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Úplná uzávierka križovatky

Zimná údržba ciest 
a chodníkov v Poprade

Slovenský
diplomat
s tatranskými
koreňmi

Majitelia
chybných
vozidiel
dúfajú
v nápravu

Vrátil
sa domov, aby
kamzíkom
pomohol

Viac na str. 4 Viac na str. 5 Viac na str. 9

Zažne sa prvé
adventné svetlo

Z dôvodu asfaltovania 
novovybudovanej kruho-
vej križovatky bude v zá-
vislosti od počasia v stre-
du 23. novembra alebo vo 
štvrtok 24. novembra 2016 
v čase od 9. do 13. hod. 
úplne uzatvorená križovat-

ka ulíc L. Svobodu, Rázu-
sova a Mládeže.

Z Ul. L. Svobodu budú v 
tomto čase na 4 hodiny vy-
tvorené dve slepé ulice kon-
čiace pri novovybudovanej 
kruhovej križovatke. 

Vjazd a výjazd z Rázusovej 

ulice v tomto čase nebude 
možný!

Z celej Ul. L. Svobodu 
bude v uvedenom čase vylú-
čená MHD.

Dopravu v lokalite budú 
riadiť príslušníci štátnej a 
mestskej polície.  (ppp)

Správa mestských komu-
nikácií Poprad oficiálne 
vstúpila do režimu zim-
nej údržby. Cieľom zimnej 
údržby je v maximálne mož-
nom krátkom časovom úse-
ku zaistiť bezpečnú zjazd-
nosť mestských komunikácií 
a schodnosť chodníkov.

Príprava na zimnú údržbu 
začala v mesiaci október 
prestavbou techniky - inšta-
láciou nadstavieb sypačov a 
radlíc, dopĺňaním posypo-
vého materiálu. Pre potreby 
zimnej údržby má už v tých-
to dňoch SMK v skladoch  
140 ton posypovej soli a 250 
ton inertného posypového 
materiálu. Ďalší posypový 
materiál sa bude v priebe-
hu zimy dovážať priebežne 
podľa aktuálnych potrieb. 

Prvý výjazd zaznamenala 
Správa mestských komuni-

kácií v Poprade už 5. októbra. 

Flotila mechanizmov SMK, 
ktoré budú ZÚ v meste 
Poprad zabezpečovať, zahŕňa 
túto techniku: 
- 4 nákladné posypové vo-
zidlá s radlicami,
- 4 malé nákladné posypové 
vozidlá s radlicami,
- 7 traktorov s radlicami,
- 1 traktorovú a dve ručné 
frézy,
- 3 kolesové nakladače,
- 1 malý univerzálny nakladač.

V prípade potreby má 
SMK zazmluvnených 2 part-
nerov na zabezpečenie štan-
dardnej údržby vo Veľkej a 
v Matejovciach. V prípade 
extrémnych podmienok sú 
zabezpečené mechanizmy 
na výpomoc od 7 ďalších 
partnerov. 

Susedné Česko rozvoniavalo na Jarnej
Vedenie školskej jedálne ZŠ 

s MŠ na Jarnej ulici v Poprade 
sa rozhodlo vytvoriť tradíciu 
v  organizovaní špeciálnych 
zahraničných dní v rámci stra-
vovania. V  premiére sa deti 
mohli schuti zahryznúť do je-
dál českej kuchyne.

Minulý týždeň v  utorok 
bol pre žiakov tejto sídlisko-
vej školy s  najväčším počtom 
stravníkov pripravený Deň 
českej kuchyne. Jedálny lístok 
obsahoval tradičnú juhočeskú 
kulajdu, povestný český guláš 
so žemľovou knedľou a  tvaro-
hový dezert.

(Pokračovanie na str. 2)

(Pokračovanie na str. 3)

V nedeľu 27. novembra sa na Ná-
mestí sv. Egídia otvorí Adventné mes-
tečko. Program sa začne pri fontáne, 
kde bude inštalovaný adventný veniec 
so svetelnými prvkami - sviecami. 
Prvá sa zažne práve s prvou advent-
nou nedeľou. Slávnostné otvorenie 
mestečka sa uskutoční o 17. hod., kedy 
zaznie I. adventný koncert v podaní 
dychovej hudby Popradčanka, ktorá 
ho odohrá aj o 18. hod z veže Kosto-
la sv. Egídia. Od 17. do 19. hod. bude 
na námestí podávať Primátorský punč 
primátor Popradu Jozef Švagerko. Pre 
deti je pripravený detský punč. V stán-
koch nájdu návštevníci predovšetkým 
chutné občerstvenie.  (ppm)
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Koncert víťazov dal bodku
za medzinárodnou akordeónovou súťažou

Susedné Česko rozvoniavalo na Jarnej
• PODTATRANSKÁ vodáren-
ská prevádzková spoločnosť infor-
muje, že 12. decembra od  8. do 16. 
hod. bude prerušená dodávka vody v 
Poprade - Spišskej Sobote na Prešov-
skej ulici od križovatky s ulicami Ger-
lachovskou a Košickou z dôvodu pláno-
vanej rekonštrukcie vodovodu. Ďalšie 
informácie na zákazníckej linke PVPS 
- tel. 0850 111 800 alebo na dispečingu 
spoločnosti - tel. 052/772 95 48.
• SLÁVNOSTNÉ odovzdávanie vy-
znamenaní SČK mnohonásobným 
darcom krvi sa uskutoční dnes 23. no-
vembra o 15. hod. vo veľkej zasadačke 
Mestského úradu v Poprade.• VO štvrtok 24. novembra sa v 
Gymnáziu na Ul. Dominika Tatarku 
uskutoční Deň otvorených dverí. Od 
9. do 11.30 hod. si záujemcovia môžu 
pozrieť školu, ale aj ukážky vyučova-
cích hodín.• DNES 23. novembra o 19. hod. sa 
v Groteske v Poprade uskutoční druhý 
cestovateľský večer, na ktorom zaznie 
prednáška o historicky prvom pokuse 
zdolať 8051 m vysoký vrchol Broad 
Peaku na čínsko-pakistanskej hranici 
aj s bicyklom. Prednášať bude Zdeno 
Brnoliak. • STRETNUTIE s turistickou sprie-
vodkyňou Ingebor Swatonovou sa 
bude konať zajtra 24. novembra o 16. 
hod. v Podtatranskej knižnici v Popra-
de na sídl. Západ. Rozprávať bude na 
tému Čarovný Jadran ako ho nepo-
znáte. • DNES 23. novembra o 13.30 hod. 
sa v priestoroch Podtatranskej knižni-
ce v Spišskej Sobote uskutoční literár-
no-hudobné pásmo o Hane Hegerovej 
s názvom Nešťastne šťastná. • V TATRANSKEJ galérii v Poprade 
sa v  piatok 25. novembra o  18. hod. 
uskutoční módna show spoločnosti 
Narela Lučenec v  spolupráci s  OD 
Prior Poprad. Prezentovať sa budú 
odevy inšpirované umením.• V PALACINKÁRNI „U priateľov“ 
v  Poprade sa v  piatok 25. novembra 
od 18.30 hod. uskutoční premietanie 
obrázkov z  cykloputovnia po Grécku 
a Turecku.• SLOVENSKÝ spisovateľ Jozef Ba-
náš bude prezentovať svoje najnovšie 
knihy Dementi a Kód 7 v nedeľu 27. 
novembra o 17. hod. v Tatranskej ga-
lérii v Poprade. • EŠTE do nedele 27. novembra si 
môžu záujemcovia pozrieť v  Tatran-
skej galérii v  Poprade výstavy Medzi 
nebom a ženou, ktorej autormi sú Bo-
žena Augustínová, Andrej Augustín, 
Martin Augustín a  výstavu keramiky 
Márie Banášovej. V  nedeľu 27. no-
vembra o 16. hod. bude v TG derniéra 
týchto výstav s  komentovanou pre-
hliadkou za účasti autorov Andreja 
Augustína, Martina Augustína a Má-
rie Banášovej.   (ppš)

Akordeónové talenty zakončili 
minulý týždeň XXXIV. ročník Po-
pradskej hudobnej jesene. V Dome 
kultúry im patrili dni od 16. do 
18.novembra 2016, kedy ZUŠ na 
Štefánikovej ulici zorganizovala 
už deviaty ročník medzinárodnej 
akordeónovej súťaže.

Umelecký riaditeľ súťaže Boris 
Lenko (na foto) povedal: „Teším sa 

z toho, že táto súťaž je v Poprade, má 
veľký význam a dúfam, že bude mať 
stále aj podporu mesta, našu podpo-
ru ako harmonikárov má. Popradská 
ZUŠ-ka to veľmi dobre a ochotne or-
ganizuje. Úroveň súťaže bola tohto 
roku mimoriadne vysoká. Prišli na-
ozaj kvalitní umelci zo Slovenska aj 
z okolitých krajín, hlavne z Poľska.“

Jedenásťročná Sára Sokolová (na 
foto) zo Starej Ľubovne získala v ko-
mornej hre spolu s  Timeou Annou 
Wilmanovou tretie miesto a  v  só-
lovej hre čestné uznanie. Toto útle 
dievčatko hra na akordeón veľmi 
baví a hodiny navštevuje rada a dob-
rovoľne. Začala hrať na klávesovom 
akordeóne a neskôr prešla na gom-
bíkový. Povedala: „Hľadať tóny som 
sa naučila podľa stupníc, gombíky 
rozlišujem podľa bielych a  čiernych. 
Postupne sa dá naučiť všetko.“ 

Hodnotenie umeleckých výkonov 
nie je ako hodnotiť a odmerať skok 
do diaľky, v  umení sa nedá úplne 
presne rozhodnúť o víťazovi, hodno-
tiaci pohľad býva vždy subjektívny, 

ale vo väčšine prípadov sa porotcovia 
zhodli na tom, kto je top. V  piatok 
večer dal bodku za súťažou koncert 
víťazov, na ktorom hrali tí najlepší 
ako napríklad: Szymon Šwierzewski, 
Krzystof Polnik (PL), Kolsut Bartosz 
(HU), Mário Hrdý (SK-Bojnice), 
Martin Beseda (SK-Nitrianske Rud-
no) a trio U. Cieslak, M. Hydzik, W. 
Ulanowski (PL). Tohtoročným hos-
ťom súťaže bol fínsky akordeónový 
virtuóz Mika Väyrynen.  (kpa)

„Okrem našej základnej školy va-
ríme pre MŠ Letná a  Súkromnú MŠ 
Stella. Vždy je to okolo 1300 obedov 
denne. Snažíme sa o to, aby našim de-
ťom chutilo a preto sme sa rozhodli ich 
jedálny lístok spestriť takouto akciou. 
Verím, že sa z toho stane tradícia a bu-
deme prinášať deťom jedlá zahranič-
ných kuchýň, so zreteľom na to, čo im 
chutí. Veď Taliani majú skvelú pizzu, 
či špagety a  napríklad Poliaci výbor-
né kapustové jedlá,“ povedala vedúca 
školskej jedálne v ZŠ Jarná Stanislava 
Valášiková, ktorá sleduje aj aktuálne 
zmeny v  školskom stravovaní. „Do 
nových noriem som skočila rovnými 
nohami a vyskúšala som od začiatku 
kalendárneho roka veľa receptov. Mu-
sím povedať, že mnohé jedlá deťom 
nechutia, pretože nie sú na ne zvyknu-
té. Som aj za jednotný jedálny lístok, 
ale je potrebné prihliadať hlavne na to, 
čo deťom chutí,“ zdôraznila.

Popradská radnica už dávnejšie 
deklarovala, že si na školské stra-
vovanie v  meste poriadne posvieti. 
Od nového roka má v pláne zaviesť 
v popradských školách jednotný je-
dálny lístok a preverila aj dodávate-
ľov surovín. „Jednotný jedálny lístok 
by mal ukázať pozitíva, ale aj negatí-
va v školskom stravovaní, keďže bude 
možnosť porovnávať. Keďže minister-
stvo vydalo nové nariadenie s oveľa 
väčším dôrazom na kvalitu, mesto 
chcelo vedieť, či naši dodávatelia toto 

dodržiavajú. Väčšina prísne kritériá 
spĺňa a  tak veľké zmeny nenastali,“ 
priniesla nové informácie metodička 
pre školské stravovanie odboru škol-
stva, mládeže a športu MsÚ v Popra-
de Gabriela Rekeneiová.

V rámci Dňa českej kuchyne v ZŠ 
Jarná dozeral na prípravu jedál a cen-
né rady rozdával šéfkuchár spoza rie-
ky Moravy Jan Slavík (na foto vpravo). 
Ten prezradil aj rozdiely v pravidlách 
školského stravovania v Čechách a na 
Slovensku. „Tu na Slovensku sú strikt-
ne dané materiálno-spotrebné normy 
a tie sú záväzné. My nič také nemáme, 
musíme sa riadiť iba spotrebou urči-
tých komodít. Znamená to, že Slováci 
môžu variť iba to, čo majú schválené, 
my môžeme variť, čo chceme, iba na to 

musíme mať peniaze a na jedného člo-
veka splniť určité množstvo zemiakov, 
zeleniny, mlieka, tukov, cukrov a soli,“ 
vysvetľoval.

S  avizovaným jednotným jedál-
nym lístkom sa vynára niekoľko 
otáznikov, hlavne čo sa týka záso-
bovania. Napríklad, v  školskej je-
dálni ZŠ Jarná sa denne spotrebujú 
stovky kilogramov surovín a  nad 
tým sa pozastavil aj J. Slavík. „Že-
lám veľa šťastia so zásobovaním. 
Treba si spočítať porcie na dané jedlo 
a som zvedavý, či na Slovensku toľko 
danej komodity naraz budete mať. 
S bravčovým mäsom by problém ne-
musel byť, ale napríklad s  králikom, 
či rybou už áno,“ dvihol varovný 
prst na záver.   (mav)

(Dokončenie zo str. 1)

Jan Slavík oboznámil vedenie školy a viceprimátora Pavla Gašpera s roz-
dielnymi postupmi pri zostavovaní jedálneho lístka v Českej republike.
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Cez virtuálnu registračnú pokladnicu

Zimná údržba ciest a chodníkov v Poprade
Nástupištia zastávok MHD, scho-

dy, lávky cez rieku Poprad, prístupy k 
prechodom pre chodcov bude v zime 
udržiavať firma Brantner Poprad. 

SMK Poprad zabezpečuje počas 
zimy zjazdnosť na 68 km mestských 
komunikácií a 32 km chodníkov. V 
Poprade sú však aj cesty I., II. a III. 
triedy, ktorých zimnú údržbu zabez-
pečujú iné organizácie – Slovenská 
správa ciest a Správa a údržba ciest 
Prešovského samosprávneho kraja. 

 „Už počas roka sme komunikovali 
so zástupcami všetkých organizácií 
tak, aby výsledkom bola kvalitná zim-
ná údržba a spokojní obyvatelia nášho 
mesta,“ uviedol primátor Poprad Jo-
zef Švagerko. 

„Najväčším problémom pri zimnej 
údržbe je už tradične statická doprava 
na sídliskách. Keďže áut je každým ro-
kom viac a parkujú aj na chodníkoch, 
predovšetkým v nočných hodinách vý-
razným spôsobom obmedzujú možnosti 
ich údržby. Chceli by sme preto požiadať 
najmä vodičov, aby na to pri parkovaní 
mysleli,“ informoval pred príchodom 
zimy riaditeľ SMK Peter Fabian. 

V zmysle Zákona o pozemných 
komunikáciách závady v schodnosti 
chodníkov priľahlých k nehnuteľ-
nosti, ktorá sa nachádza v súvislom 
zastavanom území a hraničí s cestou 
alebo miestnou komunikáciou, sú 
povinní bez prieťahov odstraňovať 
vlastníci, správcovia alebo užívatelia 
nehnuteľností, pokiaľ tieto závady 

vznikli znečistením, poľadovicou 
alebo snehom. 

Aj v tomto roku bude mať Správa 
mestských komunikácií v Poprade k 
dispozícii GPS monitoring techniky, 
ktorý zaviedla v minulom roku. Táto 
technológia výrazným spôsobom  
uľahčila a sprehľadnila zimnú údržbu. 
Je výraznou pomôckou predovšetkým 
pri operatívnom riešení jednotlivých 
zásahov počas údržby a rovnako ve-
rejnosť má možnosť sledovať pohyb 
mechanizmov. 

Presný rozpis činností a priorít pri 
starostlivosti o mestské cesty a chod-
níky definuje operačný plán pre výkon 
zimnej údržby mestských komuniká-
cií a chodníkov v meste Poprad na 
zimné obdobie 2016/2017.  (mag)

Tatranskú akadémiu zaplavili uchádzači o štúdium
Tatranská akadémia v  Poprade 

ponúka v rámci Súkromnej strednej 
odbornej školy jedinečné študij-
né odbory, ktoré sa na žiadnej inej 
slovenskej strednej škole nevyučujú 
a preto o ňu javia záujem deti z celé-
ho Slovenska. Minulý týždeň v pia-
tok sa s  jej každodenným životom 
zoznámili možní uchádzači o  štú-
dium v tejto škole.

„Zostali sme verní našim dvom štu-
dijným odborom a to právo a podni-
kanie a  informačné a digitálne tech-
nológie. Verím, že sme uchádzačov 
zaujali všetkými aktivitami a úspech-
mi, ktoré naša škola dosiahla,“ uvied-
la riaditeľka Tatranskej akadémie 
Beáta Mitická.

Škola úspešne spolupracuje s fakul-
tami, ale aj spoločnosťami, ktoré sa 
daným študijným odborom venujú. 
„Na základe vlastných skúseností mô-
žem povedať, že študenti, ktorí k nám 
prichádzajú z  tohto prostredia, majú 
viac vedomostí v  danej oblasti,“ po-
vedala Katarína Zimermanová v za-
stúpení Ekonomickej fakulty UMB 
v Banskej Bystrici, pracoviska Inštitú-
tu manažérskych systémov so sídlom 
v  Poprade. „Vieme takto študentom 
ukázať širšie možnosti a  vzdelávanie 
je tak kontinuálne,“ dodala odborná 

asistentka v katedre 
pracovného práva 
Právnickej fakulty 
UPJŠ v  Košiciach 
Jana Žulová. „Naša 
spoločnosť spolupra-
cuje s  Tatranskou 
akadémiou už štvr-
tý rok. Pomáhame 
študentom pri od-
bornom vzdeláva-
ní, robíme pre nich 
workshopy a prezen-
tácie, chodia k  nám 
na exkurzie a stáže,“ 
priblížil spoluprácu 
generálny riaditeľ spoločnosti AT&T 
na Slovensku Gabriel Galgóci.

Študenti, ktorí sa pre túto školu 
rozhodli, sú s  výberom spokojní. 
„Chcel by som sa venovať programo-
vaniu a  trochu aj grafike. Škola ma 
zaujala kvalitou vzdelávania,“ po-
vedal prvák Lukáš Perko. „Venoval 
som sa informačným a  digitálnym 
technológiám aj pred výberom tejto 
školy a  práve ona zahŕňa grafiku aj 
programovanie, preto som neváhal,“ 
pokračoval druhák Juraj Martíček. 
„Vybrala som si právo a  podnikanie 
preto, lebo v rámci Slovenska neexis-
tuje škola, ktorá by podobný odbor 

ponúkala a  umožnila mi študovať 
niečo, čo robiť chcem,“ dodala štvr-
táčka Simona Zoričáková.

Uchádzači o  štúdium v  Tatranskej 
akadémii videli počas Dňa otvore-
ných dverí, ako škola funguje. „Ešte 
nie som rozhodnutá, ale takéto smery 
ma lákajú. Veľmi ma zaujalo, že sa už 
priamo na strednej škole dá učiť eko-
nomika v takomto rozsahu,“ prezradi-
la Lenka Szentiványiová. „Technika sa 
vyvíja veľmi rýchlo a na strednej škole 
asi nezachytím úplne všetko. Táto ško-
la mi však asi pomôže zorientovať sa aj 
s vyhliadkou štúdia na vysokej škole,“ 
uzavrel Filip Šulgan.  (mav)

Virtuálna registračná poklad-
nica má za sebou rok a  pol svojho 
fungovania. Služby tejto bezplatnej 
aplikácie pomáhajú pri evidovaní 
hotovostných platieb viac ako 26 ti-
síc podnikateľom. Finančná správa 
od začiatku prevádzky VRP viac-
krát vylepšila túto službu tak, aby 
zvýšila jej užívateľom komfort. Na 
základe novej legislatívy sa od júla 
2016 navýšil maximálny mesačný 

limit vydávaných pokladničných 
dokladov z  1 000 na 3  000. Keďže 
tisícky podnikateľov pracujú s VRP 
prostredníctvom smartphonu cez 
mobilnú aplikáciu, finančná správa 
v  uplynulých mesiacoch zjednodu-
šila prihlasovanie sa do aplikácie 
pomocou PIN alebo odtlačku prsta 
a v najnovšej verzii VRP implemen-
tovala možnosť tlače cez mobil-
né tlačiarne.   (ppp)

Slávnostné vyhodnotenie a  odo-
vzdávanie cien súťaže Zlatý erb 
2016 sa uskutočnilo 15. novembra 
v  rámci medzinárodného kon-
gresu ITAPA 2016 v  Bratislave. 
Internetová stránka Prešovského 
samosprávneho kraja - www.po-
-kraj.sk získala v  súťaži Zlatý erb 
2016 strieborné ocenenie v kategó-
rii Najlepšia stránka samospráv-
neho kraja.   (ppp)

Strieborná stránka

(Dokončenie zo str. 1)

• LYŽIARSKE stredisko Bachled-
ka v Ždiari sa pripravuje na nad-
chádzajúcu zimnú sezónu, ktorá 
prinesie niekoľko noviniek. Lyžiarov 
z  Popradu, Kežmarku a Vysokých 
Tatier bude tento rok voziť do stre-
diska skibus. Lyžiari zo Zamaguria 
a Pienin sa do strediska dostanú ove-
ľa rýchlejšie a pohodlnejšie po novej 
asfaltovej ceste z Malej Frankovej. 
Nový prístup umožní tiež rýchly 
príjazd pre návštevníkov z poľskej 
Niedzice a Szczawnice. 

• MÚZEUM Tatranského národ-
ného parku v Tatranskej Lomnici 
je od pondelka 21. novembra za-
tvorené. Dôvodom je pravidelná 
každoročná údržba expozície mú-
zea, výmena herbárových položiek, 
ošetrenie a doplnenie exponátov. 
Múzeum opäť privíta návštevníkov v 
pondelok 5. decembra.

• POČAS leta navštívili región se-
verného Spiša a Pienin najmä náv-
števníci zo Slovenska. Narástol však 
počet turistov z Izraela či severských 
krajín. Turistickú sezónu v regióne 
oficiálne ukončili počas predošlého 
víkendu pešou turistikou po Ceste 
minerálnych prameňov. S celkovou 
dĺžkou 100 kilometrov spája dvanásť 
najvýznamnejších minerálnych pra-
meňov v jedenástich obciach.

• VÝSLEDOK jesenného sčítava-
nia kamzíkov v Tatrách pracovníkov 
Štátnych lesov Tatranského národ-
ného parku prekvapil a potešil. V 
porovnaní s koncom deväťdesiatych 
rokov minulého storočia, keď na-
počítali len okolo 200 kusov, počet 
kamzíkov výrazne stúpol a dnes ich 
už je 1 367. Spočítavanie kamzíkov 
sa organizuje spravidla dvakrát roč-
ne, a to na jar a na jeseň. 

• V SPIŠSKOM divadle môžu záu-
jemcovia vidieť zajtra 24. novembra 
o  19. hod. hru od Jozefa Mokoša 
s názvom Jánošík alebo pravda je len 
jedna a v stredu 30. novembra o 19. 
hod. hru o hľadaní vzájomného po-
rozumenia s  názvom Karol, ktorej 
autorom je Poliak Slawomir Mrozek.

• OSLAVA 60. výročia založenia 
súboru spojená s  oslavou 10. výro-
čia založenia súboru Senior Jánošík 
sa uskutoční v piatok 25. novembra 
o 18. hod. v Dome kultúry vo Svite. 

• NOVÝ cestovný poriadok Želez-
ničnej spoločnosti Slovensko vstú-
pi do platnosti 11. decembra 2016. 
Zmeny v  diaľkovej a  regionálnej 
doprave, ale aj novinky v  cenách 
a  kvalite verejnej železničnej do-
pravy sú uverejnené na interneto-
vej stránke železníc.  (ppš)
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Slovenský diplomat s tatranskými koreňmiÚspešní spod Tatier
Za úspechom, splnením svojho 

sna, za novými poznatkami a zážit-
kami sa s odvahou vyberajú do sveta 
mnohí ľudia spod Tatier. Takým je 
i Michal Mlynár, ktorý pochádza z 
Tatranskej Lomnice a v Poprade vy-
študoval na Gymnáziu Ul. D. Tatar-
ku, neskôr na vysokej škole angličti-
nu-ruštinu. Deväť rokov pôsobil ako 
učiteľ v Jazykovej škole v Poprade, 
neskôr v spomínanom gymnáziu v 
bilingválnej sekcii. 

„Po rokoch učiteľskej dráhy a roku po-
bytu v USA na stáži v rámci Fulbrigh-
tovho programu pre učiteľov, som začal 
mať pocit, že potrebujem nejakú zme-
nu, nový impulz. Vždy som poškuľoval 
po diplomacii. Kedysi sa dala študovať 
len v Moskve, čo ma až tak nelákalo. V 
roku 1993 som sa prvýkrát prihlásil na 
ministerstvo zahraničných vecí, ale ešte 
som za sebou nemal vojenskú službu. 
„Civilku“ som absolvoval na spomína-
nom gymnáziu, kde som aj zostal učiť. 
Študenti boli skvelí, „bilingválky“ bol 
nový projekt a hoci sú zamerané na 
nemčinu, po angličtine bol veľký hlad,“ 
načrel do svojich začiatkov M. Mlynár. 
Na diplomaciu si potom trochu počkal. 
Napriek úspešnému konkurzu v roku 
1996 sa nakoniec rozhodol zostať verný 
svojim študentom a na ďalší konkurz sa 
prihlásil až v roku 2000. Na MZV na-
stúpil najskôr ako tlmočník, postupne 
prešiel ďalšími postmi. Bol parlament-
ným tajomníkom vtedajšieho ministra 
Eduarda Kukana, ktorý v tom čase kan-
didoval na prezidenta SR, čo bolo pre 
diplomatického nováčika skvelou skú-
senosťou. Po štyroch rokoch M. Mlynár 
odišiel na svoj prvý zahraničný post do 
New Yorku, kde pôsobil päť rokov ako 
zástupca veľvyslanca pri OSN. Opäť mu 
pribudli jedinečné poznatky. Konštato-
val: „V rokoch 2006-7 bolo Slovensko ne-
stálym členom Bezpečnostnej rady OSN 
a boli plné intenzívnej práce. Po návrate 
z USA som ďalšie dva roky pracoval na 
odbore OSN na MZV, následne krátko 
v kabinete ministra Dzurindu a v roku 
2012 som prvýkrát odišiel na veľvysla-
necké miesto - do Kene.“ 

Našinec vie o tejto exotickej krajine 
málo. Čerstvý veľvyslanec zakrátko zis-
til, že Nairobi je skutočne Parížom Af-

riky, ako sa mu zvykne hovoriť. „Afrika 
je špecifická z rôznych dôvodov - z pro-
fesijného i ľudského hľadiska. Mal som 
na starosti 12 krajín z celého regiónu. V 
Nairobi je aj jedno zo štyroch hlavných 
sídiel OSN, takže po newyorskej skúse-
nosti bolo skvelé vidieť aj inú časť práce 
OSN a priamo sa do nej zapojiť. Bol som 
predsedom výboru stálych predstavite-
ľov Programu OSN pre bývanie a ľudské 
sídla. Sídli tam tiež program pre životné  
prostredie a dôležitá je i oblasť rozvojo-
vej pomoci. Slovensko je od roku 2003 
donorskou krajinou a práve Keňa je 
hlavnou krajinou slovenskej rozvojovej 
pomoci. Už vyše 20 rokov v nej pôsobia 
naše mimovládne  organizácie najmä v 
sektoroch zdravotníctva, vzdelávania a 
poľnohospodárstva,“ zhrnul diplomat. 
Za tie roky zrealizovali približne 40 vý-
znamnejších, ale aj menších projektov 
v hodnote viac ako 5 miliónov dolárov 
- a pomoc stále pokračuje. 

Keďže Keňa v súčasnosti prechádza 
procesom decentralizácie verejnej sprá-
vy, slovenské skúsenosti z tejto sféry 
jej boli prospešné. Na jej území žije 45 
miliónov obyvateľov rôznych kmeňov 
a vytvorila 47 krajov. 

Náš veľvyslanec s Keňanmi rýchlo 
našiel spoločnú reč. Podľa jeho slov sú 
to veľmi priateľskí, otvorení aj vzdela-
ní ľudia. So Slovákmi majú spoločnú 
tiež pohostinnosť a pracovitosť. Aj v 
odľahlých a chudobnejších regiónoch 

hosťom vždy ponúknu aspoň jedno-
duché jedlo, ktoré dávajú zo srdca. Až 
85 percent Keňanov sa hlási ku kres-
ťanstvu a viera a rodina má pre nich 
silný význam. Podobne ako v našej 
tradícii, sú Keňania veľmi spätí s pô-
dou. Vysoko si cenia dobytok, ktorý je 
i venom pri sobáši. 

„Keňa je rôznorodá, sú v nej úrod-
nejšie oblasti, pobrežie, kde žijú väč-
šinou moslimské kmene, ale aj suchšie 
územia, kde sa nič neurodí, nemôžu 
pásť dobytok a sú odkázaní na pomoc, 
napr. v teritóriu, kde žije známy kmeň 
Masajov. Ak by však dobre fungovala 
ekonomika a zásobovanie, tak by v Keni 
nemal nikto hladovať. V úrodných ob-
lastiach zbierajú úrodu 2-3-krát ročne a 
všetko rastie neskutočne rýchlo,“ uvie-
dol M. Mlynár.  

Základom kenskej stravy je veľa 
kukurice, strukovín, najmä fazule, je-
dia ugali - tuhú kašu z obilia chuťou 
podobnú našej knedli, cítiť i vplyv 
indickej kultúry, keďže v tejto krajine 
žije veľa Indov a jedia sa placky čapa-
ti. Mäso konzumujú najmä hovädzie, 
jahňacie a kozľacie. Pripravujú ho inak, 
než sú zvyknutí Európania - varia ho 
aj s kosťami.

A klimatické podmienky? „Samot-
né Nairobi je zelené mesto, nachádza 
sa v nadmorskej výške 700 metrov nad 
morom, podobne ako náš Sliezsky dom. 
Napriek tomu, že je blízko rovníka, táto 
nadmorská výška spôsobuje, že v ňom 
nie sú extrémne teploty. Celoročne sa 
pohybujú od 18 do 26 stupňov. Dvakrát 
do roka je obdobie kratších a dlhších 
dažďov, ale ani vtedy teploty neklesnú 
cez deň pod 18, v noci pod 14°C. Kúrenie  
neexistuje, ľudia sa len lepšie oblečú. Je 
tam skutočne až blahodarné podnebie, 
nie je vysoká vlhkosť vzduchu a kvôli 
nadmorskej výške ani malarické komáre. 
Horšie pomery sú v iných regiónoch, na 
pobreží je teplejšie a vlhkejšie podnebie, 
inde veľmi suché,“ prezradil M. Mlynár. 
Nairobi sa páčilo i manželke, ktorá je 
učiteľka matematiky a v Keni bola veľ-

mi spokojná - pôsobila na medzinárod-
nej strednej škole. Dokonca povedala, 
že najlepšie učiteľské skúsenosti získala 
na bilingválnom gymnáziu v Poprade 
a v tejto medzinárodnej škole. Aj obe 
dcéry pôsobenie v zahraničí zvládajú 
dobre. Získavajú rôznorodé zážitky a 
podnety, zdokonaľujú sa v jazyku. Tro-
chu zložitejšie je to však s udržiavaním 
priateľských väzieb, pretože rodina ni-
kde nezostáva príliš dlho. Staršia dcéra 
študuje 1. ročník na strednej medziná-
rodnej škole v Bratislave, mladšia ešte 
navštevuje základnú školu. 

M. Mlynár svoju veľvyslaneckú mi-
siu ukončil po 3,5 roku v lete minulé-
ho roku a vrátil sa na Slovensko. Stal 
sa generálnym riaditeľom sekcie me-
dzinárodných organizácií, rozvojovej 
a humanitárnej pomoci na MZV SR. 
Z Kene si odniesol cenné skúsenosti 
a vie, že rozvojová ahumanitárna po-
moc má obrovský význam. Do jeho 
kompetencie patrili bohatšie Seychely, 
ale aj Tanzánia, Rwanda, Južný Su-
dán, kde skutočne vládne absolútna 
chudoba a ľudia nemajú takmer nič. Z 
úspešných slovenských projektov mu 
najviac utkvel v pamäti projekt na po-
moc malým farmárom na pobreží, kde 
pestujú makadamové a kešu orechy a 
prednostne sa snažia zamestnávať ženy, 
prioritne slobodné matky, či projekt 
vidieckej kliniky, ktorú v okolí Nairo-
bi prevádzkuje jedna zo slovenských 
„mimovládok“. „V Keni nie je systém 
plošného zdravotného poistenia pre všet-
kých. Pacienti zo širokého okolia putujú 
do tejto kliniky aj pol dňa. Najviac čelia 
chorobám súvisiacim s pitím zdravotne 
závadnej vody. Trápia ich parazity, ža-
lúdočné a podobné problémy. Na klinike 
je i gynekologické oddelenie, oddelenie 
zamerané na liečbu HIV-AIDS, na lieč-
bu tuberkulózy. Veľmi prospešný je tiež 
projekt venovaný posilneniu učňovského 
technického vzdelávania, lebo v Keni je 
veľký nedostatok zručných remeselníkov. 
Ak získajú remeslo, zvyšuje sa ich šanca 
uplatniť sa na pracovnom trhu,“ dodal 
rodák z nášho regiónu. 

Diplomati podstupujú vo svojom 
pracovnom živote určitý kolobeh. Po 
zahraničnej misii sa zväčša na určitý 
čas vracajú domov a potom ich opäť 
čaká rotácia. M. Mlynár pokladá svoje 
pôsobenie v Keni za veľmi obohacu-
júce. Výnimočné skúsenosti mu však 
takisto priniesol nedávny výberový 
proces nového generálneho tajomní-
ka OSN, na ktorom sa podieľal, a kde 
obstál šéf slovenskej diplomacie Mi-
roslav Lajčák so cťou vo veľkej konku-
rencii ako druhý. „Želám si slúžiť svoje 
krajine a popasovať sa s akoukoľvek 
výzvou. V diplomacii neexistuje vý-
znamnejšia a menej významná krajina, 
preto som v budúcnosti pripravený na 
poverenie do ktoréhokoľvek kúta sve-
ta,“ uzavrel M. Mlynár.  (mar)

M. Mlynár ako hlavný rečník na samite guvernérov kenských samosprávnych 
krajov hovorí o slovenských skúsenostiach s decentralizáciou verejnej správy.

Michal Mlynár pri sadení stromčeka v areáli vidieckej školy v Keni.
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Model Kano dokáže merať spokojnosť ešte predtým, ako ju pocítite

Náklady siahajú niekedy
až do tisícovPribližne 46 tisíc slovenských majiteľov 

vozidiel sa podľa poznatkov Spoločnosti 
ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad týka 
emisný škandál spojený s automobilmi 
Volskwagen. Ani po roku, čo došlo v týchto 
vozidlách k odhaleniu problémov so sof-
tvérom na manipuláciu údajov o emisiách, 
sa poškodení z Popradu nedočkali nápra-
vy. Aspoň tak o svojich zlých skúsenostiach 
hovorili dvaja Popradčania minulú stredu 
v priestoroch S.O.S. Práve toto združenie 
sa rozhodlo zamerať, okrem riešenia dote-
rajších problémov spotrebiteľov, aj na tzv. 
Dieselgate. 

Petra Vargová Čakovská z S.O.S. skú-
mala, ako na túto aféru reagovali v iných 
členských krajinách EÚ a plánuje podnik-
núť viac aktivít, ktoré majú poškodeným 
majiteľov vozidiel pomôcť: „Chceme vyzvať 
spotrebiteľov, ktorí vlastnia tieto autá, aby 
sa na nás obrátili. Chceme otvoriť diskusiu 
k tejto problematike, lebo prešiel už rok a 
situáciu u nás nikto neriešil. Leží nám na 
srdci ochrana spotrebiteľa, do ktorej zahŕňa-
me tiež ochranu životného prostredia, čo je 
jedným zo základných spotrebiteľských práv. 
V roku 2017 by mal byť v rámci EÚ predsta-
vený nový model, akým spôsobom sa budú 
parametre  dané výrobcom kontrolovať, ale 
v reálnom prostredí, na reálnych cestách. 
Doteraz v EÚ neexistuje v automobilovej 
doprave nezávislý orgán, ktorý by automo-
bilových výrobcov kontroloval podľa európ-
skych smerníc, tak ako je tomu v lodnej, že-
lezničnej či leteckej doprave.“

Jedným z dvojice poškodených spotre-
biteľov je Miroslav Smolár, ktorý si kúpil 
nové vozidlo spomínanej značky. Nielen-
že bolo často pokazené, ale po vypuknutí 
emisného škandálu mi prišiel list, že sa to 
týka aj jeho automobilu. Povedal: „Takto 
som sa dozvedel, že moje auto podlieha 
emisnému problému a je v ňom založený 
chybný softvér. Keď som sa pýtal, čo mám 

robiť, dostal som odpoveď, že môžem jaz-
diť ďalej a bude urobená náprava. Doteraz 
sa však nič neudialo.“ Cíti sa podvedený a 
ostáva mu už len veriť, že s jeho problé-
mom pohne aspoň S.O.S.

Michal Fáber, predseda S.O.S. podotkol, 
že okrem tejto aktuálnej témy, patria v 
súčasnosti medzi najfrekventovanejšie 
spotrebiteľské problémy všeobecne pô-
žičky, hlavne od nebankových subjektov, 
zmluvy s dodávateľmi energií, zhotove-
nie diela najmä  zatepľovanie rodinných 
domov, dlažby, pomníky a v poslednom 
čase aj internetový predaj. Uviedol tiež, 
že S.O.S. Poprad je jediným združením, 
ktoré je zapísané v zozname subjektov al-
ternatívneho riešenia spotrebiteľských 
sporov. Sú v ňom ešte Slovenská obchod-
ná inšpekcia, Úrad pre reguláciu sieťových 
odvetví, Úrad pre reguláciu elektronických 
komunikácií a poštových služieb a ban-
kový ombudsman SR. Kým tieto inštitú-
cie sa špecializujú na špecifické oblasti, 
S.O.S. alternatívne rieši všetky druhy spot-
rebiteľských sporov.  (mar)

Slovenskí občania sú neraz, 
čo sa týka zdravotnej starost-
livosti v zahraničí, nerozvážni. 
Pre pár eur pripoistenia risku-
jú často tisícové čiastky, ktoré 
musia následne zaplatiť z vlast-
ného vrecka, ak sa im mimo 
Slovenska stane úraz alebo ich 
zastihne zdravotný problém.

Soňa Ďurčová, mediátorka 
Spoločnosti ochrany spotrebi-
teľov (S.O.S.) Poprad, pobočka 
Nitra, sa zaoberá pomocou pre 
spotrebiteľov v  poskytovaní 
cezhraničnej zdravotnej sta-
rostlivosti. Pomáha im riešiť 
situácie, v  ktorých sa ocitnú 
v  zahraničných nemocniciach 
a oboznamovať ich s tým, na čo 
majú nárok. Každopádne odpo-
rúča spotrebiteľom, aby sa pri 
ceste do zahraničia radšej dali 
pripoistiť pre prípad úrazu ale-
bo nečakanej choroby. Špecia-

lizuje sa na nemecky hovoriace 
krajiny, najmä na Rakúsko.

„Netreba šetriť na poistnom, 
ktorého suma je zanedbateľná 
oproti tomu, ak by ste pripo-
istení neboli. Napríklad jedna 
letová hodina vrtuľníka stojí 
v Rakúsku 4500 eur. Ak nemáte 
pripoistenie, slovenská zdravot-
ná poisťovňa prispeje alikvotnou 
čiastkou podľa svojich predpisov. 
Potom sa môže stať, ak postihnu-
tý nie je solventný, že zaťaží celú 
rodinu nákladmi na zdravotnú 
starostlivosť, operáciu či prevoz 
na Slovensko,“ povedala S. Ďur-
čová. Uviedla dva prípady, keď 
pani na jednodňovom výlete do 
Viedne skolabovala, museli ju 
následne v Rakúsku hospitalizo-
vať s vážnou diagnózou a opero-
vať. Našťastie mala na Slovensku 
doplnkové pripoistenie, inak by 
musela uhradiť niekoľko tisíc 
eur. Navyše príbuzní od začiat-
ku komunikovali so slovenskou 
zdravotnou poisťovňou, a  tak 
sa vyhli prípadným následným 
problémom s preplatením zdra-
votnej starostlivosti. Vyskytol 
sa aj prípad, že sa slovenskému 
občanovi stal vážny úraz v  ra-
kúskych horách a nebol pripo-
istený. Bol nutný zásah vrtuľ-
níka, ale príbuzní sa zdráhali 
prijať túto pomoc práve z obavy 
o  neúnosné finančné náklady. 
Mediátorka v  každom prípade 
odporúča hneď kontaktovať 
slovenskú zdravotnú poisťov-
ňu, s ktorou treba komunikovať 
o  najlepších riešeniach v  po-
dobných prípadoch.  (mar)

Majitelia chybných vozidiel dúfajú v nápravu

Bežnému človeku pojem 
Kano model pravdepodobne 
nič nehovorí, ale pre Poprad-
čana Petra Madzíka, odborné-
ho asistenta z Katolíckej uni-
verzity Ružomberok, Katedry 
manažmentu Pedagogickej 
fakulty KU v  Poprade, nie je 
neznámy. Práve za vedecký 
príspevok Zvyšovanie pres-
nosti modelu Kano si prevzal 
v  minulých dňoch Cenu za 
najlepší publicistický príspe-
vok v  oblasti kvality práce, 
produkcie a života 2016.

Udelil mu ju Úrad pre nor-
malizáciu, metrológiu a  skú-
šobníctvo SR za odborný člá-
nok uverejnený v  prestížnom 
zahraničnom časopise. Ne-
bolo to po prvýkrát, už pred 
dvoma rokmi získal cenu za 

svoju dizertačnú prácu. Týka-
la sa kvality - tvorby a riadenia 
vzťahov medzi praxou a vzde-
lávaním. A kvalitu posudzuje 
i model Kano. „Hlavným pre-
javom kvality je spokojnosť jed-
notlivca a model Kano pracuje 
práve so spokojnosťou. Volá sa 
podľa japonského vedca Kana, 
ktorý si všimol, že spokojnosť 
je, zjednodušene povedané, cel-
kový dojem z niečoho, ale skla-
dá sa z malých prvkov, čiastok. 
Tento model vysvetľuje urči-
tú zvláštnosť - ak niečo daný 
produkt, služba alebo projekt 
plní alebo neplní, má to rôzny 
dopad na spokojnosť. Ako prí-
klad uvediem, že sa ubytujete 
v  luxusnom apartmáne, ale 
zistíte, že vám netečie voda. 
Výsledkom bude, že budete 

nespokojní. Ak sa ubytujete 
v tomto apartmáne a voda te-
čie, nemá to žiadny vplyv na 
vašu spokojnosť, lebo tečúcu 
vodu považujete za samozrej-
mosť. Sú veci, ktoré pokladáme 
za samozrejmé a ak tie nie sú 
splnené, automaticky je človek 
nespokojný, no ak sú splnené, 
človek si to spravidla ani ne-

všimne. Ak si však v tom istom 
apartmáne nájdete bonbón na 
vankúši, poteší vás, ale, ak ho 
tam nenájdete, nič sa s  vašou 
spokojnosťou nestane, lebo ho 
neočakávate. Teda na takýchto 
príkladoch vidieť, že plnenie 
rôznych prvkov má rozdielny 
vplyv na spokojnosť.“

Použitie modelu Kano má 
veľký efekt v  praxi, pretože 
môže poslúžiť pri hľadaní ná-
vrhov zvyšovania kvality na 
základe zisťovaných atribútov 
spokojnosti. „Model Kano do-
káže posúdiť reakciu človeka 
na zmenu ešte predtým, než ju 
urobíme,“ upresnil P. Madzík.

Princíp Kano modelu pou-
žili študenti KU z popradskej 
katedry manažmentu aj pred 
dvoma rokmi v celoslovenskej 

súťaži vypísanej známou auto-
mobilkou a so svojím projek-
tom obsadili 2. miesto. 

Pre P. Madzíka je kvalita top 
téma, ktorej sa so zanietením 
venuje od skončenia vysokej 
školy i počas doktorandského 
štúdia na Žilinskej univerzite, 
aj posledné tri roky, počas kto-
rých pôsobí v Poprade. Je rád, 
že ocenený článok mal veľmi 
dobré ohlasy a ozývajú sa mu 
odborníci z celého sveta. Je to 
pre neho zadosťučinenie a dô-
kaz, že má význam zaoberať 
sa vecami, ktoré možno nie 
sú také jednoduché, ale môžu 
priniesť vysoký efekt. V  sú-
časnosti nosí v  hlave viacero 
tém a má rozpracované ďalšie 
odborné príspevky. Opäť sa 
budú týkať kvality.  (mar)

Prvý zľava predseda S.O.S. Poprad Michal Fáber, tretia zľava mediátorka Soňa Ďur-
čová, prvý sprava poškodený spotrebiteľ Miroslav Smolár. FOTO - Marta Marová
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KiNo TaTraN
24. novembra o 19. hod.
TATRY, NOVÝ PRÍBEH
SK, dokumentárno-zážitkový, 
61 min., slovenská verzia, MP12
Tri príbehy troch hlavných 
postáv tvoria kompaktný ce-
lok snažiaci sa vystihnúť „naj-
menšie veľhory na svete“ v ich 
divokej kráse a neskrotnosti.    
Vstupné: 4 €

25. a 26. novembra o 19. hod.
DOCTOR STRANGE
USA, dobrodružný/akčný/fan-

tasy, 115 min., titulky, MP12
Ďalší príbeh zo štúdia Marvel 
nás zoznámi so svetoznámym 
neurochirurgom Dr. Stephe-
nom Strangeom. Po vážnej au-
tonehode príde o to najcennej-
šie, čo má - schopnosť používať 
ruky.
Vstupné: 4 €

26. a 27. novembra o 16. hod.
AKCIA ARKTÍDA 
NO, rodinný, 87 min., dabing, 
MP
V snahe stretnúť sa s otcom 
zavezie helikoptéra troch sú-

rodencov na nečakané miesto 
- opustený ostrov v arktickej 
časti Nórska.
Vstupné: 4 €, 3,50 € deti

27. novembra o 19. hod.
AMERICKÁ IDYLA 
USA, dráma, 108 min., titulky, 
MP15
Film podľa románu Philipa 
Rotha oceneného Pullitzerovou 
cenou sleduje príbeh rodiny, 
ktorej zdanlivo idylický život je 
rozbitý sociálnym a politickým 
chaosom 60-tych rokov.
Vstupné: 4 €

Streda 23. novembra o 19. 
hod. / divadelná sála Domu 
kultúry v Poprade
ANETA LANGEROVÁ
Koncertné turné s kapelou a 
sláčikovým triom
Predaj vstupeniek: MIK 
052/436 11 92

Piatok 25. november o 19. 
hod. / divadelná sála DK 
Poprad
SEX PRO POKROČILÉ
Studio dva/CZ
Divadelná komédia - ako zís-
kať návod na oživenie dlho-
ročného manželstva. Hrajú: 
Jana Krausová a Karel Roden.
Predaj vstupeniek: MIK 
052/436 11 92

Nedeľa 27. november o 10. 
hod. / divadelná sála DK 
Poprad
ZLATÁ RYBKA
Divadlo zo Šuplíka
Vstupné: 1,50 €

POPRADSKÉ
VIANOCE 2016
Nedeľa 27. november o 18. 
hod. / Námestie sv. Egídia 
v Poprade
I. ADVENTNÝ KONCERT
Koncert spojený s rozsviete-
ním 1. adventného svetla v 
podaní DH Popradčanka.

Kultúrny program
mesta Poprad

28. novembra
o 19. hod.
ČERVENÝ
PAVÚK - PROJEKT 100 
PL/CZ/SK, triler, 98 min., ti-
tulky, MP15, FK
Príbeh mladého muža Karola, 
ktorého fascinácia zlom vyústi 
do najdôležitejšieho rozhod-
nutia jeho života. Zlo sa skrýva 
na miestach, kde by sme ho ne-
čakali. Vstupné: 4 €, 2 € s pre-
ukazom FK

InzercIa

Na PrEDaJ NEHNUTEĽNoSTi

MESTo  PoPraD
r u š í   o b c h o d n ú   v e r e j n ú   s ú ť a ž

pozemku parc. č. KN-C 1223/8, druh pozemku ostatné plochy 
o výmere 885 m2 v katastrálnom území Spišská Sobota, obec 

Poprad zapísaného v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade 
v Poprade, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1

Vyhlasovateľ súťaže dňom 3. 11. 2016 ruší verejnú obchodnú súťaž 
vyhlásenú podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka vyhlásenú 
dňa 24. 10. 2016 s výzvou na podanie návrhov na uzatvorenie kúp-
nej zmluvy na kúpu nehnuteľnosti v k. ú. Spišská Sobota, pozemku 
parc. č. KN-C 1223/8, ostatné plochy o výmere 885 m2.  
Podľa bodu c), článku „Práva vyhradené vyhlasovateľom súťaže“ 
uverejnených podmienok súťaže, si vyhlasovateľ vyhradil právo 
súťaž zrušiť. Bližšie informácie: ivana.jurisova@msupoprad.sk, tel. 
052/716 72 81. PP-129

• Predám lacno dreve-
ný obklad - 3 €, zrubový 
profil, hranoly, aj dlážko-
vicu na podlahy. Inf.: č. t. 
0908 234 866.  4/16-P• Predám prívesný vozík 
1,3 m x 1 m, cena 110 €. Inf.: 
č. t. 0905 381 177.  49/16-P• Hudobná dvojica Pla-
ček (husle, spev) a  harmo-
nikár alebo gitarista a spev 
stále aktívne hrávajú. Sil-
vester 2016 ešte máme voľ-
ný. Inf. č.t.: 052/776 76 33, 
0902 519 954.  96/16-R• Dám do prenájmu dl-
hodobo garáž na Okruž-
nej ul. v  Poprade (za bie-
lym domom). Inf.: č. t. 
0903 051 761.  99/16-R  • Pizzeria Utopia Poprad 

Hotel POPRAD, s.r.o.
p r i j m e 

do trvalého
pracovného pomeru 

pracovníka na pozíciu

ČAŠNÍK/SERVÍRKA.

Prax v odbore je vítaná.

Životopisy zasielajte
na e-mail

riaditel@hotel-poprad.sk

Kontakt: 052/787 08 11, 
052/787 08 05.

PP-138

prijme do pracovného po-
meru čašníka/-čku. Nástup 
ihneď. Inf.: č. t. 052/773 22 
22 alebo osobne na pre-
vádzke (Dostojevského ul. č. 
23).  100/16-R

Redakcia novín Poprad 
pripravila pre čitateľov súťaž 
o  tri zaujímavé knihy z  vy-
davateľstva IKAR. Súťažiť sa 
bude o  knihu s  názvom Kult, 
ktorej autorkou je Emma 
Clinová. Kniha je o  šty-
ridsaťročnej Evie, ktorá sa 
v  spomienkach vracia do 
severnej Kalifornie 60. rokov 
20. storočia do éry hippies, 

uvoľnenej morálky a  zrodu 
rozličných kultov či siekt. 
Druhú knihu, o ktorú sa sú-
ťaží, napísal Randall Munroe. 
Má názov Čo keby? a  dáva 
zábavné a  poučné odpove-
de na dôležité otázky, ktoré 
vám azda nikdy nenapadlo 
položiť. Tretiu knihu napísal 
Miroslav Graclík. Má názov 
Úlomky spomienok. Je o krá-

ľovnej slovenskej populárnej 
hudby Marike Gombitovej, 
ktorá sa pri príležitosti život-
ného jubilea rozhodla odkryť 
verejnosti svoje spomienky a 
prezradila niektoré z  tajom-
stiev. Spísané spomienky sú 
doplnené prehľadom albu-
mov, piesní a cien.   

Ak máte záujem vyhrať 
jednu z uvedených kníh, sta-
čí vystrihnúť kupón, ktorý je 
súčasťou tejto súťaže a zaslať 
ho do redakcie (Podtatranská 
149/7, Poprad) do pondelka 
28. novembra 2016. Mená 
troch vyžrebovaných čitate-
ľov budú uverejnené v  no-
vinách Poprad v  stredu 30. 
septembra 2016.  (ppš)
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Súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž

o knihy z vydavateľstva iKar

V pondelok večer uviedlo Těšínske divadlo z Čiech divadelné 
predstavenie František z Assisi. Osud tohto svätca inšpiroval 
Martina Kákoša, ktorý si prizval skladateľa Gaba Dušíka a 
textára Martina Sarvaša, aby spoločne vytvorili skvelý mu-
zikál o živote Františka z Assisi. Dielo prinieslo na javisko 
popradského Domu kultúry najdôležitejšie udalosti zo života 
svätca. Těšínske divadlo zavítalo do Popradu ako hosťujúci 
súbor Popradského mestského divadla. Rudolf Kubus z PMD 
podotkol: „S Těšínskym divadlom spolupracujeme hlavne 
preto, lebo je také „inaké“, ako chceme byť aj my. Pôsobia 
na českej a poľskej scéne a PMD chce takisto pracovať s her-
cami v rôznych jazykoch.“   FOTO - Katarína Plavčanová

Na policajnú linku 158 oznámil v nedeľu ráno 31-ročný 
Popradčan krádež kolies z dodávky.

Ku krádeži došlo počas noci zo soboty na nedeľu na Svit-
skej ceste v Poprade, kde na parkovisku pred tamojším ob-
chodom bola zaparkovaná dodávka Ford Tranzit.

Doposiaľ neznámy páchateľ z  nej odmontoval a  ukradol 
štyri kolesá so zimnými pneumatikami a kovovými diskami. 
Spôsobená škoda bola vyčíslená na 700 eur.  (krp)

Dodávka ostala bez kolies
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Dnes 23. novembra - Victoria, štvrtok 24. novem-
bra - Aduscentrum, v piatok 25. novembra - Leká-
reň Nemocnice Poprad, v sobotu 26. novembra 
- Prima - pri kruhovom objazde, v nedeľu 27. 
novembra - Styrax - pri Slovanete na sídl. Juh, 
v pondelok 28. novembra - Aduscentrum a v uto-
rok 29. novembra - Prima - pri kruhovom objazde.
Victoria: Drevárska ul., Aduscentrum: Nám. 

sv. Egídia, Lekáreň Nemocnice Poprad: Ba-
nícka ul. 2, Prima - pri kruhovom objazde: 

Huszova ul., Styrax - pri Slovanete na sídl. 
Juh: Ul. L. Svobodu.
Lekárne s pohotovostnou službou sú otvo-

rené od pondelka do piatka od 18. hod. do 
22. hod., počas sobôt, nedieľ a sviatkov od 8. 
hod. do 22. hod.

SpoločenSká kronIka

V piatok 18. novembra 2016
v Spišskej Sobote s

V sobotu 19. novembra 2016
vo Veľkej s

V sobotu 19. novembra 2016
v Spišskej Sobote s

V pondelok 21. novembra 2016
vo Veľkej so

V pondelok 21. novembra 2016
v Spišskej Teplici s

V pondelok 21. novembra 2016
vo Švábovciach s

V pondelok 21. novembra 2016
vo Veľkej s

V utorok 22. novembra 2016
vo Veľkej s

V utorok 22. novembra 2016
v Novom Smokovci s

Natáliou Macháčovou,
81-ročnou

Danielom Čižikom,
65-ročným

Elenou Miturovou,
74-ročnou

Žofiou Svintekovou,
76-ročnou

Margitou Šebestovou,
82-ročnou

Ondrejom Lacušom,
78-ročným

Bernardom Pieckom,
66-ročným

Irenou Kroščenovou,
75-ročnou

Irmou Hedvigou Kleinovou,
87-ročnou

naVŽDY Sme Sa rozlÚčIlI

Nepíše ten, koho básne nikto nečíta.  MARTIALIS
poVeDalI SláVnI

Vaša intuí-
cia vás po-

vedie správnym smerom. Ešte sa 
necítite vo svojej koži, ale čoskoro 
sa to zvrtne priaznivým smerom.

V posled-
nom čase 

strácate chuť do práce. Mali by ste 
sa ísť niekde zabaviť.

Ohlási sa 
vám ne-

čakaná návšteva, ktorej by ste sa 
najradšej vyhli. Nakoniec sa z 
toho vykľuje príjemné posedenie.

Čaká vás 
p r í j e m n ý 

týždeň a dozviete sa nejakú dobrú 
novinku. Čakajte aj peniaze.

Všetko vám 
pôjde ako 

po masle a budete sa tešiť nielen 
z veľkých vecí, ale aj maličkostí.

Šťastné ob-
dobie po-

trvá až do konca roka. Len si ho 
nepokazte prílišnou prchkosťou.

Dočkáte sa 
dobrej sprá-

vy, ktorá vás mimoriadne poteší. 
Bude sa týkať pracovných záleži-
tostí.

V nejakej 
zá ležitost i 

budete konať neuvážene, ale zavča-
su si to uvedomíte a chybu napra-
víte. Potešia Vás nečakané peniaze.

N e p o d c e -
ňujte protiv-

níka. Najmä na pracovisku by sa 
vám to mohlo vypomstiť.

T ý ž d e ň 
bude pre vás 

mimoriadne radostný. Budete sa 
tešiť najmä z mladších osôb.

Zažijete ne-
jaké prekva-

penie, ktoré vám prinesie zmenu, 
po ktorej ste už dlho túžili.

Niekto po-
chváli váš 

úsudok, lebo sa ukáže ako správ-
ny a prospešný pre všetkých. Bu-
dete na seba pyšní.

HoroSkop oD StreDY Do StreDY

poHotoVoSť V lekárňacH

Projekt Erazmus alebo Litva nie je na konci sveta

program kina cInemaX poprad
Od 24. novembra do 30. novembraOd 24. novembra do 30. novembra

Začiatkom októbra sa  
študenti popradskej prie-
myslovky  prostredníc-
tvom projektu Erazmus +  
History a very bit different 
vybrali na druhé stretnutie 
do Kaunasu v Litve. Cestu 
do Litvy  si spríjemnili vý-
letom do Varšavy, kde  mali 
možnosť navštíviť kráľov-
ský palác, múzeum Márie 
Curie Sklodowskej a  obdi-
vovať krásu tohto mesta. 

V Kaunase nás milo priví-
tali v Puškinovom gymnáziu, 
kde sa učia a hovoria po rusky. 
Prostredníctvom zábavných 
hier sme spoznali ostatných 
členov projektu. Stačil jeden 

deň a  niektorí si hneď padli 
do oka. Večerné korčuľovanie 
bolo skvelým zakončením 
dňa. Dokonca aj žiačka z Tu-
recka sa odhodlala vyskúšať 
tento šport. Navštívili sme 
i hlavné mesto Litvy - Vil-
nius.  Nezabudnuteľnou bola 
tiež prehliadka hradu Trakai. 
Všetci spolu sme oslávili ta-
kisto tradičný deň učiteľov a 
aj my sme boli jeho súčasťou 
- dievčatám z Vernára spieva-
nie a tancovanie v tradičných 
krojoch išlo hravo. Turci všet-
kých roztancovali a  chlapci 
zo Slovinska znovu pred-
viedli svoje „spevácke schop-
nosti“. Myslím si, že nikto 

neporazí program litovských 
študentov - v  programe boli 
zahrnutí aj oveľa mladší žiaci. 
Recitovanie a  spievanie brali 
veľmi vážne. Hlavnou časťou 
našej návštevy však bola pre-
hliadka Kaunas castle, Paža-
islis monastery a Raudondva-
ris castle, lebo celý program 
je zameraný na spoznávanie 
hradov a zámkov. 

Doteraz sme navštívili 
slovenské a  litovské hrady 
a zámky, v máji sa tešíme do 
Turecka a  v  júni do Slovin-
ska. 

Karmen Lacková
SPŠ Poprad

4. novembra 2016 - Viera Dziviaková a Ján Dziviak, 5. novembra 
2016 - Mgr. Miroslava Bartošová a Michal Vaščura, 10. novembra 
2016 - Zdenka Marhulíková a Ivan Bakoš, 11. novembra 2016 - 
Simona Gálfyová a  Ľuboš Timuľák, Vladimíra Žoldáková a  Ján 
Vaščura, JUDr. Petra Pitková a JUDr. Andrej Lunter, Jana Škovi-
rová a Radovan Mudrák, Veronika Marhulíková a Tomáš Marek, 
12. novembra 2016 - Mgr. Ivana Nesládeková a Rudolf Švirloch.

manŽelStVo uzaVrelI

V stredu 23. novembra 2016
o 13. hod. vo Veľkej s

Vo štvrtok 24. novembra 2016
o 14. hod. vo Veľkej s

Vo štvrtok 24. novembra 2016
o 14. hod. v Spišskej Sobote s

V piatok 25. novembra 2016
o 13. hod. vo Veľkej s

V sobotu 26. novembra 2016
o 13. hod. v Spišskej Teplici s

Václavom Jupom,
74-ročným

Vilmou Uzíkovou,
80-ročnou

Annou Peržovou,
66-ročnou

Máriou Dobrovolnou,
82-ročnou

Jozefom Kubaským,
88-ročným

naVŽDY Sa rozlÚčIme

Predpremiéra - Vaiana - le-
genda o oceáne 3D - o 13. hod. 
(hrá sa len 27.11.), Detské kino 
- Tajný život maznáčikov - 
o 13.10 hod. (hrá sa len 26.11.), 
Trollovia 2D - o 13.10 hod. (hrá 
sa len cez víkend) a o 15.20 hod., 
Fantastické zvery a  ich výskyt 
3D - o 17.30 hod., Fantastické 
zvery a ich výskyt 2D - o 15.30 
hod. a o 20.30 hod., Vtedy v raji 
- o 18.20 hod., Nočné zvieratá 
- o  20.40 hod., ARTMAX di-
vadlo -  Hamlet RSC - o 19.10 

hod. (hrá sa len 29.11.), ARM-
TAX koncert - André Rieu: 
Vianoce s  Andrém - o  15.50 
hod. (hrá sa len 27.11.), Bocia-
ny 2D - o 13.20 hod. (hrá sa len 
cez víkend), Finále - o 16. hod. 
(nehrá sa 27.11.), Prvý kontakt 
- o 18.10 hod. (nehrá sa 27.11. 
a  29.11.) a  o  18.30 hod. (hrá 
sa len 27.11.), Hacksaw Rid-
ge: Zrodenie hrdinu - o 20.50 
hod. (nehrá sa 29.11.) a  o  21. 
hod. (hrá sa len 27.11.). Viac 
na www.cine-max.sk.  (ppp)
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Futbalisti prezimujú na šiestom mieste
• V  DESIATOM kole basketba-
lovej extraligy žien pocestujú bas-
ketbalistky BAM Poprad po dvoj-
týždňovej reprezentačnej prestávke 
v  sobotu 26. novembra do Šamo-
rína, kde o 18. hod. nastúpia proti 
domácemu ŠBK.

• MINULÝ týždeň vo štvrtok do-
minovali Popradské hokejové líšky 
aj na ľade Zvolena, kde v  rámci 5. 
kola celoštátnej fázy základnej čas-
ti zvíťazili 10:0. V  nedeľu privítali 
poľskú Krynicu, ktorú porazili 7:0. 
V rámci 7. kola pocestujú Poprad-
čanky do Košíc, kde sa v  nedeľu 
27. novembra stretnú o 13.30 hod. 
s miestnym tímom Ice Dream Ko-
šice.

• CEZ víkend sa v  Tatranskej 
Lomnici konal turnaj skupinovej 
fázy futbalového Region´s Cup-u 
výberov regionálnych futbalových 
zväzov. Podujatiu predchádzalo 
slávnostné otvorenie nového tré-
ningového ihriska, ktoré je súčas-
ťou NTC Poprad. V  prvých dvoch 
kolách turnaja dominovali futba-
listi Západoslovenského futbalové-
ho zväzu, ktorí nestratili ani bod, 
výber Bratislavského futbalového 
zväzu sa s jednou výhrou a jednou 
prehrou delí o  druhú, resp. tretiu 
priečku s  výberom Východoslo-
venského futbalového zväzu a  bez 
bodu je na štvrtom mieste Stredo-
slovenský futbalový zväz.

• BASKETBALISTI BK Iskra Svit 
porazili v sobotu na domácej palu-
bovke nováčika z  Lučenca 105:76. 
Už dnes sa predstavia od 18. hodi-
ny opäť doma v  Iskra Aréne proti 
Levickým Patriotom a v sobotu 26. 
novembra pocestujú do Prievidze.

• VO štvrtok 24. novembra sa 
o 8.30 hod. uskutoční v priestoroch 
telocvične ZŠ s MŠ na Komenského 
ulici v Poprade okresné kolo vo vy-
bíjanej najmladších žiakov a žiačok 
ZŠ. Víťaz postúpi na krajské kolo do 
Prešova, ktoré sa uskutoční 29. no-
vembra.

• V PONDELOK 28. novembra 
sa v Aréne Poprad od 8.30 hod. 
uskutoční obvodné kolo vo futsa-
le žiakov ZŠ. O postup do finále 
okresného kola budú bojovať tímy 
zaradené do skupiny B.

• V STREDU 30. novembra sa 
v telocvični SOŠ elektrotechnická 
v Matejovciach uskutoční okres-
né kolo v stolnom tenise žiakov 
SŠ. Víťaz postúpi na krajské kolo, 
ktoré bude od 20. do 24. marca v 
Sabinove.   (ppv)

Futbalisti FK Poprad 
odohrali v nedeľu po-
sledný zápas v  tomto 
ročníku druholigovej 
jesene na pôde lídra 

VSS Košice. Po zlepšenom výko-
ne dokázali v  druhom polčase len 
skorigovať nepriaznivý stav na 2:1 
a  v  tabuľke prezimujú na šiestom 
mieste.

Na jar zverencov trénera Fran-
tiška Šturmu čakajú už iba dva 

veľmi dôležité súboje základnej 
časti, ktoré rozhodnú o  tom, či 
Poprad bude bojovať v II. lige Vý-
chod o  postup alebo o  záchranu. 
Vedenie zároveň avizovalo vietor 
v  kabíne počas zimnej prestávky, 
po ktorej by sa mal káder oproti 
jeseni meniť.

Výsledok: 16. kolo II. ligy Východ 
v nedeľu 20. novembra FC VSS Koši-
ce - FK Poprad 2:1 (2:0), gól Popra-
du: 74. Erik Šuľa.   (ppv)

   Z V R P S B
1. VSS Košice 16 13 2 1 23:7 41
2. Bardejov 16 10 1 5 28:16 31
3. Lokomotíva KE 16 9 2 5 34:20 29
4. L. Mikuláš 16 8 4 4 26:14 28
5. Sp. N. Ves 16 8 0 8 31:30 24
6. FK Poprad 16 5 7 4 22:16 22
7. Zvolen 16 5 5 6 24:23 20
8. Haniska 16 2 6 8 23:40 12
9. Lipany 16 2 3 11 10:35  9
10. R. Sobota 16 1 4 11 8:28  7

Tabuľka II. ligy - sk. Východ

V  kongresovej sále poprad-
ského aquaparku sa dnes od 9. 
hod. koná 1. ročník konferencie 
o  športe v  Poprade s  názvom 
Popradský šport, odkiaľ a  kam 
... 2016.

Organizátorom podujatia 
je mesto Poprad, v  spoluprá-
ci s  Gymnáziom Kukučínova 
Poprad a  AquaCity Poprad. V 
programe na úvod vystúpi s 
prednáškou Mikuláš Argalács, 
ktorý opíše začiatky a náčrt prvé-

ho obdobia rozvoja športu v Po-
prade, po ňom predstaví víziu 
rozvoja športu v Poprade pri-
mátor mesta Jozef Švagerko. O 
aktivitách AquaCity v súvislos-
ti s rozvojom športu v Poprade 
bude hovoriť Richard Pichonský, 
o optimalizácii vzťahu rozvo-
ja športového talentu a štúdia v 
podmienkach Popradu zasa ria-
diteľ Gymnázia Kukučínova Vla-
dimír Lajčák. Predstavené budú 
aj ciele a perspektívy rozvoja 

Popradský šport, odkiaľ a kam...

Minulý víkend sa v  Poprade ko-
nal jubilejný 10. ročník Veterán 
Cup-u v bowlingu.

V  piatok sa odohrala 1. runda 
za účasti 19 hráčov prevažne 
z  Popradu. Zvíťazil Rudolf Zo-
ričák výkonom 1264 s priemerom 
201,67. V sobotu turnaj pokra-
čoval ďalšími dvoma rundami. 
V  druhej runde štartovalo 20 
hráčov a tu zvíťazil Vladimír Pav-
likovský výkonom 1330 s prieme-
rom 221,67. Víťazom tretej rundy 
sa stal Jozef Suvak výkonom 1261 
s priemerom 210,17.

Celkovým víťazom turnaja sa 
stal Werner Gerdenits finálovým 

Jubilejný ročník Veterán Cup-u
výkonom 793  s  celkovým prieme-
rom 208,22. Najlepšou ženou cel-

kového poradia bola vyhodnotená 
Gabriela Králiková.  (luk)

Krátko zo športu

najväčších športov v meste - hokej, 
futbal, basketbal, volejbal, plávanie a 
Jozef Pavlík z odboru školstva, mlá-
deže a športu MsÚ v Poprade bude 
hovoriť o východiskách pre tvorbu 
koncepcie rozvoja športu v Poprade. 
Finančné aspekty podpory športu v 
Poprade uvedie Marián Matta a hlav-
ná kontrolórka mesta Poprad Zita 
Kozlerová porozpráva o poznatkoch 
z kontrol použitia finančných pro-
striedkov poskytnutých z rozpočtu 
mesta formou dotácie.  (ppp)

V Tatranskej Lomni-
ci odštartoval pred-
minulý víkend 4. roč-
ník Zimnej bežeckej 
série krosovým poduja-
tím Steeplechase Run.
Muži súťažili na 7 km dl-
hej trase s 24 jazdeckými 
prekážkami, ženy mali 
trať v dĺžke cca 4 km, 
na ktorej museli zdolať 
15 prekážok. V nároč-
ných poveternostných 
podmienkach si s traťou 
najlepšie poradili Michal 
Rajniak z OCRA Slova-
kia a Patrícia Puklová z 
AK Steeple Poprad. FOTO 
- archív organizátora
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Popradskí kynológovia súťažili

   Z  V  Vp Pp P Skóre B

1. B. Bystrica 24 16 3 1 4 93:46  55

2. Košice 23 14 4 1 4 90:50  51

3. Nitra 23 13 1 3 6 81:67  44

4. Žilina 23 9 2 3 9 74:72  34

5. Zvolen 23 10 1 1 11 67:78  33

6. L. Mikuláš 23 8 3 2 10 64:73  32

7. Martin 19 9 1 2 7 57:58  31

8. Trenčín 24 7 3 4 10 62:66  31

9. N. Zámky 23 6 3 4 10 58:63  28

10. HK Poprad 23 5 3 3 12 54:75  24

11. SR 20 16 1 0 0 15 14:66  3

Tabuľka Tipsport ligy

Vrátil sa domov, aby kamzíkom pomohol
Hokejistom HK Poprad 
sa nepodarilo naplno 
bodovať počas minu-
lého týždňa v  Marti-
ne a  ani v  Liptovskom 
Mikuláši, oba zápasy 

prehrali po predĺžení. Na domá-
com ľade nestačili v piatok na lídra 
súťaže z  Banskej Bystrice, keď ne-
udržali vedenie 2:0. Popradčania 
odohrali v utorok po uzávierke vy-
dania novín Poprad vložený zápas 
22. kola doma proti reprezentan-
tom z projektu Orange 20.

V  zápase s  Banskou Bystricou za-
znamenal prvý gól domácich už v 57. 
sekunde navrátilec z Nových Zámkov 
Lukáš Hvila (na foto), pre ktorého to 
bola premiéra v  popradskom drese 
v  tejto sezóne, a ktorý sa doma po-
kúsi o  strelecký reštart. „Prišiel som 
do Popradu s tým, že sa pokúsim 
naštartovať spoluhráčov a oni záro-
veň naštartujú mňa. Musíme si takto 
navzájom pomáhať. Som domáci a 
chcem pomôcť Popradu dostať sa vyš-
šie. Verím, že ešte ukážeme našu pra-
vú tvár,“ skonštatoval L. Hvila, ktorý 
si následne v  Liptovskom Mikuláši 

pripísal dve asistencie. „Spoločne všet-
ci v klube veríme, že Popradu pomô-
že, pretože práve tu absolvoval svoje 
najlepšie sezóny. Je domáci a ľudia ho 
tu majú radi. Berieme ho ako prínos, 
pretože je to hráč s dlhoročnými ligo-
vými skúsenosťami a je to tiež zakon-
čovateľ, ktorého v tejto fáze veľmi po-
trebujeme,“ uviedol na margo návratu 
popradského odchovanca tréner HK 
Poprad Marcel Ozimák.

Výsledky: 20. kolo v stredu 16. no-

vembra MHC Martin - HK Poprad 
5:4pp (2:0, 2:2, 0:2), góly Popradu: 
29. Adam Lapšanský (M. Zagrapan, 
K. Henderson), 31. Marek Zagra-
pan (K. Henderson, J. Brejčák), 48. 
Tomáš Troliga (A. Lapšanský, D. 
Bondra), 60. Branislav Rapáč (D. 
Bondra). 21. kolo v  piatok 18. no-
vembra HK Poprad - HC ´05 iCli-
nic Banská Bystrica 3:4 (2:1, 1:3, 
0:0), góly Popradu: 1. Lukáš Hvila 
(A. Kroták, S. Mlynarovič), 6. Dmit-

rij Abramov (A. Štrauch, E. Bagin), 
36. Adam Lapšanský (K. Hender-
son, P. Lichanec). 22. kolo v nedeľu 
20. novembra MHk 32 Liptovský 
Mikuláš - HK Poprad 4:3pp (0:1, 
2:1, 1:1 - 1:0), góly Popradu: 11. 
Dávid Bondra (A. Ježek, E. Bagin), 
36. Marek Zagrapan (A. Lapšanský, 
L. Hvila), 42. Samuel Mlynarovič (B. 
Rapáč, L. Hvila).

Program: 23. kolo v  piatok 25. 
novembra o  17. hod. HK Poprad - 
HC Nové Zámky, 24. kolo v nedeľu 
27. novembra o 17. hod. HK Dukla 
Trenčín - HK Poprad.  (ppv)

Priaznivci športovej kynológie zo 
Slovenska a Poľska sa stretli v sobotu 
19. novembra na ranči Kam Quarter 
Horses v Hrabušiciach. Na tomto 
mieste sa konali halové preteky Obe-
dience so zadaním skúšky.

Kynologický šport Obedience (po-
slušnosť) je súbor 10 cvikov, ktoré 
sú presne určené pravidlami pod-
ľa stupňov náročnosti. Obedience 
je vhodné pre všetky typy psov bez 
ohľadu na plemeno, telesnú stavbu či 
fyzické dispozície.

Organizátorom akcie bol Športový 
a kynologicky klub Canislog Poprad. 
Hlavná rozhodkyňa Lucie Gabrielová 
(na foto druhá zľava) mala plné ruky 
práce, keďže oficiálnej časti skúšok sa 

zúčastnilo vyše dvadsať dvojíc v trie-
dach od OBZ po OB2. V  kategórii 
OB1 dosiahla z  popradského klubu 
najvyššie umiestnenie Lucia Hudáko-
vá, ktorá skončila na 4. mieste, v kat. 
OBZ zvíťazila Marcela Kamodyová 
(na foto v strede) a za ňou skončila jej 
tímová kolegyňa Ivana Dorincová (na 
foto prvá sprava).

Súčasťou akcie bola neoficiálna ka-
tegória pre šteniatka do 12 mesiacov. 
Zvíťazila Zuzana Vdovjaková z ŠKK Ca-
nislog Poprad. Tu rozhodoval domáci 
rozhodca Jozef Olearčin (na foto druhý 
sprava), ktorý sa ako nedávny víťaz 
Svetového pohára v  nemeckom Mep-
pene nemohol zúčastniť najvyššej ka-
tegórie OB2 pre chorobu psíka.    (zuv)

Predminulý víkend sa karatistický 
klub Shihan Poprad zúčastnil pre-
stížneho medzinárodného turnaja 
Kachikan Cup 2016 v Nitre.

V  súbornom cvičení kata získala 
striebornú medailu Simona Bednar-
číková medzi st. žiačkami a  Vanesa 
Jankurová medzi ml. dorastenkami. 
V športovom zápase kumite vybojo-
val Andrej Tapfer medzi 5-7 ročnými 
chlapcami do 25 kg bronz a medzi ml. 
žiačkami do 28 kg nedala šancu sú-
perkám Veronika Jalowiczorová (na 
foto druhá zľava), ktorá triumfovala 

aj medzi st. žiačkami do 35 kg. Filip 
Chudík v kat. st. žiakov nad 35 kg vy-
bojoval striebro. Strieborná skončila 
aj Kristína Tapferová v  kategórii ml. 
dorasteniek nad 45 kg. Bronz patrí 
Igorovi Hauserovi medzi kadetmi do 
52 kg. Monika Pekarčíková sa v  ka-
tegórií kumite kadetky Open tešila 
rovnako z tretieho miesta.

Shihan Poprad z  pomedzi bezmála 
šesťdesiatich klubov skončil s  dvoma 
zlatými, štyrmi striebornými a  troma 
bronzovými medailami na koneč-
nom deviatom mieste.  (jgz)

Shihan Poprad v Nitre

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 rozmeroch za 1 cm2 
0,60 €. Zľavy pri 3-4 opakovaniach 8 %, pri 5-9 opakovaniach 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 inze-
rát do desať slov. Spojky a predložky sa nepočítajú. Za rámček sa pripláca 3 €.
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Exkurzie či zájazdy sú tradičnou 
súčasťou života študentov bilin-
gválnej sekcie Gymnázia na Ulici 
Dominika Tatarku v Poprade. Vý-
nimkou nie sú ani aktuálni tretia-
ci, ktorí majú za sebou veľmi pestrý 
zájazd do Bratislavy. 

Prekvapením pre takmer polstov-
ku bilingvalistov bola prehliadka 
Prezidentského paláca, ktorá sa za-
čala stretnutím s hlavou štátu An-
drejom Kiskom. Kroky tretiakov 
viedli aj na Hradný vrch, kde si pre-
zreli Národnú radu SR i  reprezen-
tačné priestory Bratislavského hra-
du. Súčasťou programu boli aj  dve 

výstavy - Bibliotéka a  Cosomos 
Discovery. Keďže okrem slovenčiny 
majú popradskí bilingvalisti ako vy-
učovací jazyk nemčinu, stretli sa so 
zástupcami Goetheho inštitútu, aby 
sa viac dozvedeli o jeho práci a po-
nukách pre študentov. Viacerí bilin-
gvalisti hodnotili ako vrchol zájazdu 
divadelné predstavenie Leni v  Slo-
venskom národnom divadle. Navy-
še, časť študentov mala možnosť pre-
zrieť si aj zákulisie našej prvej scény 
a dokonca stáť na jej javisku.

Dvojdňový zájazd do hlavného mes-
ta priniesol „bilinkárom“ nezabud-
nuteľné zážitky a  stretnutia.    (zsu)

Minister školstva SR Peter Plav-
čan si pozval do Bratislavy približ-
ne sedem desiatok žiakov a študen-
tov základných a  stredných škôl, 
ktorí v predchádzajúcom školskom 
roku reprezentovali Slovensko na 
medzinárodných vedomostných, 
športových i umeleckých súťažiach 
a predmetových olympiádach, aby 
im slávnostne odovzdal Pamätné 
listy sv. Gorazda. Medzi ocene-
nými bola aj žiačka popradského 
Gymnázia na Kukučínovej ulici 
Nela Gloríková.

So svojím ekologicko-biologickým 
projektom o vodnárovi potočnom sa 
vlani prebojovala až na Medzinárod-
nú olympiádu mladých výskumní-
kov v  gruzínskom hlavnom meste 
Tbilisi a získala tam striebornú me-
dailu. Aj za túto skvelú reprezentáciu 
Slovenska si vyslúžila ocenenie šéfa 
rezortu školstva. „Samozrejme, že 
si toto ocenenie veľmi vážim. Dostať 
akúkoľvek cenu priamo z rúk minis-
tra je naozaj výnimočnou udalosťou. 
Zároveň ma to inšpiruje do ďalšej 
práce,“ priblížila svoje dojmy zo 
slávnostnej ceremónie žiačka tretie-
ho ročníka na „starom gympli“.

Aj v tomto školskom roku pokra-
čuje vo svojej výskumnej činnosti. 
„Už mám za sebou Festival vedy 
a  techniky, kde som sa prebojova-
la až na celoštátne kolo a  na ňom 
som dostala Cenu poroty. Určite sa 
chcem zapojiť do biologickej olym-
piády a stredoškolskej odbornej čin-
nosti. Vôbec to neberiem ako prácu 
navyše, naopak, baví ma to, napĺňa 
ma to a mám z toho radosť,“ uzav-
rela Nela Gloríková.

Zdeno Suchý

Cena ministra školstva
na „starý gympel“

Vydarená exkurzia bilingvalistov

V sobotu 5. novembra prišli do 
gréckokatolíckej farnosti v Popra-
de vzácni hostia, otcovia misionári 
- Mikuláš Tressa,  Miroslav Čajka 
a Miroslav Bujdoš. Duchovný otec 
Miroslav Bartoš odovzdal otcovi 
Mikulášovi kľúč od farnosti a tak sa 
začali pod jeho vedením prvé sväté 
misie našej farnosti. Otvorila sa pre 
nás deväťdňová misijná škola. Každý 
deň sme sa stretávali na sv. litur-

giách aj inom programe. Misionári 
nás učili, otvárali nám zmysly aj srd-
cia, viedli nás bližšie k Bohu…

Vydali sme svedectvo o našej vie-
re, keď sme sa modlili Krížovú cestu 
v uliciach mesta. Obrátili sme svoje 
srdcia a vyznali hriechy vo sviatosti 
zmierenia. S bratom Gorazdom sme 
sa učili modliť. Na osobitných kate-
chézach sa stretli deti a ich rodičia, 
mládež, muži i ženy. Obnovili sme 

si krstné sľuby, manželia si obnovi-
li manželské sľuby. Rozjímali sme 
o úcte k Panne Márii, Bohorodič-
ke - Matke ustavičnej pomoci. Od-
prosovali za všetko zlé… Otcovia 
sa venovali deťom a mladým, aby 
ich zapálili pre Božie veci. Prijali 
sme sviatosť pomazania chorých na 
uzdravenie duše i tela. Ohlásili nám 
radostnú zvesť, že už sa nemusíme 
báť smrti, lebo Ježiš zomrel za nás a 
premohol smrť. Skôr, než sa s nami 

rozlúčili, nás poučili o spôsoboch, 
ako aj naďalej zotrvať v tom, čo sme 
si zaumienili.

Bolo to deväť dlhých dní, oveľa ná-
ročnejších pre otcov misionárov, ako 
pre nás. Za ich obetu im ďakujeme a 
budeme ich v modlitbách sprevádzať 
aj na ďalších cestách. My sa vrátime 
do každodenného života, ale nie do 
starých koľají. Ostaneme na rovna-
kých miestach, ale už budeme nový-
mi ľuďmi.          Matej Bartoš

Prvé gréckokatolícke sväté misieNapísali ste nám
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Dôchodcovia predstavili umenie rúk

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

TECHNOLOGY TO ENJOY

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

SEAT LEON X-PERIENCE
VY SI VYBERÁTE CESTU

6 ROKOV ZÁRUKA
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Seniori prednášali v knižnici

FARBY - LAKY, predajňa Limba
- Podtatranská 4559, Poprad (sídlisko Západ)

predajný sklad - Teplická 4 Poprad

predajňa Svit - Ulica SNP 264/3 Svit
PP-133

•

•
•

Minulý týždeň v  utorok 
sa v  priestoroch Podtat-
ranskej knižnice v  Popra-
de konal už štvrtý roč-
ník okresnej prehliadky 
v  umeleckom prednese 
poézie, prózy a  vlastnej 
tvorby seniorov. Poduja-
tie zorganizovala Okresná 
organizácia Jednoty dô-
chodcov Slovenska Poprad 
a  Základná organizácia 
JDS Juh - Poprad.

Z  deviatich základných 
organizácii JDS v  okrese 

sa do tohto ročníka zapo-
jilo šestnásť prednášajú-
cich. Nešlo o  súťaž. Bola 
to oslava pekného slova 
v  príjemnom prostredí 
knižnice. „Prednášajúci 
si oprášili svoje vedomosti 
a  potešili pekným slovom 
nás ostatných. V  našom 
veku je kniha, čítanie 
a  prednes jedným z  nos-
ných pilierov vypĺňania 
voľného času,“ povedal 
predseda OO JDS v Popra-
de Ján Surmík. „Táto pre- hliadka je určená všetkým 

seniorom, ktorých vždy 
radi medzi sebou privíta-
me, aj keď nie sú členmi 
JDS. Prednášajúcim sme 
dovolili aj ťahák a  tak ne-
museli recitovať naspamäť. 
Takéto prehliadky nútia 
človeka zamyslieť sa, rozví-
jajú rečové schopnosti a pa-
mäť. Je to vítaná príležitosť 
stretnúť sa so svojimi roves-
níkmi,“ dodala predsed-
níčka ZO JDS - Juh Poprad 
Jarmila Holáková.  (ppv)

Minulý týždeň sa na 
radnici v Strážach ko-
nala výstava ručných 
prác pod názvom 
Pele - mele alebo zo 
všetkého, čo vytvorili 
naše ruky. Zorganizo-
vali ju seniori z  tejto 
mestskej časti. „Ruč-
né práce už stáročia 
žijú spolu s  ľudstvom, 
predstavujú sebareali-
záciu a túžbu vytvárať 
niečo, čo je nesmrteľné 
a v čom zanecháme niečo aj zo seba. 
Tvorcovia aj nechtiac zapracovali 
do nich kúsok zo svojej duše, aby 
aspoň tak ostala na nich spomien-

ka po dlhých rokoch“, uviedla vo 
svojom otváracom príhovore pred-
sedníčka Denného centra zo Stráží 
Mária Čenščáková. Návštevníci na 

výstave videli okrem 
výšiviek aj obrazy 
vytvárané rôznou 
technikou, rezbárske 
práce, ukážky pat-
schworkovej tech-
niky, servítkovej 
techniky, krásne háč-
kované veľkonočné, 
ale aj vianočné ozdo-
by a dekorácie. „Chceli 
sme sa pochváliť tým, 
čo sme vytvorili my, 
naši členovia, ale aj 
naši priatelia, aby sme 
potešili oči i  srdcia 
návštevníkov“, dodala 
M. Čenščáková. (šif)

Pri príleži-
tosti 10. vý-
ročia založe-
nia Súkromnej 

materskej školy Stella 
v  Poprade sa uskutoční 
slávnostná akadémia 
vo štvrtok 1. decem-
bra 2016 o  16. hod.  v 
Dome kultúry v Poprade.
Pozývame všetkých absolventov, rodičov a priateľov školy. PP-142
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Legenda slovenskej, ale aj českej populárnej hudby Miroslav Žbirka zavítal v  sobotu 12. no-
vembra po takmer roku opäť do Vysokých Tatier, kde odohral svoje najznámejšie hity. Práve 
tu zložil v minulosti aj niekoľko svojich piesní. „V Tatrách som toho zažil veľmi veľa. Často 
sme tu chodievali s deťmi na pobyty, učili sa lyžovať. Zložil som tu, keď snežilo, napríklad 
aj skladbu Mám rád, hoci sa v nej spieva „len tak ležať na Floride, v tom sa vyznám, to 
mi ide,“ povedal po koncerte „Meky“ Žbirka. Na Štrbskom Plese sa v  sobotu predstavila aj 
slovenská skupina The Bacwards, ktorá je už 20 rokov na scéne najlepšou hudobnou skupi-
nou sveta interpretujúcou skupinu The Beatles. „Meky“ Žbirka je známy milovník The Beat-
les. Koncert s interpretmi ich piesní uvítal. Počas sobotňajšieho koncertu pozdravil aj Poprad-
čanov a vtipne dodal, že v Poprade má určite každý pop rád.   FOTO - Silvia Šifrová

Ondrej Kandráč vystúpil spolu s orchestrom Jula Selčana v ne-
deľu 20. novembra v  Dome kultúry v  Poprade. Spolu s ním sa 
na pódiu predstavili aj známi hostia ako Monika Kandrá-
čová, akordeonový virtuóz Michal Červienka a muzikálové 
ženské duo La - Femme. Speváčka Monika Kandráčová sa 
tohto roku dožila okrúhleho životného jubilea. Pri tejto prí-
ležitosti vydala nové cédečko s  koledami, ktoré uviedli do ži-
vota na koncerte v našom meste.  FOTO - Silvia Šifrová

Český pesničkár Tomáš Klus a jeho Cílová skupina zavítali v so-
botu 19. novembra do Popradu. V športovej hale Aréna odohra-
li koncert v rámci Recyklus Tour. Na koncertné pódiá sa spevák 
vrátil po plánovanej ročnej pauze. Klus má veľkú fanúšikovskú 
základňu nielen v rodnom Česku, ale aj na Slovensku. Aj v našom 
meste má Tomáš Klus veľa priaznivcov, ktorí prišli v sobotu na 
koncert. Speváka odmenili búrlivým potleskom a len veľmi ťažko 
sa mu odchádzalo z pódia. Prídavkami potešil roztancované pub-
likum, ktoré si vypočulo jeho nové, ale aj staršie piesne - Nina, Chy-
bíš mi, Marie, Pocity, Do nebe a ďalšie.       FOTO - Silvia Šifrová

Pred plnou divadel-
nou sálou poprad-
ského Domu kultú-
ry odohrala minulú 
sobotu koncert zná-
ma pesničkárka 
Sima Martausová 
a Band Tour 2016. 
Zazneli známe i 
najnovšie skladby z 
jej nového, v poradí 
už štvrtého, albumu 
Smej sa duša moja, 
ktorý uviedla do ži-
vota v októbri tohto 
roku. Obsahuje 12 
piesní, medzi nimi 
i duet s Richar-
dom Müllerom.


