. hK Poprad 24 14 2 1 7 65:49  47

4. N. Zámky 25 13 3 1 8 67:51  46

5. B. Bystrica 24 13 1 4 6 63:55  45

6. Nitra 24 11 3 1 9 80:62  40

7. Trenčín 24 11 2 1 10 57:51  38

8. Detva 25 9 1 3 12 62:80  32

9. Budapešť 24 8 1 5 10 67:80  31

10. L. Mikuláš 25 8 2 1 14 63:76  29

11. Miškovec 25 7 2 3 13 65:82  28

12. Žilina 25 5 4 0 16 65:91  23

13. SR 20 19 0 0 1 18 26:95  1

Tabuľka Tipsport Ligy

Z kuchyne hK Poprad
Juniori: v sobotu 17. novembra L. Mikuláš - Poprad 1:2 a v nedeľu 18. no-
vembra L. Mikuláš - Poprad 0:4. Dorast: vo štvrtok 15. novembra Zvolen 
- Poprad 3:5 a  v nedeľu 18. novembra Zvolen - Poprad 2:5. St. žiaci 8.r.: 
v utorok 13. novembra Košice - Poprad 6:4. St. žiaci 7.r.: v utorok 13. no-
vembra Košice - Poprad 4:4. Ml. žiaci 6.r.: v sobotu 17. novembra Poprad 
- Košice 4:6. Ml. žiaci 5.r.: v sobotu 17. novembra Poprad - Košice 7:4.

Hokejisti Popradu môžu prísť až o šesť bodov
Popradskí hokejisti sa 
minulý týždeň udržali 
na tretej priečke v tabuľ-
ke Tipsport Ligy aj na-
priek tomu, že v  týchto 
dňoch musia čeliť neprí-

jemným udalostiam.
Minulý týždeň kamzíci zdola-

li v  stredu doma Liptovský Miku-
láš 4:2 a v piatok aj Banskú Bystricu 
2:1. V  nedeľu však nestačili na tren-
čiansku Duklu, keď na ľade súpera 
prehrali 0:2. Udržali si tretiu priečku 
v tabuľke, aj keď stále čakajú na ver-
dikt riadiaceho orgánu Tipsport Ligy, 
ktorý im pravdepodobne odpočíta až 
šesť bodov za neoprávnený štart Mar-
tina Belluša ešte v zápase 14. kola pro-
ti Nitre. Martin Belluš v  rámci toho 
istého kola nastúpil aj v predohrávke 
za Banskú Bystricu a potom sa sťaho-
val pod Tatry. Disciplinárna komisia 
SZĽH už vymerala trest pre hráča 
stopkou na štyri súťažné stretnutia, 
pričom chýbal v zostave Popradu už 
v piatok proti baranom z Banskej Bys-
trice. Trest dostal aj vedúci družstva 

Patrik Molota, ktorý má zastavenú 
činnosť na dva mesiace.

Popradský hokejový klub už vyriešil 
aj náhradu za obrancu Lukáša Kozá-
ka a  brankára Luku Gračnara, ktorí 
odišli počas reprezentačnej prestáv-
ky. Minulý týždeň v utorok zavítal do 
šatne kamzíkov fínsky urastený zadák 
Keni Karalahti (na foto vľavo), ktorý si 
odkrútil premiéru hneď v stredu proti 
Liptákom a  v  piatok proti baranom 
už kryl chrbát brankárovi Vošvrdovi 
aj jeho český kolega Patrik Nechvátal.

Popradčania odohrali ďalší ligový 
zápas v  utorok 20. novembra doma 
proti Budapešti po uzávierke vydania 
novín Poprad. Najbližšie odohrajú 
ďalší domáci zápas už vo štvrtok 22. 
novembra, keď privítajú reprezen-

tantov do 20 rokov. V  piatok poces-
tujú do Nitry a v nedeľu budú hostiť 
Žilinu. V utorok 27. novembra majú 
kamzíci na programe východosloven-
ské derby v Košiciach.

Výsledky Tipsport Ligy: 21. kolo 
v  stredu 14. novembra hK Poprad - 
Mhk 32 L. Mikuláš 4:2 (0:0, 4:1, 0:1), 
góly Popradu: 21. Jindřich Abdul 
(A. Salija, S. Mlynarovič), 22. Marek 
Zagrapan, 23. Dávid Bondra (P. Svi-
tana, J. Ťavoda), 33. Ján Ťavoda (D. 
Bondra, P. Svitana). Predohrávka 55. 
kola v  piatok 16. novembra hK Po-
prad - hC ´05 iClinic B. Bystrica 2:1 
(1:0, 0:1, 1:0), góly Popradu: 19. Lu-
káš Paukovček (K. Karalahti, D. Bon-
dra), 49. Lukáš Paukovček (P. Koyš, 
S. Mlynarovič). 23. kolo v nedeľu 18. 

novembra HK Dukla Trenčín - hK 
Poprad 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Program 
Tipsport Ligy: vložený zápas 25. kola 
vo štvrtok 22. novembra o  17. hod. 
hK Poprad - hK Orange 20, 25. kolo 
v piatok 23. novembra o 18. hod. hK 
Nitra - hK Poprad, 26. kolo v nedeľu 
25. novembra o 17. hod. hK Poprad 
- MshK DOXXbet Žilina, 27. kolo 
v  utorok 27. novembra o  17.30 hod. 
hC Košice - hK Poprad.  (ppv)

V  nedeľu 18. novembra sa v  bowlingovom centre v  Poprade konal Tur-
naj mesta Poprad v bowlingu zrakovo znevýhodnených a  ich pomocníkov, 
ktorého sa zúčastnilo 15 hráčov. Celkovým víťazom sa stal Peter Pitoňák 
finálovým výkonom 141, pred Štefanom Kopčíkom, ktorý zaznamenal 
najvyšší náhod (151) a  Michalom Muravským (na foto víťazi). Najlepšou 
ženou bola Božena Kopčíková.       FOTO - archív organizátora

Minulý týždeň v stredu sa na trávniku NTC v Poprade stretli v prípravnom 
medzištátnom zápase futbalové reprezentácie Slovenska a Maďarska hráčov 
do 17 rokov. Obaja súperi, ako víťazi svojich skupín v prvej fáze kvalifikácie 
o postup na Majstrovstvá Európy v Írsku, už netrpezlivo očakávajú decem-
brový žreb druhej fázy, ktorý sa uskutoční v  Nyone. Zverenci Mareka Ba-
žíka nenatiahli sériu zápasov bez inkasovaného gólu na deväť, no maďar-
ských rovesníkov zdolali v Poprade 2:1.       FOTO - Marek Vaščura
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Popradčania na ME v curlingu
Krátko zo športu

FK PopradMajsterkou Slovenska Natália Gulová
V nedeľu 18. novembra sa v Prievidzi 

konali Majstrovstvá Slovenska v  špor-
tovej gymnastike kat. C, na ktorých 
nechýbala ani výprava popradských 
gymnastiek z GY - TA Poprad.

Z Popradu postúpilo na šampionát osem 
dievčat, ktoré sa tam museli prebojovať 
cez oblastné kolá a Slovenská pohár. Me-
dzi juniorkami sa majsterkou republiky 
stala Popradčanka Natália Gulová a v tejto 
kategórii skončila na treťom mieste aj Lu-
cia Lišková (na foto hore).

V kategórii najmladších žiačok sa stala 
vicemajsterkou Slovenska Sára Saxová (na 
foto dole vpravo). V tejto kategórii obsadi-
la 7. miesto Karolína Žembová, 9. miesto 
Nela Pacanovská, 17. miesto Lea Kostúro-
vá a 21. miesto Nikola Garneková.

Medzi mladšími žiačkami skončila na 
9. mieste Ema Friedmanová. „V mladších 
kategóriách bolo po 32 súťažiacich. Naše 
dievčatá bojovali naozaj statočne a dosiahli 
super výsledky. Súťažili sme všetci pod hes-
lom Fair play a dievčatá zložili pred súťa-
žou sľub,“ uviedla Júlia Mikšovská z ŠKŠG 
GY - TA Poprad.   (ppv)

Popradské basketbalistky po týžd-
ni voľna nastúpia v  rámci 8. kola 
ženskej basketbalovej Extraligy opäť 
doma a  to v  sobotu 24. novembra 
o  17.30 hod. v  Aréne Poprad proti 
Banskej Bystrici.

Cez víkend však boli v akcii mládež-
nícke kategórie BAM Poprad. Junior-
ky v  sobotu 17. novembra najskôr 
prehrali v  Ružomberku 38:84, aby 
následne v nedeľu 18. novembra tohto 
súpera porazili doma 73:64. Poprad-
ské kadetky v  sobotu 17. novembra 
zvíťazili v Rožňave 57:43, žiačky dva-
krát porazili v ten deň doma Krompa-
chy 54:14 a 43:18, staršie mini žiačky 
v nedeľu 18. novembra najskôr v Ko-
šiciach nad  CBK 2007 vyhrali 53:30, 
aby hneď potom prehrali o bod 38:39.

Mladšie mini žiačky sa v  nedeľu 
18. novembra zúčastnili 6. ročníka 
Minibasketbalovej ligy mesta Košice 
v  konkurencii 17 družstiev dievčat 
a  chlapcov. Hralo sa systémom 3x3 
na šírku ihriska. Popradčanky odo-
hrali tri zápasy proti Košiciam, Čani 
a  Rožňave, pričom nešlo o  samotné 
výsledky. „Pre dievčatá to bola prvá 
skúsenosť s  týmto systémom hry. Boli 
sme nútení sa viac uvoľňovať, a tiež sme 
mali viac priestoru pre dribling. Dievča-
tá si počínali veľmi dobre, dopredu ich 
hnala túžba skórovať, horšie to bolo s 
návratom do obrany, na čom ešte musí-
me popracovať. Je vidieť, že dievčatá sa 
ešte len spoznávajú po hernej stránke a 
čo je nemenej dôležité nadväzujú nové 
priateľstvá a väzby,“ uviedla pre klubo-
vú stránku BAM Poprad trénerka ml. 
mini žiačok Alena Kováčová.  (ppv)

BAM Poprad
Od soboty 17. do soboty 24. no-

vembra sa v  estónskom hlavnom 
meste Tallin konajú majstrovstvá 
Európy v  curlingu. Slovenské re-
prezentačné družstvo je tvorené 
štvoricou hráčov popradského 
Curling clubu: Pavol, František, 
Peter a Tomáš Pitoňákovci.

Majstrovstvá Európy sa hrajú 
v  troch výkonnostných divíziách. 
Slovensko sa minulý rok po prvý-
krát predstavilo medzi 10 najlepšími 
družstvami v „A“ kategórií. Tam zví-
ťazilo len v  jednom zápase a  zostú-
pilo o divíziu nižšie. „Na tohtoročné 
majstrovstvá ideme z jediným cieľom. 
Prinavrátiť Slovensku príslušnosť v 
„A“ kategórií majstrovstiev Európy. Je-
dine v A-čku môžeme zbierať body pre 
účasť na olympijských hrách. Repre-
zentačným družstvom Slovenska sa 
každoročne stáva Majster Slovenska. 
Tohto roku sme titul získali po dvoj-
ročnej pauze. Budú to od roku 2007 

už naše deviate majstrovstvá Európy, 
na ktorých nastúpime spoločne ako 
bratská štvorica. Sme radi, že stále 
dosahujeme takéto pekné výkony, aj 
napriek tomu, že v  Poprade nemá-
me curlingové ihrisko a  na tréningy 
musíme dochádzať až do Bratislavy,“ 
uviedol pred odchodom do Estónska 
predseda popradského Curling clu-
bu František Pitoňák.

Popradská bratská štvorica má 
v reprezentačnom drese v Talline za 
sebou už prvých päť zápasov v sku-
pine. V sobotu Slováci prehrali s Ma-
ďarskom 6:9 a v nedeľu aj s Českom 
6:7. V pondelok porazili Francúzsko 
8:3 a  prehrali so Španielskom 6:7. 
Včera podľahli aj domácej repre-
zentácii 8:9. Dnes, t. j. v  stredu 21. 
novembra sa postavia proti Turecku 
a zajtra nastúpia proti Lotyšsku. Eu-
rópsky šampionát mužov v B-divízii 
vyvrcholí finálovým dňom v  so-
botu 24. novembra.  (ppp)

• POPRADSKÉ hokejistky v  so-
botu 17. novembra v rámci 11. kola 
ženskej hokejovej Extraligy doma 
porazili Ice Dream Košice 10:1. 
V  nedeľu 25. novembra pocestujú 
do Prešova, kde ich o  16. hodine 
čaká miestna Šarišanka v priamom 
súboji o priebežné prvé miesto v ta-
buľke.

• VOLEJBALOVÝ klub Junior 
2012 Poprad má za sebou rušný ví-
kend. V  nedeľu 18.novembra boli 
v akcii kadetky, ktoré doma dvakrát 
porazili Sláviu TU Košice 3:0 a starší 
žiaci v sobotu 17. novembra porazili 
takisto doma Mirad Prešov 3:0 a 3:2.

• BASKETBALISTI BK Iskra Svit 
v  sobotu 17. novembra porazili 
doma Spišskú Novú Ves v rámci 10. 
kola SBL výsledkom 97:72. Už dnes, 
t. j. v stredu 21. novembra pocestujú 
zverenci Michala Madzina do Ko-
márna, v sobotu 24. novembra pri-
vítajú o 18. hodine Žilinu.  (ppv)

FK Poprad má pred 
zimnou prestávkou 
v  súťažiach v  hre už 
len mládežnícke ka-
tegórie. Cez víkend 

najviac zaujal výsledok starších 
dorastencov do 19 rokov, ktorí sa 
konečne dočkali prvého víťazstva 
pri premiérovej účasti medzi prvo-
ligovou elitou.

V sobotu v Nitre zvíťazili zverenci 
Michala Mička 2:0 po góloch Pat-
rika Škyrtu a  Vladimíra Kožucha. 
Už v  piatok 23. novembra privítajú 
v predposlednom zápase jesene o 11. 
hodine na ihrisku vo Veľkej brati-
slavský Slovan.

St. dorast U19: v  sobotu 17. no-
vembra Nitra - Poprad 0:2.

Ml. dorast U17: v sobotu 17. no-
vembra Poprad - Nitra 1:0.

Ml. dorast U16: v sobotu 17. no-
vembra Poprad - Nitra 0:2.  (ppv)
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Popradská bratská štvorica z Curling Clubu Poprad reprezentuje v týchto dňoch 
Slovensko na Majstrovstvách Európy B-divízie v estónskom Talline. Zľava: To-
máš, František, Peter a Pavol Pitoňákovci.  FOTO - archív CC Poprad
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Na Slovensku od 12. do 
17. novembra opäť prebie-
halo evanjelizačné turné 
projektu Godzone. Desiaty 
ročník tohto podujatia sa 
začal v Poprade. 

Godzone tour prinieslo 
opäť pôvodnú hudobnú, ta-
nečnú a  divadelnú produk-
ciu v  spojení s  duchovným 
posolstvom a  osobnými 
príbehmi mladých ľudí. Or-
ganizátori projektu Godzo-
ne chcú budovať generáciu 
mladých ľudí, ktorí dôverujú 
Bohu a zažívať zmenu, ktorú 
táto generácia prinesie. Ria-
diteľ projektu Július Slovák 

uviedol: „Chceme mobilizo-
vať mladých veriacich, ktorí 
sú v spoločenstvách, a potom 
evanjelizovať tých, ktorí hľa-
dajú nádej, hľadajú odpo-
vede. Témou tohtoročného 
turné je CHCEME VIAC - čo 
znamená realitu žitia Božích 
hodnôt v  každodennom ži-
vote. A  ustanovovanie novej 
kultúry žitia, ktorú, ako kres-
ťania nesieme.“

Podľa tých, čo Godzone 
tour pripravujú, je to veľmi 
vhodný prvý kontakt s mla-
dými ľuďmi. Spoluorganizá-
torka Ivana Šalgová uviedla: 
„Voláme sem mladých ľudí 

z  ulice, decká zo škôl, mladí 
zo spoločenstiev pozývajú ka-
marátov, ktorí nemajú žiad-
nu „Božiu skúsenosť.“ A  ak 
ich to osloví, poradíme, kam 
sa môžu pohnúť ďalej.“

Celé turné okrem toho, že 
prebieha večer na pódiu, je 
spojené so službami v meste 
a  dobročinnou aktivitou pre 
rôzne organizácie. Vedúca 
dobročinného tímu Alexan-
dra Gaharová povedala: „Trá-
viť čas s ľuďmi, ktorí potrebujú 
pomoc je pre nás obohatením. 
V  domove dôchodcov sme 
strávili deň so starkými, roz-
právali sme sa, hrali sme karty 

a užívali sme si vzácnu chvíľu 
a možnosť vyčariť úsmev na 
ich tvárach.“

Godzone tour po Poprade 
pokračovala do Košíc, do 

Žiliny, do Banskej Bystri-
ce a  do Bratislavy. Minulý 
rok sa na celej tour spolu 
stretlo takmer 23 tisíc mla-
dých ľudí.  (kpa)

Po roku opäť Godzone tour

V  Art klube Tatranskej 
galérie minulý utorok 13. 
novembra otvorili spoločnú 
výstavu fotografií a obra-
zov autorov z partnerských 
miest Poprad a Ústí nad Or-
licí k stému výročiu vzniku 
Československa.

Popradská mestská organi-
zácia Jednoty dôchodcov Slo-

venska má 10-ročnú družbu 
so Senior klubom v Ústí nad 
Orlicí. Pri príležitosti vzác-
neho jubilea našich dvoch 
štátov sa rozhodli popradskí 
dôchodcovia - maliari ume-
lecky spojiť s  českým dô-
chodcovským fotoklubom. 
Vystavujú tri popradské 
maliarky - H. Smolková, G. 

Rothová a  A. Krajčinovská 
a  11 fotografov z  Ústí nad 
Orlicí. 

Popradčanovi Fabiáno-
vi Gordiakovi sa podarilo 
zohnať obrazy z  prvej re-
publiky: „Štefánika sa mi 
nepodarilo, vytlačili mi ho 
v  tlačiarni, ale zohnal som 
Masaryka a Beneša.“ Doplnil 
tak výstavu o  portréty troch 
významných osobností na-
šich dejín. 

Mesto Ústí nad Orlicí je 
partnerským mestom Po-
pradu od roku 1950. Zdeňka 
Krouhlíková, vedúca oddele-
nia cestovného ruchu z MsÚ 
v  Ústí uviedla: „Máme viac 
partnerských miest, ale s  Po-
pradom sme najdlhšie. Využili 
sme pozvanie vášho pána pri-
mátora Jozefa Švagerka a sme 
radi, že náš fotoklub môže 
vystavovať v  týchto krásnych 

priestoroch na tému nášho 
spoločného sviatku.“ 

Kurátorka výstavy Eva Ko-
vářová pôvodom z  Popradu, 
žijúca v Ústí, priblížila výber 
fotografií a  malieb: „Je tu 
Pražský hrad, Karlov most, 
alebo aj divadlo z Ústí, zara-
dené do dedičstva UNESCO. 
Zo slovenskej strany námestie 
v Spišskej Sobote alebo portrét 

Jozefa Kronera.“ 
Partnerstvo týchto miest 

spojilo už viac generácií - 
školákov, seniorov, umelcov 
aj športovcov. V  septembri 
boli maľby a  fotografie slo-
venských a českých umelcov 
vystavené v  Ústí nad Or-
licí. V  Art klube TG bude 
táto výstava trvať do 3. de-
cembra 2018.  (kpa)

Slovenskí a českí umelci - seniori si pripomenuli výročie

Minulý týždeň vo štvrtok 
sa v  priestoroch Podtatran-
skej knižnice na sídlisku 

Západ v  Poprade konala 
Okresná prehliadka v  pred-
nese poézie, prózy a vlastnej 

tvorby seniorov, 
ktorú pravidel-
ne organizuje 
okresná orga-
nizácia Jedno-
ty dôchodcov 
Slovenska spolu 
so základnou 
organizác iou 
Poprad - Juh.

Do šiesteho 
ročníka sa pri-
hlásilo šestnásť 
úč inkujúcich 
z Popradu, Kež-
marku a  Svitu. 

„Stretávame sa pri tejto prí-
ležitosti tradične v novembri. 
Nastala však situácia, že nás 
18. októbra navždy opustila 
predsedníčka základnej or-
ganizácie na sídlisku Juh v 
Poprade, no aj napriek tomu 
sme túto prehliadku zorga-
nizovali. V  tomto roku sme 
sa po prvýkrát rozhodli, že 
oslovíme aj denné centrá se-
niorov, pretože aj tam je záu-
jem aktívne sa zapájať,“ pre-
zradil predseda OO Jednoty 
dôchodcov v  Poprade Ján 
Surmík. „Opäť sme sa stre-
tli pri tejto milej príležitosti 
a prežili sme pekné chvíle. Po-
okriali sme na duši a  trochu 

sme sa v tomto uponáhľanom 
svete pozastavili. Teším sa, 
že spolupráca funguje a  títo 
ľudia sú stálymi návštevník-

Seniori opäť poodhalili svoju poetickú dušu

mi našej knižnice,“ dodala 
riaditeľka Podtatranskej 
knižnice v Poprade Anna 
Balejová.   (mav)


