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Bohatý program Popradských Vianoc
sa začal už prvou adventnou nedeľou
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Prvá konferencia o športe
ako zdroj inšpirácie

Prvá adventná svieca na no-
vom prvku vianočnej výzdoby 
v Poprade - adventnom venci 
okolo fontány na námestí sa 
rozžiarila minulú nedeľu večer. 
K sviatočnej atmosfére prispela 
DH Popradčanka a nechýbal ani 
Primátorský punč. Viac na 3. str.

V kongresovej sále poprad-
ského aquaparku sa minu-
lý týždeň v  stredu konal 1. 
ročník konferencie o  špor-
te v  Poprade s  názvom 
Popradský šport, odkiaľ 
a kam ... 2016.

Množstvo zaujímavých 
tém, námetov a  vízií, ktoré 
majú prispieť k rozvoju špor-
tu v  našom meste, si prišlo 
vypočuť viacero zástupcov 
športových klubov, organizá-
cií, združení, ale aj jednotliv-
cov pôsobiacich pod Tatrami. 
Pripravuje sa nová koncepcia 
rozvoja športu, onedlho sa 
bude na decembrovom mest-

skom zastupiteľstve schvaľo-
vať rozpočet mesta na budúci 
rok a s ním aj výška dotácií, 
ktoré potečú do športu. To 
všetko rezonovalo v  pred-
náškach, ale i  podnetných 
diskusiách počas konferen-
cie. „V porovnaní s ostatnými 
mestami sa u  nás investuje 
veľké množstvo finančných 
prostriedkov do športu a  my 
chceme dohliadať na to, aby 
boli využívané čo najefek-
tívnejšie a  správne,“ uviedol 
primátor mesta Poprad Jozef 
Švagerko, ktorý predstavil ví-
ziu rozvoja športu v Poprade. 

Mesto Poprad pripravilo na záver roka 
už tradične mimoriadne bohatý program 
podujatí pod spoločným názvom POPRAD-
SKÉ VIANOCE 2016. Počas 34 podujatí sa 
predstaví spolu 350 účinkujúcich z celého 
Slovenska. Program sa začal už minulú ne-
deľu 27. novembra zapálením prvej svieč-
ky na adventnom venci, ktorý pribudol pri 
fontáne na Námestí sv. Egídia a otvorením 
Adventného mestečka s chuťou Primátor-
ského punču. 

Ďalšou dôležitou udalosťou Popradských 
Vianoc bude príchod Mikuláša. Ten najprv 

4. decembra ako Putujúci Mikuláš zavíta do 
jednotlivých častí mesta, aby sa o deň na to - 
5. decembra o 17. hod. - stretol so všetkými 
popradskými deťmi na Námestí sv. Egídia a 
spoločne rozsvietili vianočnú výzdobu mesta 
Poprad. Okrem rozsvietenia vianočnej vý-
zdoby sa deti môžu tešiť aj na pyromuzikálny 
ohňostroj, rozprávkové postavičky a sladkosti. 
Príchod Mikuláša si každoročne nenechajú 
ujsť tisícky rodín s deťmi z Popradu a okolia.

Tradičný vianočný jarmok na Námestí sv. 
Egídia v Poprade otvorí svoje brány od 9. do 
11. decembra.(Pokračovanie na str. 6) (Pokračovanie na str. 3)
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INEKO hodnotilo:

Stručne

Finančné zdravie
mesta Poprad

je výborné!

Strany a hnutia

Začala sa inštalácia najväčších prvkov výzdoby
• VŠETKÝM, ktorí v  hlasovaní Na-
dácie VÚB podporili projekt mesta 
Poprad Umenie v  podchode vyslovu-
je vedenie mesta veľké poďakovanie. 
Projekt na zveľadenie podchodu spá-
jajúceho centrum mesta so sídliskom 
Juh prostredníctvom umenia sprejerov 
získal 945 hlasov a keďže patril medzi 
tri najlepšie v  kraji, od Nadácie VÚB 
získa grant na realizáciu. 

• MESTSKÉ zastupiteľstvo mesta 
Poprad sa uskutoční vo štvrtok 8. de-
cembra o 9. hod. vo veľkej zasadačke 
Mestského úradu v Poprade. Najdôle-
žitejším bodom programu bude návrh 
rozpočtu mesta Poprad na rok 2017.

• PREZENTÁCIA Baníckeho cechu 
horného Spiša sa uskutoční dnes 30. 
novembra v zasadačke MsÚ v Popra-
de. Program sa začne o 9. hod. 

• PUTUJÚCI Mikuláš príde tohto 
roku do mesta Poprad a jeho mest-
ských častí v nedeľu 4. decembra. Svoju 
cestu začne o 12. hod. pred Kostolom 
sv. Cyrila a Metoda, o 13. hod. bude 
na Kvetnici, o 14. vo Veľkej, o 15. v 
Spišskej Sobote, o 16. v Matejovciach a 
o 17. hod. v Strážach pod Tatrami. 

• VIANOČNÁ kvapka pre život, kto-
rú organizuje Slovenský Červený kríž, 
územný spolok Poprad bude prebiehať 
od 6. decembra 2016 do 6. januára 
2017.  

• PRERUŠENÁ distribúcia elektriny 
z  dôvodu plánovaných prác na zaria-
dení nízkeho napätia bude v pondelok 
5. decembra od 7.30 do 16. hod. a 12. 
decembra od 7.40 do 16. hod. vo Veľkej 
na  Mierovej ul., Lomnickej ul., Lúčnej 
ul., Jahodnej ul., Vagonárskej ul., Vo-
dárenskej ul. a Ulici dolný rad. V uto-
rok 6. decembra od 7.30 hod. do 16. 
hod. bude prerušená distribúcia elek-
triny na Lúčnej ul. Bližšie inf. www.
poprad.sk.

• V  SÚVISLOSTI s podozrivou lis-
tovou zásielkou, ktorú doručili 22. no-
vembra na ministerstvo spravodlivosti, 
polícia eviduje zaslanie podobných zá-
sielok na Okresný súd v Považskej Bys-
trici, v Poprade a v Kežmarku a Krajské 
riaditeľstvo Policajného zboru v Prešo-
ve. V prípade doručenia podozrivej zá-
sielky polícia žiada verejnosť, aby s ňou 
ďalej nemanipulovala a okamžite kon-
taktovala políciu na čísle 158.  (ppš)

Vianočná výzdoba mesta Poprad 
patrí už tradične medzi tie najkraj-
šie na Slovensku. Novým prvkom 
vianočnej výzdoby mesta Poprad 
je adventný veniec v strede Advent-
ného mestečka, ktoré je tento rok 
umiestnené do okolia fontány na 
Námestí sv. Egídia. 

V minulom roku bola vianočná 
výzdoba doplnená na Mnoheľovu uli-
cu, čím sa podarilo vytvoriť vianočnú 
atmosféru na hlavnej spojnici medzi 
železničnou stanicou a centrom mes-
ta. V tomto roku schválilo mestské 
zastupiteľstvo na nákup vianočného 
osvetlenia sumu 21-tisíc eur, ktorá 
bude použitá na kúpu 300 m nových 
girlánd na námestie, nakoľko pôvodné 
už boli natoľko opotrebované, že ich 
nebolo možné dopĺňať a presúvať. 

„Vianočné osvetlenie sa začalo pri-
pravovať na POPRADSKÉ VIANOCE 
2016 už začiatkom novembra, kedy sa 
uskutočnila kontrola prvkov, ktoré sú 

nainštalované permanentne. Svetelné 
reťaze a dekorácie na stromoch boli 
preskúšané, poškodené a opotrebované 
časti boli nahradené novými. Na Ul. 1. 
mája boli vzhľadom na zatepľovanie 
niektorých objektov upravené konzoly 
na zachytenie hviezdneho neba. Kon-
trole a nevyhnutnému servisu sa ne-
vyhla ani demontovaná a uskladnená 
výzdoba. Vzhľadom na opotrebenie 
niektorých starších prvkov začala samo-
správa s ich generálnymi opravami. Ešte 
pred inštaláciou tak v tomto roku absol-
vovala generálku kométa a vianočné 
gule, na budúci rok je v pláne vianočný 
stromček a postupne sviečky, betlehem a 
ďalšie prvky,“ informovala Iveta Bor-
ňáková z Msú v Poprade. 

Dominanta vianočnej výzdoby mes-
ta Poprad - 12 metrový anjel - bude do 
stredu kruhovej križovatky inštalova-
ná opäť s pomocou vrtuľníka. Malo by 
sa tak stať v priebehu tohto týždňa - v 
závislosti od počasia.  

Na vianočnú výzdobu je v rozpoč-
te na rok 2016 vyčlenená suma vo 
výške takmer 50 000 €, ktorá zahŕňa 
montáž, demontáž, údržbu a opravy. 

Do budúceho roka bude na zákla-
de požiadaviek poslancov vianočná 
výzdoba posilnená aj v mestských 
častiach a na sídliskách Juh.

Vianočnú výzdobu v meste Poprad 
už tradične rozsvietia deti spolu s 
Mikulášom v pondelok 5. decembra 
podvečer. Vianočná výzdoba bude 
svietiť do konca januára. Následne 
budú demontované vianočné prvky. 
Ostatná zimná výzdoba - girlandy, 
svetelné reťaze, ostane svietiť až do 
konca zimy ako dôležitý prvok pre-
zentácie mesta pre turistov a jeho náv-
števníkov. Vzhľadom na to, že v čase 
svietenia tejto výzdoby bude ostatné 
verejné osvetlenie na Námestí sv. Egí-
dia fungovať na 1/3 výkon, náklady 
na svietenie nepresiahnu štandardnú 
spotrebu elektrickej energie.  (mag)

Inštitút pre ekonomické a soci-
álne reformy (INEKO) prezento-
val výsledky hodnotenia hospo-
dárenia miest, obcí a územných 
celkov za obdobie 2012 - 2015. 
Mesto Poprad sa podľa tohto 
hodnotenia teší z výborného fi-
nančného zdravia. V hodnotení 
finančnej stability 50 najväčších 
miest sa Poprad umiestnil na 6. 
priečke, medzi mestami s viac 
ako 50 tisíc obyvateľmi obsadil 
Poprad opakovane 1. miesto.

Finančné zdravie mesta vy-
povedá o tom, do akej miery je 
hospodárenie udržateľné a či mu 
hospodárenie spôsobuje, alebo 
nespôsobuje problémy. Finančné 
zdravie sa počíta kombináciou 
piatich vybraných indikátorov fi-
nančnej stability: celkového dlhu, 
dlhovej služby, záväzkov neuhra-
dených 60 a viac dní po lehote 
splatnosti, okamžitej likvidity a zá-
kladnej bilancie. INEKO hodnotí 
samosprávy na stupnici od 0 do 6, 
mesto Poprad si svoje výborné fi-
nančné zdravie udržalo a dosiahlo 
skóre 5,41 bodu.  (mag)
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Vianočná zvonkohra
V 1. adventnú nedeľu 27. no-
vembra sa zvonkohra v Poprade 
prepla do vianočného režimu a 
občania majú možnosť v pravi-
delných intervaloch počúvať 24 
melódií vytvárajúcich vianočnú 
atmosféru.   (ppp)

Kresťanskodemokratické hnutie 
malo 26. novembra snem v Poprade. 
KDH schválilo akčný programový 
dokument s názvom Nový novem-
ber, ktorý sa zameriava na najslab-
ších, najchudobnejších a na najohro-
zenejších ľudí. Zároveň v Poprade 
zmenilo aj svoje stanovy.  (ppš)
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Krátke správy

Bohatý program Popradských Vianoc sa začal ...

Na adventnom venci sa rozžiarila prvá svieca
Námestie sv. Egídia okrášlil ad-

ventný veniec vinúci sa okolo fon-
tány so štyrmi sviecami. Minulú 
nedeľu, ktorá bola prvou adventnou, 
ho požehnal dekan popradskej rím-
skokatolíckej farnosti Ondrej Borsík 
(na foto). Popradčanov, ktorí prišli 
vo veľkom počte, privítal primátor 
Popradu Jozef Švagerko a zaželal im 
krásny adventný čas.

Hudobníci z dychovej hudby Poprad-
čanka navodili sviatočnú atmosféru, 
keď najprv pri fontáne zahrali niekoľko 
vianočných motívov a neskôr pridali 
slávnostné tóny priamo z veže Kostola 
sv. Egídia. Tak tomu bude aj ďalšie tri 
adventné nedele, kedy najprv o 17. hod. 
zahrajú na ploche pri fontáne a o 18. 
hod. z kostolnej veže. 

Zároveň sa oficiálne otvorilo Ad-
ventné mestečko. V stánkoch mohli 
návštevníci ochutnať dobroty spája-
júce sa so zimným obdobím - husa-
cinu, klobásky, pečené prasiatko, me-
dovinu, ale najmä punč. Prvýkrát ho 
osobne rozdával popradský primátor. 
Pomocníkov mu robili obaja vice-
primátori - Igor Wzoš a Pavol Gaš-
per. Uplynulú nedeľu bola generálka, 
hlavné podávanie Primátorského via-
nočného punču bude 25. decembra 

pred biblickým príbehom so živým 
betlehemom. 

„Už minulého roku sme rozmýšľa-
li, ako lepšie zorganizovať programy 
Popradských Vianoc. Rozhodli sme sa 
umiestniť Adventné mestečko ku fontá-
ne. Pridali sme adventný veniec okolo 
nej, lebo je na to priam uspôsobená. 
Počas adventu sa na ňom rozsvietia 
postupne štyri sviece. Teší ma, že prišlo 
veľa ľudí, veď pre nich to robíme. Môžu 
sa stretnúť, popriať si všetko dobré, po-
kochať sa výzdobou, vypočuť si hudbu... 
Celá vianočná výzdoba sa rozsvieti s 
príchodom Mikuláša do Popradu, ktorý 
zapáli krásne osvetlenie v meste, anjela, 

vianočné gule, girlandy. Teším sa na 
toto stretnutie s deťmi aj dospelými z 
Popradu i okolia,“ povedal J. Švagerko.

Početní občania mali radosť z no-
vinky i z Adventného mestečka a tí, 
ktorým sa ušiel punč od primátora, 
kvitovali aj takúto možnosť. „Ten, 
kto vymyslel takýto adventný veniec, 
ktorý okrášľuje námestie, si zaslúži 
pochvalu,“ podotkol jeden z Poprad-
čanov. Iná občianka dodala, že ad-
ventný čas je prípravou na Vianoce: 
„Započúvala som sa do Tichej noci a 
je to fantastické. Človek si plne uvedo-
muje, že naozaj tie sviatky sú už „na 
ceste“, sú pred nami...“  (mar)

Bohatý sprievodný program, atrak-
cie pre malých i veľkých, to všetko 
spolu s výnimočnou vianočnou vý-
zdobou robia z tohto vianočného jar-
moku v Poprade jednu z najkrajších 
vianočných udalostí v krajine.

Popradské Vianoce budú už tradič-
ne aj na ľade. Bez ohľadu na počasie a 
prevádzku mobilných ľadových plôch 
pri Aréne Poprad a v centre mesta 
budú mať Popradčania možnosť 25. 
a 31. decembra vždy od 15. do 17. 
hod. korčuľovať na Zimnom štadióne 
mesta Poprad.

Veľkú tradíciu má v Poprade aj 
Živý betlehem, ktorý spestrí Poprad-
ské Vianoce 25. decembra o 18. hod. 
Skutoční herci spolu so živými zvie-
ratkami predstavia návštevníkom 

známy biblický príbeh tak, ako si ho 
počas Vianoc pripomíname.

Počas Vianoc v Poprade nezabú-
dajú ani na opustené psíky. V utorok 
27. decembra sa v Mestskom útulku 
pre túlavé a opustené psy uskutoční 
podujatie Vianoce a opustené psíky, 
počas ktorého môžu ľudia s dob-
rým srdcom prísť vyvenčiť psíkov a 
priniesť im darčeky pod vianočný 
stromček.

Celý program Popradských Vianoc 
je navyše popretkávaný výnimočný-
mi koncertami. Okrem adventných 
(27. novembra, 4., 11., 18. decem-
bra), ktoré sa uskutočnia vždy pri 
adventom venci a na veži kostola, sa 
v Poprade predstavia aj: Peter Lipa s 
Milanom Lasicom, Henry Tóth a WB 
band, Michal Smetanka, Ujo Ľubo, 

Zemplin accordion trio. Za zmienku 
stojí aj samostatný Štedrovečerný ve-
žový koncert dychovej hudby Poprad-
čanka 24. 12. o 23.30 hod. V dňoch 
16., 17. a 18. decembra sa v poprad-
ských kostoloch uskutočnia koncerty 
OTVOR SVOJE SRDCE, v nedeľu 18. 
decembra o 15. hod. k nim pribudne 
aj XIX. vianočný koncert Posolstvo 
Vianoc 2016 v evanjelickom kostole v 
Poprade - Veľkej.

Súčasťou programu POPRAD-
SKÝCH VIANOC budú aj tradičné 
nedeľné divadelné predstavenia pre 
najmenších v Dome kultúry. Špe-
ciálne v nedeľu 18. decembra o 11. 
hod. k nim pribudne aj Malá detská 
burza hračiek a rozprávkových kníh. 
(Podrobný program uverejňujeme 
na plagáte na 9. str.).  (mag)

Slovenský Červený kríž,
územný spolok Poprad, Národná

transfúzna služba SR, pracovisko Poprad,
v spolupráci s mestom Poprad

pozývajú všetkých občanov,
ktorí by v tento deň chceli aj svojím

darovaním krvi pomôcť všetkým, ktorí túto 
vzácnu tekutinu potrebujú. 

Podporme spolu dobrú vec!

(Dokončenie zo str. 1)

• PRVÝ december je Svetovým dňom 
boja proti AIDS. Od začiatku monito-
rovania prípadov HIV/AIDS v Sloven-
skej republike v roku 1985 do 31. júna 
2016 bolo registrovaných u  občanov 
SR i cudzincov spolu 857 prípadov in-
fekcie vírusom HIV. V prvom polroku 
t.r. bolo diagnostikovaných 46 nových 
prípadov HIV infekcie a  4 prípady 
AIDS. Najviac HIV infikovaných ľudí 
žije vo väčších mestách a najvyššia ku-
mulatívna incidencia HIV infekcie je 
dlhodobo v Bratislavskom kraji. • MINULÝ týždeň otvorili zimnú 
sezónu v Tatrách. Súčasťou zimnej po-
nuky pre návštevníkov Vysokých Ta-
tier bude už po piatykrát aj regionálna 
karta zážitkov - TATRY Card. Karta je  
viazaná na pobyt na území regiónu, 
pričom hostia ju môžu získať v part-
nerských ubytovacích zariadeniach, 
ktorých je pre túto zimnú sezónu za-
zmluvnených až 118. Do projektu je 
zapojených zároveň 63 subjektov cez 
poskytovanie služieb, na ktoré je mož-
né s kartou čerpať určité výhody.• MESTO Kežmarok odovzdalo 
v polovici novembra 32 nových byto-
vých jednotiek občanom mesta, pre-
važne mladým rodinám. Mesto svoju 
politiku zamestnanosti rieši viacerý-
mi spôsobmi. Okrem získavania no-
vých zamestnávateľov poskytuje tiež 
bývanie mladým, začínajúcim rodi-
nám za zvýhodnených podmienok 
nájmu. Tie by im mali pomôcť pri 
naštartovaní ich budúcnosti. Nájom-
né zmluvy sú uzavreté na 3 roky. • PRVÚ lyžovačku počas zimnej se-
zóny ponúkli vo Vysokých Tatrách 
počas posledného víkendu. Zjazdovka 
Interski odštartovala v sobotu 26. no-
vembra lyžiarsku sezónu na Štrbskom 
Plese. Na svahu je 40 centimetrov 
snehu a podmienky na lyžovanie sú 
dobré. Podmienky by malo vylepšiť aj 
avizované ochladenie.• ÚRADY práce na Slovensku evi-
dovali ku koncu októbra tohto roka 
63,6 tisíca osôb, ktoré boli bez práce 
viac ako 4 roky. Viac ako 4 roky je tak 
v súčasnosti bez práce 22,3 % z celko-
vého počtu nezamestnaných. Počet 
nezamestnaných, ktorí sú evidovaní na 
úrade práce viac ako jeden rok, ku kon-
cu minulého mesiaca oproti októbru 
vlaňajška klesol o 37,9 tisíca na 142,2 
tisíc osôb. Najviac dlhodobo nezamest-
naných, ktorí sú v evidencii úradov 
práce viac ako štyri roky, sa nachádza 
v Prešovskom kraji. Ku koncu októbra 
išlo o 18 tisíc nezamestnaných. Najviac 
k tomu prispeli okresy Prešov, Kežma-
rok a Vranov nad Topľou. • DRUHÝ adventný koncert sa 
v  Tatranskom ľadovom dóme usku-
toční v  nedeľu 4. decembra. Účin-
kovať budú talentovaní huslisti 
pod vedením Popradčanky Terezy 
Novotnej.   (ppš)
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Vypískajme násilie
páchané na ženách

Darovanie krvi je vzácnym skutkom ľudskostiPôjdeme do
Poľska tunelom?

Poradenské centrum 
Progresfem v Poprade pripra-
vilo verejné podujatie Vypís-
kajme násilie spolu s výstavou 
figurín Umlčaných svedkýň. 
Uskutoční sa vo štvrtok 1. de-
cembra o 17. hod. na Námestí 
sv. Egídia v blízkosti obchod-
ného centra Forum. 

Podujatie sa koná pod zášti-
tou a s podporou mesta Poprad. 
Kampaň sa realizuje v 7 mes-
tách na Slovensku, v ktorých 
ju organizujú rôzne občianske 
združenia a inštitúcie.  Okrem 
Popradu to bude v Košiciach, 
Spišskej Novej Vsi, Trebišove, 
Bratislave, Michalovciach a v 
Martine.

Verejnosť si bude môcť po-
zrieť výstavu Umlčané sved-
kyne, ktorá je spomienkou na 
ženy zavraždené svojimi sú-
časnými či bývalými manželmi 
a partnermi v dôsledku dlho-
dobého násilia. Prvá takáto vý-
stava na Slovensku bola v Koši-
ciach pred dvanástimi rokmi. 
Odvtedy sa uskutočnilo 40 vý-
stav v 12 mestách. S Umlčaný-
mi svedkyňami putuje kronika, 
do ktorej môžu občania napísať 
svoj odkaz. Súčasťou podujatia 
bude i symbolické vypískanie 
násilia na píšťalkách.

V programe v Poprade vy-
stúpia: tanečný odbor ZUŠ 
Letná, Alimah fusion a divadlo 
Alchýmie, Silvia Dlugolinská 
alias Mirizmá Kirkov a DJ 
Benny. Program bude mode-
rovať Renáta Názlerová známa 
z programu Súdna sieň a príde 
i herečka Gabriela Marcinko-
vá, ktorá účinkovala v seriá-
loch Tajné životy, Panelák či 
Horúca krv.  (ppp)

V  piatok 18. novembra sa 
v Starej Lesnej konala konfe-
rencia na tému Mosty, ktoré 
spájajú. Zorganizovali ju štyri 
obchodné a  priemyselné ko-
mory a otvoril Jozef Hrobák, 
podpredseda predstavenstva 
Prešovskej regionálnej komo-
ry SOPK.

Účastníci na nej opäť otvorili 
tému tunela popod Tatry do 
Poľska. Zazneli konkrétne názo-
ry na ideu slovensko-poľského 
tunela. „Cieľom konferencie bolo 
vyvolať odbornú i verejnú disku-
siu na túto tému. Je to veľká vý-
zva pre nás, ale aj pre ďalšie gene-
rácie“, uviedol J. Hrobák.  (ppš)

Predvianočné obdobie sa už tradične 
spája s oceňovaním bezpríspevkových 
darcov krvi. Aj tohto roku usporiadal 
Územný spolok SČK Poprad v spo-
lupráci s miestnymi samosprávami a 
ďalšími obcami túto slávnostnú uda-
losť. Uskutočnila sa minulú stredu vo 
veľkej zasadačke Mestského úradu v 
Poprade. Darcov z okresov Poprad a 
Kežmarok privítal primátor Popradu 
Jozef Švagerko, ktorý vyzdvihol ich 
humánny postoj a čin ľudskosti v po-
dobe darovania životodarnej tekuti-
ny. Zároveň ich pozval na Mikulášsku 
kvapku krvi 6. decembra na MsÚ v 
Poprade.

Bronzovú Janského plaketu za 10-ná-
sobné darovanie krvi  si zaslúžilo tohto 
roku 180 občanov, striebornú za 20-ná-
sobné darcovstvo 65, zlatú za 30 u žien a 

40 odberov u mužov dostalo 38 darcov, 
z toho 16 Popradčanov. Diamantovú pla-
ketu za 60 odberov u žien a 80 u mužov 
odovzdali 8 darcom: Martinovi Maruši-
novi a Michalovi Mihokovi zo Sp. Bys-
trého, Mariánovi Bohunčákovi a Márii 
Dunajskej z Liptovskej Tepličky, Lýdii 
Hoozovej z Hozelca, Jánovi Ivančákovi 
zo Svitu, Dušanovi Bobulovi zo Švábo-
viec a Ivanovi Sabovi z Popradu. Medailu 
MUDr. Kňazovického za 80 u žien a 100 

u mužov si prevzali traja darcovia. 
Sú to úctyhodné čísla, ktoré svedčia 
o tom, že je medzi nami stále veľa 
nezištných a obetavých ľudí.

Predseda ÚS SČK v Poprade La-
dislav Moravčík darcom poďako-
val a zaželal hlavne veľa zdravia: 
„Môžem povedať, že odovzdávanie 
ocenení darcom krvi je pre mňa taký 
sviatok ako Vianoce, teda druhé Via-
noce budem sláviť o mesiac. K dar-
covstvu mám silný vzťah už aj preto, 
že som tiež darca od svojich 18-tich 
rokov a mama bola dobrovoľná ses-
tra v malej dedinke pri Nitre. Vždy, 
keď mi to zdravie dovolí, idem darovať 
krv a priviedol som k tomu aj kolegov z 
práce. Teší ma, že pribúda ocenených dl-
horočných darcov a na odbery prichádza 
veľa prvodarcov, teda máme pokračovate-

ľov.“ Slovami uznania sa pri-
dal aj vedúci lekár Národnej 
transfúznej služby v Popra-
de MUDr. Pavel Repovský: 
„Napriek tomu, že máme 
veľa odberov, musíme sa zá-
sobiť na sviatky, kedy býva 
krv vzhľadom na návštevnosť 
regiónu ešte potrebnejšia. 
Konzerva z odobratej krvi 
má len 5-týždňovú život-
nosť, preto musíme krv stále 
zabezpečovať.“ Vyzval ľudí k 
darcovstvu aj počas Vianoč-
nej kvapky pre život od 6. 

decembra 2016 do 6. januára 2017. 1. vi-
ceprimátor Popradu Igor Wzoš vyjadril 
hlbokú úctu pred darcami, ktorí prichá-
dzajú na „transfúzku“ dlhé roky a určite 
už zachránili zdravie a stovky životov. 
Poznamenal: „Sám som tiež darca, mám 
za sebou 24 odberov,  a čím som starší, 
tým viac si uvedomujem, aké je zdravie 
vzácne. Motivuje ma, že som zdravý, čo 
nie je moja zásluha, dostal som takýto 
dar a preto si myslím, že ho treba vrátiť.“

Najvyššie ocenenie Medailu MUDr. 
Kńazovického si odniesla Popradčanka 
Anna Dlugošová, ktorá daruje krv vyše 
dvadsať rokov: „Začala som po pôrode 
piateho dieťaťa, kedy som potrebovala 
krv. Povedala som si, že to musím vrátiť 
a vydržala som až doteraz.“ Je to chvály-
hodné, keďže pracuje ako opatrovateľka 
v Rakúsku a krv prichádza darovať vo 
svojom voľnom čase. Druhý ocenený 
touto medailou Popradčan Konštantín 
Göcze začal darovať krv tak ako mnohí 
muži počas vojenčiny: „Je to dobrý pocit, 
že môžem darovať krv a myslím si, že to 
prospieva aj môjmu zdraviu. Krv daru-
jem pravidelne a pred 20-timi rokmi som 
ju tiež potreboval, ako aj moja mamka, 
takže aj to bolo motívom darcovstva.“ 
Oceňuje, že spoločnosť Tatramat, kde 
pracuje ako zvárač, mu bez problémov 
umožňuje darcovstvo, v ktorom chce 
ďalej pokračovať. Tretím s Kňazovického 
medailou bol Miroslav Čuba zo Šuňavy, 
ktorý povedal: „K dnešnému dňu som 
krv darovať 101-krát. Je to asi taká „krv-
ná choroba“. Ak nejdem dlhšie darovať, 
cítim, že musím ísť. Mám tak aj kontrolu 
nad svojím zdravím, ale dôvodom je i to, 
že ak sa inakšie nedá pomôcť, pomôžem 
aspoň takto. Pôjdem darovať krv ďalej, 
pokým budem môcť.“  (mar)

Minulý týždeň v  utorok sa 
v  priestoroch Gymnázia na Kuku-
čínovej ulici uskutočnil už desiaty 
ročník Kvapky krvi, počas ktorej 
študenti aj pedagógovia darovali 
najcennejšiu tekutinu.

Kvapka krvi dáva študentom, ale 
aj iným, možnosť spraviť jeden z 
tých najlepších skutkov - darovať 
krv a zachrániť tak niekomu život. 
Tento úžasný pocit určite stojí za to 
malé vpichnutie, ktoré pri tom  mu-
síme  „prežiť“. „Fakt, že nám v žilách 
prúdi krv, berieme ako samozrejmosť. 
No sú ľudia, ktorí to takto nevnímajú a 
potrebujú pomoc. A my sme jediní, kto 
im ju môže poskytnúť. Kvapkou krvi 
pripomíname mladým, ale aj starším, 
že možnosť zachrániť život existuje,“ 
uviedla štvrtáčka Nikola Müllerová 
vo svojom príspevku o  tejto akcii.

Kvapka krvi sa v Gym-
náziu na Kukučínovej 
ulici v  Poprade organi-
zuje každé štyri mesiace 
už od roku 2012 a  teší 
sa veľkej obľube. V uto-
rok oslávila svoje prvé 
jubileum a ani vtedy jej 
nadšenci nesklamali. 
„Máme neuveriteľnú ra-
dosť z toho, že toľko ľudí 
je ochotných darovať časť 
zo seba, aby iní mohli 
žiť. Sme veľmi vďační za každú kvapku 
a v tejto tradícii jednoznačne plánujeme 
pokračovať,“ dodala N. Müllerová, kto-
rá pomáhala s organizáciou tejto akcie 
pracoviska Národnej transfúznej služby 
v Poprade. „Tešíme sa z  toho, že máme 
dosť darcov aj pri takýchto výjazdoch 
na školách. Minulý týždeň sme vykonali 

niekoľko výjazdov v  rámci Študentskej 
kvapky krvi v troch okresoch. Počas tohto 
roka sme absolvovali asi sto odberov, čo je 
pekné číslo. Potešil aj počet prvodarcov,“ 
povedal vedúci lekár NTS v  Poprade 
Pavel Repovský, ktorý potvrdil, že stav 
krvi je aj vďaka takejto študentskej akti-
vite v súčasnosti uspokojivý.  (ppv)

Gymnazisti s kvapkami krvi

Najvyššie ocenenie za bezpríspevkové dar-
covstvo krvi Medailu MUDr. Kňazovického 
dostali Konštantín Göcze, Anna Dlugošová a 
Miroslav Čuba (zľava doprava).

L. Moravčík blahoželá jednému z diamantových dar-
cov krvi Popradčanovi Ivanovi Sabovi.
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Aktualizácia územného plánu je po dvoch rokoch práce vo finále

Piataci stáli pred prvou veľkou skúškou

Mesto Poprad finalizuje 
práce na najdôležitejšom 
dokumente z pohľadu jeho 
ďalšieho rozvoja. Zmena a 
doplnok 2016 Územného 
plánu mesta Poprad (ÚPN) 
je v konečnej podobe a ten-
to upravený návrh bude v 
zmysle platnej legislatívy 
predložený štátnym orgá-
nom na odsúhlasenie a ná-
sledne na schválenie MsZ 
mesta Poprad.

„Zmena a doplnok 2016 
ÚPN zásadným spôsobom 
vytvára predpoklady na za-
stavenie stagnácie a naopak 
naštartovanie rozvoja mesta - 
riešením kolabujúcej dopravy, 
rozšírením možností jeho ďal-
šieho rozvoja, spresnením re-
gulácie umiestňovania stavieb. 
Po jej schválení bude vypra-
cované úplné znenie grafickej 
časti ÚPN, ktoré bude zverej-
nené v digitálnej podobe, kde 
si každý obyvateľ bude môcť 
jednoducho a prehľadne overiť, 

čo sa v jeho susedstve plánuje 
resp., čo tam môže a čo nemôže 
byť. Týmto krokom budú môcť 
aj samotní občania vo zvýšenej 
miere prispieť k verejnej kon-
trole,“ informoval primátor 
Popradu Jozef Švagerko.

MsZ mesta 
Poprad schvá-
lilo začatie pre-
skúmania ÚPN 
v marci 2015. 
Zámerom bolo 
p r e h o d n o t i ť 
stav ÚPN a za-
pracovať víziu 
vychádzajúcu z 
Programu roz-
voja mesta na 
roky 2015-2022.

Do preskúmania mesto za-
pojilo aj verejnosť, ktorú po-
žiadalo o nahlásenie podnetov 
a problémov vyžadujúcich 
si riešenie. Samospráva tak 
urobila aj napriek tomu, že jej 
zákon túto povinnosť neukla-
dá. Verejnosť mohla svoje pri-

pomienky a podnety podávať 
aj na verejných stretnutiach 
Hovor s mestom 2015, ktoré 
mesto zorganizovalo v jednot-
livých častiach mesta. Verej-
nosť túto možnosť privítala a 
do procesu preskúmania ÚPN 

prispela takmer 300 podnetmi 
na riešenie.

Všetky podnety boli posú-
dené. Výsledkom preskúma-
nia ÚPN bola správa, ktorá 
bola predložená MsZ mesta 
Poprad v novembri 2015. V 
decembri 2015 následne MsZ 
mesta Poprad uložilo pred-

nostovi zabezpečiť obstaranie 
zmeny a doplnku ÚPN. 

Po spracovaní návrhu zmien 
a doplnkov samospráva v júni 
2016 oznámila prerokovanie 
návrhu zmeny a doplnku a 
materiál zverejnila na svojej 

i n t e r n e t o v e j 
stránke a vo 
vestibule mest-
ského úradu. 
Okrem toho 
usporiadala po 
j e d not l iv ých 
častiach mesta 
verejné pre-
rokovania, na 
ktorých zabez-
pečila výklad 

spracovateľa. Verejnosť sa tak 
mohla s predloženým rozsa-
hom zmien podrobne oboz-
námiť. Verejné prerokovanie 
zmien a doplnkov ÚPN v ta-
kom rozsahu usporiadala aj 
napriek tomu, že stavebný zá-
kon to nepožaduje, mesto Po-
prad tak urobilo po prvýkrát 

od roku 2004. 
Svoje pripomienky moh-

la verejnosť podať do 1. júla 
2016. Došlé pripomienky boli 
posúdené, v prípade, že sa 
neakceptovali, boli občania o 
tejto skutočnosti vyrozumení 
a boli opätovne prerokované. 
„Pri niektorých sa našli na 
týchto rokovaniach kompro-
misné riešenia, ktoré boli na-
pokon do zmien a doplnkov 
zapracované,“ uviedol spraco-
vateľ zmeny a doplnku 2016 
ÚPN Martin Baloga.

Pripomienky nad rámec 
rozsahu riešenia zmien a do-
plnkov boli posunuté na pre-
hodnotenie do najbližšieho 
procesu zmien a doplnkov.

Nové regulatívy vstúpia do 
platnosti schválením zmeny 
a doplnku 2016 ÚPN mesta 
Poprad a vyhlásení ich záväz-
nej časti MsZ mesta Poprad. 
Vyhlásenie záväznej časti sa 
vykonáva všeobecne záväz-
ným nariadením.    (mag)

Svoje brány dokorán po-
čas Dní otvorených dverí 
mala minulý týždeň Spoje-
ná škola na Ul. D. Tatarku 
v Poprade. Má viacero sekcií. 
Okrem štvorročného klasic-
kého gymnázia prevádzkuje 
aj základnú školu, 8-ročné 
gymnázium a  slovensko-ne-
meckú bilingválnu sekciu 
v priestoroch na Ulici mláde-
že. Preto bolo podujatie roz-
ložené do dvoch dní.

„Sme trochu iní, pretože 
máme niekoľko sekcií spoje-
nej školy. Začali sme v  utorok 
Dňom otvorených dverí na ulici 
Mládeže, pokračovali sme vo 
štvrtok v budove na Ul. D. Ta-

tarku. Záujem o štúdium v na-
šej škole je veľký. Dni otvorených 
dverí ani neslúžia ako nábor, 
ale majú skôr informatívny 
charakter, aby budúci absolven-
ti vedeli, do čoho idú,“ povedal 
riaditeľ SŠDT v Poprade Dušan 
Nebus, ktorý dodal: „Príjemne 
ma prekvapila vysoká účasť 
rodičov. Zaujímajú sa o to, aby 
ich deti študovali v  škole, kto-
rá zodpovedá ich predstavám. 
Celkovo u nás v tomto školskom 
roku študuje vo všetkých sekci-
ách spolu 1048 žiakov.“

Program Dňa otvorených 
dverí Gymnázia na ulici D. 
Tatarku pripravili samotní štu-
denti, ktorí viedli s uchádzačmi 

aj ukážkové hodiny. „Už v pia-
tom ročníku som sa rozhodol, 
že pôjdem sem. Baví ma ché-
mia, ale aj cudzie jazyky a pre-
mýšľam nad tým, že by som 
chcel ďalej študovať forenznú 
a  kriminalistickú chémiu, prí-
padne kriminalistiku,“ prezra-
dil druhák Samuel Vajdík. „U 
mňa nerozhodlo len to, že toto 
gymnázium je najlepšie v kraji. 
Sú tu veľmi ochotní a objektív-
ni učitelia a učivo dostávame 
aj nad rámec, čo je dobré. Ak 
človek nie je rozhodnutý, čomu 
sa chce v  budúcnosti venovať, 
gymnázium ponúka veľa mož-
ností. Učivo je náročné, niekto-
ré týždne sú plné písomiek, ale 

stojí to za to,“ dodala druháčka 
Alžbeta Králiková. „Rozho-
dujeme sa pre jedno z poprad-
ských gymnázií, ale môj názor 
je taký, že obe sú na rovnakej 
úrovni. Dokážu žiakov veľmi 
dobre pripraviť pre štúdium na 
vysokej škole,“ povedala Ale-

na Tekelová. „Gymnázium je 
pre mňa jedinou voľbou, keďže 
chcem ísť na lekársku fakultu. 
Toto gymnázium sa mi páči 
preto, lebo má dobré výsledky 
v  súťažiach a  dobrú povesť,“ 
doplnila jej dcéra Anna Má-
ria Tekelová.  (mav)

O gymnázium je stále veľký záujem

Minulý týždeň v  stredu sa vo 
všetkých základných školách na 
Slovensku konalo testovanie žia-
kov 5. ročníka pod názvom Testo-
vanie 5 - 2016.

Nad úlohami z matematiky a slo-
venského jazyka si lámalo hlavu 
viac ako 48  500 žiakov, vrátane 
3 370 žiakov so zdravotným znevý-
hodnením. V Poprade to bolo viac 
ako 500 žiakov z deviatich ZŠ. „Ak 
by toto testovanie nebolo v  takom 
rýchlom slede s  ostatnými testova-
niami, tak by to bolo v  poriadku. 
Máme však z  tohto testovania aj 
trochu obavy, pretože ak sú dobré 

výsledky, tak veľa 
žiakov odchádza 
na osemročné gym-
náziá,“ prezradila 
Jarmila Cervová, 
riaditeľka ZŠ s  MŠ 
Komenského, kde 
písalo testy takmer 
šesťdesiat piatakov 
z  troch tried. „Test 
z  matematiky mi 
nerobil problém, 
zvládol som ho asi za polhodi-
nu,“ pochválil sa Branislav Kulpa 
z  5.A. „Na testy som sa pripravo-
val asi týždeň,“ pokračoval Kris-

tián Valas z 5.B. „Matematika bola 
ľahšia, slovenčinu veľmi nemám 
rada,“ priznala Viktória Svobo-
dová z 5.C.   (ppv)

 V minulom vydaní novín Poprad bola 
uverejnená súťaž o tri  knihy z vydavateľ-
stva IKAR. Súťažilo sa o knihu s názvom 
Kult, ktorú vyhrala Katarína Hronki-
nová, Allendeho ul., Matejovce. Druhú 
kniha, o ktorú sa súťažilo, napísal Randall 
Munroe. Má názov Čo keby? a získala ju 
Štefánia Starinská, Uherova ul., Poprad. 
Kniha s  názvom Úlomky spomienok 
o  kráľovnej slovenskej populárnej hud-
by Marike Gombitovej poteší Renátu 
Pittnerovú, Chalupkova ul., Poprad. Vý-
herkyne si knihy môžu prevziať v  redak-
cii (Podtatranská 149/7, Poprad) v  pra-
covné dni do 15. hod.  (ppš)

Knihy vyhrali
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Súťaž o vstupenky na koncert Michala Davida
Známy český spevák Mi-

chal David vystúpi v decembri 
v  dvoch slovenských mestách 
- v  Bratislave a  v  Poprade. 
Koncert v našom meste bude 
v  stredu 14. decembra o  19. 
hod. na zimnom štadióne. Sú-
časťou koncertu bude aj veľká 
laserová show. 

Michal David  sa presadil 
nielen ako spevák, ale rovnako 
úspešne aj ako skladateľ. Keď v 
roku 2000 zložil pre Helenu 

Vondráčkovú pieseň „Dlhá 
noc“, asi len málokto tušil, že 
sa skladba stane najhranejším 
hitom roku a speváčke prispe-
je ku comebacku, aký český 
showbiznis nepamätá. Výraz-
ného talentu Michala Davida 
si cenia nielen fanúšikovia, ale 
aj kolegovia z  brandže. Jeho 
piesne spievajú okrem iné-
ho aj Lucie Bílá, Karel Gott, 
Bára Basiková, Ilona Csáková, 
Hana Zagorová a množstvo 
ďalších českých a slovenských 
interpretov. 

Michal David predal za svoju 
kariéru viac ako 3 500 000 no-
sičov, napísal vyše 600 piesní a 
v roku 2010 vypredal do po-
sledného miesta O2 Arénu pri 

jeho narodeninovom koncerte.  
Redakcia novín Poprad 

v spolupráci s organizujúcou 
agentúrou pripravila pre či-
tateľov súťaž o  vstupenky na 
koncert, ktorý bude v Popra-
de 14. decembra 2016. Ak 
máte záujem vyhrať vstupen-
ku na popradský koncert, sta-
čí vystrihnúť kupón a  zaslať 
ho do redakcie (Podtatranská 
149/7, Poprad) do pondel-
ka 5. decembra 2016. Mená 
štyroch vyžrebovaných čita-
teľov, ktorí získajú po jednej 
vstupenke, budú uverejnené 
v  novinách Poprad v  stredu 
7. decembra 2016. Vstupen-
ky sa dajú zakúpiť v  predaj-
nej sieti ticketportal.   (ppš)
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„Naďalej chceme podporovať vrcholové špor-
ty, starať sa o menšie kluby, ale aj podporovať 
masové aktivity v  rámci športu. Počas konfe-
rencie sme skonštatovali, že naše deti sa málo 
hýbu. Padlo tu množstvo návrhov na využíva-
nie športovísk v meste, či zriadenie športovej 
siene slávy Popradu. Tým všetkým sa budeme 
zaoberať,“ dodal.

Konferenciu viedol poslanec Mestského za-
stupiteľstva v Poprade Vladimír Lajčák, ktorý 
ako človek pôsobiaci v školstve vo svojom prí-
spevku zdôrazňoval 
potrebu venovať sa 
viac mládeži a  pred-
stavil aj model, ako by 
to mohlo fungovať. 
„Koncepcia športu by 
sa nemusela výrazne 
meniť, ale konferencia 
mala slúžiť hlavne na 
to, aby sme dostali čo 
najviac podnetov na 
jej vylepšenie. Hodnota športu pre mládež je 
nevyčísliteľná a preto sa chceme tejto téme ešte 
viac venovať. Keď som si pozrel systém výchovy 
a pohybovej prípravy detí, tak som zistil, že ich 
prirodzená pohybová kultúra upadá. Model, 
ktorý som predniesol by tomu mohol zabrániť. 
Musíme si k  tomu sadnúť a vyčísliť, koľko by 
to stálo. Neskôr by sme tento model mohli po-
núknuť ako pilotný projekt aj pre iné mestá,“ 
povedal.

Slovo dostal aj Jozef Pavlík z odboru škol-
stva, mládeže a športu MsÚ v Poprade, ktorý 
hovoril o východiskách pre tvorbu koncep-
cie rozvoja športu v  Poprade. „Naše mesto 
patrí medzi popredné mestá z  hľadiska pod-
pory športu, a preto by sme nemali zaspať na 
vavrínoch. Veľmi vítam príspevky, v  ktorých 
sa hovorilo o  práci s mládežou. Najmä po-
sledná koncepcia mala takúto prioritu a  my 
sa nemáme za čo hanbiť,“ zdôraznil J. Pavlík, 
ktorý sa vo svojej funkcii doslova celý vložil 
do práce venovanej deťom, no od nastávajú-
ceho roka už prenecháva štafetu mladším. 
Vedenie mesta sa mu priamo na konferencii 

verejne poďakovalo za jeho oddanosť škol-
skému športu.

O konferenciu prejavili záujem väčšie i men-
šie športové kluby, nechýbali ani individuálni 
športovci. Pred publikom so svojou víziou 
vystúpili predovšetkým zástupcovia kolektív-
nych športov, ktoré sú považované v Poprade 
za prioritné. Medzi nimi nechýbala napríklad 
Basketbalová akadémia mládeže Poprad. „Na-
ším hlavným cieľom je zastabilizovať mládežníc-
ke kategórie a  zvýšiť základňu. Plánujeme pri-
hlásiť naše mládežnícke družstvá, ale aj družstvo 

žien do medzinárodných 
európskych súťaží, čo 
je momentálny trend. 
Chceme pritiahnuť späť 
popradské odchovanky-
ne a  tie by mohla pri-
lákať aj takáto pridaná 
hodnota. V  BAM-ke 
máme viac ako 260 detí 
vo všetkých vekových ka-
tegóriách. V  lete by sme 

sa chceli venovať streetbalovým podujatiam, aké 
sa robievajú aj vo Svite. Nemáme však vhodné 
ihriská. Vieme, že areál ZŠ Komenského sa bude 
rekonštruovať a  tam sa to priam žiada, keďže 
je to basketbalová škola,“ uviedla prezidentka 
BAM Poprad Alena Kováčová.

Menšie kluby sa takisto zaujímali o prípra-
vu novej koncepcie rozvoja športu v  meste 
Poprad. Tiež dosahujú úctyhodné výsledky, 
no mnohokrát sa cítia byť trochu odstrče-
ní. „V popradských kluboch bojových umení 
športuje približne 250 detí a s dospelými je to 
aj viac ako 300 športovcov. Podpora z mesta 
je oproti iným športom minimálna. Ak by sa 
k nám dostalo čo i len jedno, alebo dve percen-
tá z  toho, čo je pridelené pre jeden prioritný 
šport, tak pre nás by to boli obrovské peniaze. 
Chodievame na turnaje nielen v  rámci Slo-
venska, ale aj do Čiech, Poľska, Maďarska, 
či Ukrajiny. Len jeden autobus s  päťdesia-
timi deťmi v  rámci Slovenska nás stojí pri-
bližne 400 eur,“ vyčíslil tréner klubu bojo-
vých umení jiu-jitsu a judo Extrem Combat 
Poprad Jozef Lenčéš.  (mav)

Prvá konferencia o športe ako zdroj inšpirácie

V polovici novembra sa 
na Katedre manažmentu 
Pedagogickej fakulty Kato-
líckej univerzity Ružombe-
rok uskutočnila slávnosť pre 
študentov 1. ročníka baka-
lárskeho štúdia študijného 
odboru manažment. 

Slávnostná imatrikulácia, 
ktorá sa konala v aule Katedry 
manažmentu v Poprade bola 
symbolickým začiatkom novej 
etapy v študentskom živote. 
Za zvukov slávnostných fanfár 
vstúpili do auly akademickí 
hodnostári - dekan PF KU To-
máš Jablonský, vedúca Katedry 
manažmentu v Poprade Alena 

Daňková, zástupca vedúcej ka-
tedry Jana Piteková, tajomník 
katedry Karol Čarnogurský 
a tiež primátor mesta Poprad 
Jozef Švagerko. 

Po príhovoroch dekana PF 
KU a primátora mesta, štu-
denti zložili sľub, že si budú 
riadne plniť svoje povinnosti, 
rešpektovať poslanie Katolíc-
kej univerzity, svedomito štu-
dovať, ctiť si, ochraňovať a šíriť 
dobré meno KU. Po prísahe 
na akademické žezlo si každý 
študent prevzal imatrikulačný 
list. Program pokračoval 1. 
beániovým plesom Katedry 
manažmentu PF KU.    (adi)

Pohľad na pedagógov Katedry manažmentu PF KU v Poprade 
a študentov.            FOTO - archív KM PF KU

V  priestoroch Gymnázia 
na Kukučínovej ul. v Popra-
de si v piatok zmerali žiaci 
základných škôl svoje sily 
v  riešení príkladov z  mate-
matiky a fyziky počas súťaže 
z názvom Náboj junior.

Súťaž organizuje na Slo-
vensku a  v  Čechách nezis-
ková organizácia Trojsten. 
„Štvorčlenné tímy súťažia 
v rovnakom čase. Pri príprave 
pomáhajú stredoškolskí štu-
denti z  danej školy. Tímy sú 
vyhodnotené v  rámci mesta, 
celého Slovenska, ale aj me-
dzinárodne,“ povedala za or-
ganizátorov Kamila Kmeťo-
vá. „Príkladov bolo 42. Súťaž 
je určená pre žiakov deviateho 
ročníka ZŠ, ale môžu sa jej 
zúčastniť aj žiaci 8. ročníkov, 
prípadne žiaci z osemročných 
gymnázií z  príslušných roč-
níkov. Zastúpenie mali štyri 
okresy v  23 tímoch,“ dodala 

učiteľka z Gymnázia Kukučí-
nova Zuzana Tobisová.

V  medzinárodnom reb-
ríčku oboch krajín sa z  po-
pradského kola najviac darilo 
družstvu domácej sekcie 8. 
ročného gymnázia na Kuku-
čínovej ulici, ktoré získalo 33 
bodov. V rámci Slovenska mu 
patrí tretia priečka a v celko-
vom poradí obsadilo siedme 
miesto. „S príkladmi sme sa 
popasovali, ale nebolo to až 
také náročné,“ uviedol člen ví-
ťazného tímu Štefan Slavkov-
ský. „Riešili sme veľa príkladov 
a mali sme málo času. Boli sme 
v  strese, ale dalo sa to zvlád-
nuť,“ dodala Ivana Mečárová 
z tímu Spojenej školy na Let-
nej ulici, ktorý sa umiestnil 
so ziskom 25 bodov na dru-
hom mieste v rámci súťaže v 
Poprade, v  rámci Slovenska 
z  toho bolo 20. miesto a cel-
kovo 49. miesto.  (mav)

Matematický a  fyzikálny náboj

(Dokončenie zo str. 1)
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Kino TaTran
1. decembra o 19. hod.
BOBO
HR / SI / MK / CZ, tragikomé-
dia, 92 min., titulky, MP12
Milostný príbeh o nenávisti.   
Vstupné: 4 €

2. a 4. decembra o 19. hod.
VTEDY V RAJI 
CZ, dobrodružný / romantický, 

Dnes 30. novembra - Ekolekáreň - OC Forum, 
štvrtok 1. decembra - Aduscentrum, v  piatok 
2. decembra - Tília, v sobotu 3. decembra - 
Včela - pri nemocnici, v nedeľu 4. decembra 
- Lekáreň Nemocnice Poprad, v pondelok 5. 
decembra - Adus a v utorok 6. decembra - Dr. 
Max - OC Max.
Ekolekáreň - OC Forum: Nám. Sv. Egídia, 

Aduscentrum: Nám. sv. Egídia 22/49, Tília: Ba-
nícka 28, Včela: Tatranské nám. 1, Lekáreň Ne-

mocnice Poprad: Banícka ul. 28, Adus: Mno-
heľova 2, Dr. Max - OC Max: Dlhé hony 1.
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

Vo štvrtok 24. novembra 2016
v Matejovciach s

V piatok 25. novembra 2016
vo Veľkej s

V pondelok 28. novembra 2016
vo Veľkej s

Ľubou Palenčárovou,
59-ročnou

Lýdiou Hurdichovou,
54-ročnou

Valentom Krigovským,
59-ročným

naVŽDY Sme Sa roZlÚčili

Výchova detí je činnosť, pri ktorej musíme obetovať čas, aby sme 
ho získali.     ROUSSEAU

poVeDali SláVni

Čo sa dote-
raz nehýbalo 

z miesta, tentoraz sa rozbehne neča-
kanou rýchlosťou. Budete musieť zva-
žovať niekoľko pracovných ponúk.

Momentál-
ne vám chý-

ba dostatok energie. Choďte do prí-
rody alebo medzi ľudí, ktorých máte 
radi. Tam sa nabijete optimizmom.

Budete sa 
cítiť dotknu-

tí nejakou záležitosťou, ktorá vás 
dostihla z minulosti. Ako ob-
vykle, poradíte si s tým.

N a p o d i v 
vám všet-

ko bude vychádzať tak, ako ste si 
predstavovali.

Budete po-
trebovať veľa 

energie na splnenie pracovných 
povinností. Našťastie rodina vám 
bude vytvárať dobré zázemie.

Poteší vás 
prísľub via-

nočnej odmeny, ale pokým ne-
máte peniaze na účte, netešte sa.

Bude sa vám 
dariť tak ako 

málokedy. Dostane sa vám uznania 
a pochvaly od viacerých ľudí.

Dostanete 
zaujímavú 

pracovnú ponuku, ktorú by ste 
rozhodne mali využiť. Je per-
spektívna a bude finančne dobre 
ohodnotená.

V l a s t n o u 
roztržitos-

ťou môžete zabudnúť na dôležitú 
schôdzku. Radšej si dôležité ter-
míny zapisujte.

Budete si 
užívať prí-

jemné dni. Najmä v práci alebo v 
škole sa dostavia väčšie úspechy.

Dávajte si 
pozor na 

drobné chyby, ktoré by vám mohli 
znepríjemniť inak pohodový týž-
deň.

Z a ž i j e -
te nejaké 

dobrodružstvo pri cestách mimo 
svojho bydliska. Pozor, aby však 
nemalo neblahé následky.

HoroSkop oD StreDY Do StreDY

poHotoVoSť V lekárňacH

Svetový deň pamiatky obetí dopravných nehôd

program kina cinemaX poprad
Od 1. decembra do 7. decembraOd 1. decembra do 7. decembra

Dnes 30. novembra má meniny Ondrej, Andrej, zajtra 1. decem-
bra Edmund, v piatok 2. decembra Bibiána, v sobotu 3. decembra 
Oldrich, v nedeľu 4. decembra Barbora, Barbara, v pondelok 5. 
decembra Oto a v utorok 6. decembra Mikuláš.

BlaHoŽeláme k meninám

Vo štvrtok 1. decembra 2016
o 14. hod. vo Veľkej s

V piatok 2. decembra 2016
o 14. hod. vo Veľkej s

Marcelou Balentovou,
48-ročnou

Jánom Štefkom,
82-ročným

naVŽDY Sa roZlÚčime

Tretia novembrová nede-
ľa je dňom, v ktorý si ľudia 
po celom svete pripomínajú 
obete dopravných nehôd. 
V Evanjelickom kostole 
v Poprade - Veľkej sa pri tejto 
príležitosti zišli zdravotnícki 
záchranári Košickej záchran-
ky, dopravní policajti ODI 
OR PZ Poprad, hasiči OR 
HaZZ Poprad a miestni veria-
ci na spomienkovom poduja-
tí, ktoré usporiadal Úrad eku-
menickej pastoračnej služby 
Ministerstva vnútra SR.

Liturgiu slúžil domáci fa-
rár Jozef Vereščak, príhovor 
predniesol policajný duchov-
ný Matúš Vongrej. Spomienka 
na tragicky zosnulých mala 
povzbudiť k tomu, aby sa 
všetci na cestách správali zod-
povedne a opatrne a  vážili si 
svoj život i životy iných ľudí. 

Zámerom tiež bolo vzdať úctu 
všetkým obetiam dopravných 
nehôd, vyjadriť sústrasť pozo-
stalým a v modlitbách myslieť 
na ťažko zranených, ktorým 
nehoda radikálne zmenila ži-
vot. Zároveň bol priestor vy-
jadriť vďačnosť tým, ktorí sú 
pripravení rýchlo a profesio-
nálne pri nehodách zasahovať.

Podľa oficiálnej štatistiky 
bolo na Slovensku od začiat-
ku tohto roka do 31. októbra 
zaznamenaných 11 101 do-

pravných nehôd, pri ktorých 
prišlo o život 194 ľudí, ďalších 
838 bolo ťažko a  4924 ľahko 
zranených. V  Prešovskom 
kraji pri 1577 dopravných 
nehodách zahynulo 23 ľudí, 
v  okrese Poprad traja, kto-
rých mená boli aj prečítané. 
Na pamiatku všetkých, ktorí 
zahynuli na cestách po celom 
Slovensku, zapálili zástupcovia 
jednotlivých zložiek Integro-
vaného záchranného systé-
mu sviece.  (mvo)

Vaiana - legenda o  oceá-
ne 3D - o 16. hod. a o 18.30 
hod., Vaiana - legenda o oce-
áne 2D - o 13.30 hod. (hrá sa 
len cez víkend), o 15.10 hod. 
(nehrá sa 4.12.), o 15.40 hod. 
(hrá sa len 4.12.) a  o  17.40 
hod., Underworld - Krva-
vé vojny 2D - o  20.50 hod., 
Detské kino - Trollovia 2D 
- o 13. hod. (hrá sa len cez ví-
kend), Fantastické zvery a ich 
výskyt 2D - o  18. hod. (ne-
hrá sa 6.12. a 7.12.) a o 20.10 

hod., Fantastické zvery a ich 
výskyt 3D - o 13. hod. (hrá sa 
len cez víkend), Vtedy v raji 
- o 15. hod. (hrá sa len 7.12.) 
a o 15.40 hod. (nehrá sa 4.12. 
a  7.12.), Artmax filmy - 24 
týždňov - o  18.10 hod. (hrá 
sa len 6.12.), Santa je stále 
úchyl! - o  17. hod. (nehrá 
sa 7.12. ) a o 20.40 hod. (ne-
hrá sa 7.12.), Predpremié-
ra - Vianočná párty - o  19. 
hod. (hrá sa len 7.12.) Viac 
na www.cine-max.sk.  (ppp)

V Spišskej Sobote sa minulú sobotu uskutočnilo IX. Kata-
rínske stretnutie s podtitulom Sused baví suseda. Ľudí v 
plnej divadelnej sále privítal predseda Klubu Sobotčanov 
Adrián Kromka, pridali sa aj predseda Klubu Veličanov 
Milan Hámor, Klubu Strážanov Rudolf Kubus, za poslan-
cov predsedníčka VO č. 1 Anna Schlosserová a na stretnu-
tie zavítal aj primátor Popradu Jozef Švagerko. Vo výbor-
nej nálade a príjemnej atmosfére si všetci zúčastnení užili 
tradičné katarínske podujatie.    FOTO - Peter Šifra

99 min., česká verzia, MP12
Film na motívy rovnomenného 
románu spisovateľa a scenáristu 
Josefa Urbana, ktorý sa natáčal aj 
vo Vysokých Tatrách. Vstupné: 4 €

3. decembra o 10. hod. a 4. de-
cembra o 16. hod.
BOCIANY 
USA, animovaný / rodinný, 86 
min., dabing, MP
Bociany kedysi nosili deti, teraz 

doručujú balíčky celosvetového 
obchodného internetového gi-
ganta.   Vstupné: 4 €; 3,50 € deti 

3. decembra o 15. hod.
FESTIVAL SNEHOVÁ
VLOČKA
Popoludnie venované milov-
níkom outdoorových športov, 
premietania a besedy. Bližšie 
informácie k akcii na samostat-
nom plagáte.
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Podtatranské múzeum v Poprade

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

VÝSTAVY
Umenie Tatier
Tatry- Perla hôr strednej Eu-
rópy v  umení štyroch krajín 
(SK, PL, CZ, HU)
Reprezentatívna rozsiahla vý-
stava pozostávajúca z diel od 15 
rôznych inštitúcií v  rámci Slo-
venska, Poľska a súkromných 
zberateľov s  tematikou Tatier 
od 18. storočia až po súčasnosť.  
Súčasťou slávnostnej vernisá-
že vianočný koncert - Jaroslav 
Dvorský - tenor, Michal Čer-
vienka - akordeón a Júlia Grej-
táková - klavír.
14. decembra o 17. hod. - ver-
nisáž výstavy.

Odkryté hodnoty app
Slávnostné otvorenie novej in-
teraktívnej stálej expozície zo 
zbierok Tatranskej galérie re-
prezentujúcej široký výber diel 
od takmer 100 umelcov. Súčas-

ťou bude spustenie mobilnej 
aplikácie zameranej na realizá-
ciu virtuálnych expozícií pomo-
cou moderných technológií.
14. decembra o 17. hod. - ver-
nisáž výstavy.

ART KLUB  Tatranskej galérie
Anjeličkovo
Vernisáž výstavy Anjel Vianoc 
2016, spojená s odovzdaním cien 
výhercom. Art Klub Elektrárne 
Tatranskej galérie v Poprade.
7. decembra o 14. hod. - sláv-
nostná vernisáž výstavy.

VILA FLÓRA, STARÝ SMO-
KOVEC
Viola Krupová  Feeling happy :)
Výstava tzv. manipulovanej foto-
grafie, autorky žijúcej v Doahe.
Ide o recesiu z dnešného 
„skratkovitého“ individualis-
tického spôsobu života.
21. decembra o 16. hod. - ver-

nisáž výstavy.

Stála expozícia
Tatry v umení zo zbierok Tat-
ranskej galérie
Kabinet kuriozít výstava s  té-
mou Tatier zo zbierok súkrom-
ných zberateľov.

GALÉRIA FERDINAND
KATONA
Stála expozícia TG v  Spišskej 
Starej Vsi.

INÉ PODUJATIA
18. decembra od 14. do 16. 
hod. - VIANOČNÝ ATELIÉR 
na tému výroba vianočných 
dekorácií a pohľadníc.

TVORIVÉ DIELNE
tematické výtvarné workshopy 
k aktuálnym výstavám.

Viac na www.tatragaleria.sk

Podtatranská ul. č. 1
Celý december
Morsko-Gorsko ... zase doma
výstava Anny Fedákovej.

Celý december
S knihou ma baví svet - 2. ročník
výstava výtvarných práce žia-
kov základných škôl.

2. decembra o 17.30 hod. - Li-
terárny večer s  G. Alexovou, 
J. Čurillovou a D. Dubivskou. 

14. decembra o  12.30 hod. - 
Slovenská literatúra po roku 
1989 - prednáška básnika, pro-
zaika a publicistu M. Grupača.  

16. decembra o 15. hod. - Čita-
teľský klub tínedžerov - stretnu-
tie ku knihe „My ostatní tu len 
tak žijeme“ - od Patricka Nessa.

Oddelenie umenia Spišská So-
bota

Celý december 
Miloslav Turzák - „Jubilejná“

5. decembra do 9. decembra 
Celé Slovensko číta deťom aj 
na Mikuláša -  celoslovenský 
projekt sa bude niesť v znamení 
hesla: „Poď, budem ti čítať!“ 

V Podtatranskej knižnici
v Poprade :
6. decembra o 13.30 hod. - odd. 
umenia v Spišskej Sobote - člen-
ky Domova dôchodcov v Spiš-
skej Sobote čítajú deťom.

7. decembra o 13.30 hod. - odd. 
pre deti na sídl. Západ  - Jarmila 
Miháliková spomína a číta.

7. decembra o 14. hod. - kniž-
nica na sídl. Juh 1 - čítanie ro-
dičov, starých rodičov a  detí 
pod názvom Vianočné čaro.

Zmena programu vyhradená!

Z dôvodu rekonštrukcie expo-
zícií bude Podtatranské mú-
zeum v  Poprade v  decembri 
zatvorené. Otvorená bude len 
expozícia v  Spišskej Sobote 
utorok - piatok od 10. do 15. 
hod, v  nedeľu od 11. do 15. 
hod., v pondelok a v sobotu je 
zatvorené.

Expozície múzea
Cechy a remeslá na hornom 
Spiši, Meštianske bývanie, 
Vznešenosť a pokora, Osob-
nosti Spišskej Soboty.

15., 16., 19., 20. a 21. decem-
bra 
VIANOCE V MÚZEU 
podujatie pre školy zamerané 
na prezentáciu vianočných 
sviatkov spojené s  pečením 
vianočných oblátok.

Gánovce - nálezisko nean-
dertálskeho človeka
záujemcovia si ju môžu po-
zrieť v  čase úradných hodín 
na OÚ v Gánovciach. 

Zmena programu vyhradená!

11. decembra - Hozelec, 13. 
decembra - Kežmarok, 14. 
decembra - Nová Lesná, 18. 
decembra - Švábovce a 30. de-
cembra - Štôla
VIANOCE POD TATRAMI
najkrajšie vianočné zvyky, hry 
a  vinše v  podaní folklórnych 
súborov

Celý december
Symbolický cintorín a Otakar 
Štáfl
Dokumentárna výstava.
Otvorené: pondelok, štvrtok 
od 9. do 12. a od 13. do 15. 
hod., piatok od 9. do 12. hod.

Stála expozícia
Výstava malieb kytíc, anjelov, 
krajinných zátiší, starých pa-
miatok architektúry Popradu 
a jeho okolia od akademické-
ho maliara Igora Pančuka.

GALÉRIA
IGORA PANČUKA

GALÉRIA
SCHERFELOV DOM

Podtatranské
osvetové stredisko

• 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  

• Gymnázium, Kukučínova 
4239/1, Poprad dá do prenáj-
mu nebytové priestory telo-
cvične v pracovných dňoch 
od pondelka do štvrtku v 
čase od 17. do 20.30 hod. 
Zároveň dá do prenájmu 
priestory telocvične v piat-
ky v čase od 20. do 21.30 
hod. a priestory posilňovne 
v dňoch pondelok, streda a 
piatok v čase od 17. hod. do 
20. hod. Viac informácií zís-
kate na  www.stary-gympel.
sk alebo na telefónnom čísle 
052/426 44 22.  103/16-R

• Dám do prenájmu zaria-

dený 2-izbový podkrovný 
byt v  Poprade v  rodinnom 
dome so samostatným vcho-
dom. Cena pre jednu oso-
bu 250 €. Inf.: č. t. 0911 690 
817.  101/16-R• Dám do prenájmu zariade-
nú garsónku v  Poprade. Inf.: 
č. t. 052/774 69 72.   102/16-R

• Centrum sociálnych slu-
žieb v  Poprade prijme do 
pracovného pomeru na dl-
hodobý zástup úsekovú ses-
tru. Požadované vzdelanie 
minimálne vysokoškolské 
I. stupňa v  odbore ošet-
rovateľstvo a  s  odbornou 
praxou 5 rokov. Žiadosti 
so životopisom posielajte 
na adresu: Centrum so-
ciálnych služieb v  Popra-
de, Komenského 3454/12, 
058 01 Poprad, prípadne 
e-mailom: pam@css.po-
prad.sk  104/16-R

URBÁR
- pozemkové
spoločenstvo 

Spišská Teplica

ponúka nájom
priestorov 

na kancelárske účely.

Inf.:
č. t. 0918 478 483. PP

-1
45

DNES 30. novembra sa 
v  Groteske o  19. hod. usku-
toční cestovateľský večer, na 
ktorom bude svoje zážitky 
z  cesty po Faerských ostro-
voch rozprávať Dana Hu-
sárová a  zajtra 1. decembra 
o 18.30 hod. bude v Palacin-
kárni U priateľov premietanie 
obrázkov z  cykloputovania 
v Arménsku. Vstup je zdarma.
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Krátko zo športu

Kamzíci roztrhali nováčika, ale opäť sú poslední

• V NEDEĽU 27. novembra rozdr-
vili Popradské líšky v  rámci 7. kola 
celoslovenskej základnej časti košic-
ký tím Ice Dream na jeho ľade vysoko 
11:0 a naďalej si v hokejovej extralige 
žien udržujú neporaziteľnosť. V  so-
botu 3. decembra cestujú popradské 
hokejistky do Spišskej Novej Vsi.• V POLOVICI novembra si hráč-
ka FK Poprad Tamara Ordzovenská 
prevzala ocenenie v  rámci vyhláse-
nia ankety Jedenástka roka VSFZ 
2016. Má len sedemnásť rokov, no 
v  aktuálnej sezóne II. ligy Východ 
už stihla nastrieľať 10 gólov a  patrí 

medzi piliere základnej zostavy 
popradského družstva žien.• CEZ víkend sa popradské gym-
nastky predstavili v  Košiciach na 
Majstrovstvách Slovenska v  športo-
vej gymnastike. Vybojovali štyri me-
daily, pričom majsterkou Slovenska 
sa stala Rebeka Handulová a Simona 
Žoldáková vicemajsterkou Sloven-
ska v kat. ml. žiačky. V kat. st. žiač-
ky skončila Natália Gulová druhá 
a v kat. juniorky získala bronz Anet-
ta Svitaneková.

• V PONDELOK sa v Aréne Poprad 
odohralo obvodné kolo vo futsa-
le žiakov ZŠ zápasmi skupiny B. 
Súperov prevalcovali chlapci zo 
Spišského Štiavnika, keď nestrati-
li ani bod a  ani raz neinkasovali, 
čím si vybojovali postup do finále 
okresného kola, ktoré sa uskutoční 
v pondelok 12. decembra. Skupina 
C má zápasy obvodného kola na 
programe dnes.• VO ŠTVRTOK 1. decembra za-
víta na zimný štadión do Popradu 

legendárny Mrázik, ktorý deťom 
z  materských škôl odovzdá ľadové 
vysvedčenia za absolvovanie základ-
ného výcviku korčuľovania.• MINULÝ týždeň vo štvrtok sa 
v  telocvični ZŠ Komenského kona-
lo finále okresného kola vo vybíja-
nej najmladších žiačok a žiakov ZŠ. 
V  konkurencii piatich družstiev si 
postup do krajského kola vybojovala 
ZŠ Francisciho Poprad.• MINULÝ týždeň v  pondelok sa 
v telocvični ZŠ s MŠ Školská v Sp. Tep-
lici konalo okresné kolo v  streľbe zo 
vzduchovej pušky žiakov a žiačok ZŠ.

Hokejisti HK 
Poprad sa zá-
sluhou minu-
lotýždňového 
víťazstva nad 
s l o v e n s k o u 

dvadsiatkou a  piatkového 
hladkého triumfu nad No-
vými Zámkami odlepili na 
chvíľu od samého dna a po-
skočili na deviate miesto. Po 
nedeli sú však opäť posled-
ní, keď prehrali v Trenčíne.

Popradčania v  piatok pri-
vítali nováčika z  Nových 
Zámkov, cez ktorého sa 
mohli v  prípade víťazstva 
prehupnúť priebežne na de-
viate miesto. Zvíťazili hladko 
7:0 aj zásluhou hetriku člena 
štvrtej formácie Andreasa 
Štraucha (na foto v  popre-
dí). „Vedeli sme, že tento zá-
pas príde a  preto sme sa na 
neho zodpovedne pripravili. 

Vysoké víťazstvo nám môže 
pomôcť hlavne psychicky. Na 
hetrik som ani nepomyslel, 
veril som hlavne v  to víťaz-
stvo,“ povedal po piatkovom 
zápase A. Štrauch. Ďalší dô-
ležitý zápas odohrali kam-
zíci v nedeľu v Trenčíne, no 
stratili dvojgólové vedenie 
a prehrali 2:3. Keďže Novo-
zámčania zdolali po predĺ-
žení nabitú Banskú Bystricu, 

z  predposlednej priečky sa 
Popradčania dlho netešili.

Výsledky: Vložený zápas 
22. kola v utorok 22. novem-
bra HK Poprad - HK Oran-
ge 20 5:2 (2:0, 1:1, 2:1), góly 
Popradu: 5. Samuel Mlyna-
rovič (L. Hvila, M. Kurali), 
10. Lukáš Hvila, (J. Semorád, 
Š. Fabian), 40. Dávid Bondra 
(A. Štrauch, T. Troliga), 47. 
Tomáš Troliga (J. Brejčák, D. 

Bondra), 58. Kevin Hender-
son (M. Zagrapan, A. Lap-
šanský). 23. kolo v  piatok 
25. novembra HK Poprad 
- HC Nové Zámky 7:0 (2:0, 
3:0, 2:0), góly Popradu: 6. 
Andreas Štrauch (B. Rapáč, 
P. Lichanec), 14. Andreas 
Štrauch (J. Brejčák, P. Licha-
nec), 24. Kevin Henderson 
(A. Lapšanský, M. Zagrapan), 
28. Adam Lapšanský 
(Š. Fabian, K. Hen-
derson), 32. Tomáš 
Troliga (A. Kroták, L. 
Hvila), 54. Andreas 
Štrauch (B. Rapáč, E. 
Bagin), 56. Ján Brej-
čák (D. Abramov, D. 
Bondra). 24. kolo 
v nedeľu 27. novembra 
o  17. hod. HK Dukla 
Trenčín - HK Poprad 
3:2 (1:2, 2:0, 0:0), góly 
Popradu: 2. Tomáš 

Troliga (D. Abramov, Ľ. Din-
da), 14. Marek Zagrapan (Š. 
Fabian, A. Lapšanský). 

Program: 25. kolo v piatok 
2. decembra o  17. hod. HK 
Poprad - HKM Zvolen, 26. 
kolo v  nedeľu 4. decembra 
o 17. hod. MsHK Žilina - HK 
Poprad, 27. kolo v utorok 6. 
decembra o  17. hod. HK 
Poprad - HK Nitra.    (ppv)

   Z  V  Vp Pp P Skóre B

1. B. Bystrica 26 17 3 2 4 97:50  59

2. Košice 26 16 4 2 4 100:57  58

3. Nitra 25 14 1 3 7 88:73  47

4. Žilina 25 11 2 3 9 82:75  40

5. Zvolen 25 10 2 1 12 73:86  35

6. Trenčín 26 8 3 4 11 66:70  34

7. L. Mikuláš 25 8 4 2 11 68:77  34

8. Martin 21 9 1 3 8 60:65  32

9. N. Zámky 25 6 4 4 11 61:72  30

10. HK Poprad 26 7 3 3 13 68:80  30

11. SR 20 18 1 0 0 17 18:76  3

Tabuľka Tipsport ligy

Do Ružomberka pocestuje ZŠ Komenského
V popradskej Aréne sa mi-

nulý týždeň v piatok konalo 
jedno zo štyroch podujatí 
Minibasketshow 2016, kto-
ré organizuje BAM Poprad 
v  spolupráci s  SBA, a  kto-
ré je jedným z  projektov 
FIBA. Turnaje sa už odo-
hrali v  Piešťanoch 
i Ružomberku, zajtra 
vyvrcholí skupinová 
časť v Bratislave.

Tento rok je za-
meraný na dievčatá 
a  chlapcov s  roční-
kom narodenia 2006 
a  mladších. V  kaž-
dom kole zvádza-
li súboje zmiešané 
družstvá z  ôsmich 
základných škôl. 
Okrem samotných 
zápasov deti me-
dzi sebou súperili aj 

v súťažiach zručnosti.
V  popradskej Aréne sa 

tímy z okresov Poprad, Kež-
marok a  Spišská Nová Ves 
rozdelili do dvoch skupín. 
Celkovým víťazom turnaja 
sa stala domáca ZŠ s  MŠ 
Komenského Poprad, ktorá 

triumfovala v skupine A a vo 
finále nedala šancu tímu ZŠ 
Ing. O. Kožucha zo Spišskej 
Novej Vsi. Obe družstvá 
napokon postúpili spoloč-
ne do veľkého finále, ktoré 
sa uskutoční 15. decembra 
v Ružomberku.  (ppv)

BAM Poprad
Basketbalistky 
BAM Poprad 
prehrali v sobo-
tu v  rámci 10. 
extraligového 

kola v Šamoríne s domácim 
ŠBK 63:69. Už v  sobotu 3. 
decembra sa konečne pred-
stavia aj doma v  rámci 11. 
kola, keď v  Aréne Poprad 
o 17.30 hod. privítajú Cas-
soviu Košice.

Výsledok: 10. kolo Extrali-
gy žien v sobotu 26. novem-
bra ŠBK Šamorín - BAM 
Poprad 69:63 (20:13, 
17:20, 17:12, 15:18), 
najviac bodov BAMP: 
Zuzana Ivančáková - 15.

Program: 11. kolo v so-
botu 3. decembra o 17.30 
hod. BAM Poprad - BK 
SOŠŽ Cassovia Koši-
ce.  (ppv)

 V/P %

1. Piešťany 8/0 100

2. GA Košice 9/1 90

3. Ružomberok 7/2 77,78

4. Šamorín 6/3 66,67

5. BAM Poprad 3/6 33,33

6. Nitra 2/6 25

7. B. Bystrica 2/7 22,22

8. Slovan BA 2/7 22,22

9. Cassovia KE 1/8 11,11

Tabuľka extraligy
Základná časť



Strana 1130. 11. 2016

Halové
majstrovstvá

Športovec PSK 2016

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

PP-121

V sobotu sa v Iskra Aréne vo 
Svite konal už 24. ročník halo-
vých majstrovstiev Slovenska 
mladých hasičov o  Putovný 
pohár prezidenta DPO SR.

V  súťaži sa predstavilo re-
kordných 104 päťčlenných 
družstiev vo veku od 5 do 16 
rokov v troch disciplínach - v 
štafetovom behu 5 x 30 metrov 
s prekážkami, štafete hasič-
ských dvojíc a uzlovej štafete.

Tento rok bola spomedzi 
45 družstiev dievčat v  rámci 
okresu Poprad najlepšia Šu-
ňava I, ktorá súťaž vyhrala. 
V kategórii chlapcov (vrá-
tane zmiešaných kolektívov 
chlapcov a  dievčat) súťažilo 
59 družstiev. Víťazom sa stalo 
Široké z okresu Prešov. V jed-
notlivých súťažných disciplí-
nach si dievčatá zo Šuňavy 
najlepšie poradili so štafetou 
dvojíc a  tiež s  uzlovou štafe-
tou, kde boli najlepší aj chlap-
ci zo Šuňavy. Pohár slušnosti 
získali chlapci z  Hranovnice 
za vzorné vystupovanie. Ceny 
získali aj najmladší súťažiaci 
- sedemročná Timea Ková-
rová zo Štrby a  iba päťročný 
Viliam Baran zo Spišské-
ho Bystrého.  (onk)

Miss Supranational 
2016, svetová súťaž 
krásy so zastúpením 
71 krajín sveta, sa 
prvýkrát koná v dvoch 
krajinách - v  Poľ-
sku a  na Slovensku. 
V  týchto dňoch ab-
solvujú sústredenie 
finalistky tejto súťaže 
vo Vysokých Tatrách. 

Medzi nimi je aj slovenská favoritka a  reprezentantka povestnej slovenskej 
krásy žien - Lenka Tekeljaková, Miss Sympatia 2016. Finalistky navštívili aj 
mesto Poprad, kde v AquaCity absolvovali časť svojho sústredenia a prípravy 
na slávnostný finálový galavečer. Aj ženy si prišli na svoje, pretože súťaž Mister 
Supranational, tentokrát za účasti cca 40 krajín z celého sveta, takisto zavíta-
la do Popradu. V nedeľu 27. novembra najkrajší muži z celého sveta navštívili 
Poprad, Vysoké Tatry a  Slovensko pred finále mužskej súťaže, ktorá sa koná 
hneď po finálovom večere Miss. Miss Supranational 2016 finále sa uskutoční 2. 
decembra v kúpeľnom meste Krynica Zdrój v Poľsku.   (ppš)

Prešovský samosprávny 
kraj pripravuje vyhlásenie 
najúspešnejších športovcov 
kraja za rok 2016.  Ocene-
ných jednotlivcov a  kolek-
tívy, ktorí dosiahli v  tomto 
roku najvýraznejšie výsled-
ky, vyberie odborná komisia 
na základe určených kritérií.

Už tradične budú ocene-
né kategórie najúspešnejší 
športovec PSK, najúspešnej-
ší športovci PSK bez určenia 
poradia, najúspešnejšie ko-
lektívy dospelých, najúspeš-
nejšie kolektívy mládeže, 
najúspešnejší študenti stred-
ných škôl v pôsobnosti PSK a 
najúspešnejšia stredná škola 

v pôsobnosti PSK.
Návrhy na ocenenia úspeš-

ných športovcov a športových 
kolektívov môže posielať aj 
široká verejnosť a  športové 
kluby. Základnou podmien-
kou nominácie je pôsob-
nosť športovca alebo klubu 
na území Prešovského samo-
správneho kraja.  Nominá-
cie aj s  potrebnými údajmi 
o  dosiahnutých výsledkoch 
je potrebné poslať najneskôr 
do  7. decembra elektronicky 
na  email:  sportovec@vucpo.
sk, prípadne poštou na  ad-
resu: Úrad PSK, Športovec 
2016, Námestie mieru 2, 080 
01 Prešov.  (daj)

Minulý týždeň v stredu sa odohralo piate kolo Bowling Tour 
mesta Poprad 2016/2017. Turnaj sa odohral v dvoch rundách 
a zúčastnilo sa ho 31 hráčov.

V  skupine A  sa najviac darilo  Vladimírovi Pavlikovskému, 
ktorý vyhral základnú časť výkonom 1239 s priemerom 206,50. 
Do finále postupovalo šesť hráčov. V treťom finálovom kroku sa 
stretol V. Pavlikovský s Jánom Petrasom, ktorý sa nakoniec stal 
víťazom skupiny výkonom 194 a s celkovým priemerom 193,25.

V skupine B sa víťazom kvalifikácie stal Bohuslav Valíček vý-
konom 1166 s priemerom 194,33. V celkovom finále si to rozdal 
s Martinom Meszárošom a  zvíťazil výkonom 194 s  celkovým 
priemerom 194,29.     (luk)

Bowling Tour

Redakciu novín  POPRAD  nájdete na sídlisku Západ,
Podtatranská ul. 7,

www.noviny-poprad.sk
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17.12.2016
EŠTE VIAC KOCIEK, 

SÚŤAŽE 
A LEGO VÝHRY

LEGO 3D SOCHY

LEGO HERNÁ ZÓNA
OD 11. DO 19. HODINY

03.12.2016 - 04.01.2017
FORUM POPRAD
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