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O ocenených v troch kategóriách 
rozhodli na základe nominácií čle-
novia Komisie sociálnych vecí a ro-
diny pri Zastupiteľstve Prešovského 
samosprávneho kraja. Ceny za rok 
2019 si z rúk predsedu PSK Milana 
Majerského prevzali traja laureáti. 

V  kategórii poskytovateľ soci-
álnych služieb spomedzi štyroch 
nominácií získal Krídla túžby Do-
mov pre seniorov v Starej Ľubovni. 
Zariadenie počas posledných rokov 
pod vedením riaditeľa Petra Muchu 
prešlo viacerými pozitívnymi zme-
nami, ktoré prispeli k  skvalitne-
niu sociálnych služieb. Nepretržitá 
starostlivosť, kvalifikovaný perso-
nál a rodinné prostredie vytvárajú 
z tohto zariadenia skutočný domov 
pre ľudí prevažne seniorského ve-
ku odkázaných na pomoc iných.  
V  kategórii zamestnanec u  posky-
tovateľa sociálnych služieb si kraj-
ské ocenenie spomedzi trinástich 
nominovaných prevzala Zuzana 
Oravcová. Zdravotná sestra z Cen-
tra sociálnych služieb Zátišie v Sni-
ne si uznanie vyslúžila za empatic-
ký, vysoko odborný a ľudský prístup 

Prešovský samosprávny kraj 24. októbra už po deviaty raz odo-
vzdal najvyššie krajské ocenenia v  sociálnych službách – Krídla 
túžby. Ceny za rok 2019 si prevzali traja laureáti v rámci galaprogra-
mu na veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského. Jeho súčasťou bol už 
tradične koncert bez bariér.  

Kraj udelil najvyššie ocenenia v sociálnych službách 

ku klientom i za dlhoročnú obetavú 
prácu v  zariadení, ktorom pracuje 
vyše 30 rokov. Osobitne si navrho-
vatelia ceny všimli zásluhy pri zá-
chrane života dvoch prijímateľov, 
ktorým poskytla prvú pomoc.

V  kategórii prijímateľ sociálnych 
služieb  komisia rozhodovala medzi 
piatimi návrhmi. Cena bola udelená 
Antonovi Michalíkovi z  Gréckoka-
tolíckej charity Prešov.  Verejnosť ho 
pozná ako aktívneho distribútora 
mesačníka Cesta, ale po mnohých 
osobných skúsenostiach najmä ako 
vytrvalého bojovníka proti závislosti 
na  alkohole. „Tóno“ sa stal známym 
aj vďaka niekoľkoročným pocho-
dom po Slovensku, kde sa stretával 
s  predstaviteľmi samospráv, chodil 
po školách a  svojím vlastným prí-
kladom šíril osvetu zdravého spôso-
bu života a myslenia.   

„Krídla túžby sú morálnym oce-
nením zariadení sociálnych služieb, 
no predovšetkým ľudí, ktorí pra-
cujú s  tými najzraniteľnejšími – s 
hendikepovanými, ľuďmi v  núdzi, 
seniormi. Je to prejav uznania tejto 
náročnej profesii, kde viac ako kde-

koľvek inde cítiť srdce a  oddanosť 
povolaniu. Napokon si všímame aj 
klientov, ktorí sú veľkým prínosom 
a   inšpiráciou pre ostatných. Opäť 

sme svedkami neuveriteľných ľud-
ských príbehov statočnosti, boja s ne-
priazňou osudu a  odhodlania byť 
užitočným pre druhých, pre svoju 

komunitu, pre spoločnosť,“ povedal 
na odovzdávaní cien predseda PSK 
Milan Majerský.  

 Pokračovanie na 2. strane

Svetové združenie bývalých po- 
litických väzňov v spolupráci  
s mestom Poprad a RK farnosťou 
v Poprade pozýva pri príležitosti 
30. výročia 17. novembra 1989 na 
odhalenie pamätnej tabule Anto-
novi Mačugovi a saleziánovi Dr. 
Alojzovi Žemlovi. Odhalenie sa 
uskutoční 14. novembra o 17. h 
pred budovou Pedagogickej fa-
kulty – Inštitútu Štefana Nahálku  
v Poprade na Nábreží Jána Pavla II. 
č. 15 v Poprade. 

Popradčan Anton Mačuga zom- 
rel ako 30 ročný na následky bru-
tálnych výsluchov komunistickej 
Štátnej bezpečnosti v rokoch 1949 
– 1952.

Salezián Dr. Alojz Žemľa, ako 
správca farnosti v Poprade, na-
priek zákazu vystúpil s príhovo-
rom na pohrebe Antona Mačugu. 
 Pokračovanie na 2. strane

Odhalia 
pamätnú tabuľu

MUDr. Beáta Šoltýsová 
TOP Lekárka na Slovensku v odbore pediatria
Nemocnica Poprad, a. s., sa zú-

častnila už piateho ročníka pro-
jektu TOP Lekári na Slovensku V. 
Do zoznamu nominovaných, kto-
rý vznikol na základe nominácií 
hlavných odborníkov MZ SR a po 
oslovení štátnych a súkromných 
nemocníc, aj výzvou k medicínskej 
verejnosti, bola v odbore pediatria 
nominovaná aj primárka Pediat-
rického oddelenia s JIS Nemocnice 
Poprad, a. s., MUDr. Beáta Šoltýso-
vá. Veľkým úspechom pre poprad-
skú nemocnicu bola už úspešná 
nominácia tejto odborníčky. Zisk 
najväčšieho počtu hlasov v odbore 
pediatria je úspechom MUDr. Šol-

týsovej i Nemocnice  Poprad, a. s.,   
a jej vysoko kvalifikovaného perso-
nálu.

„Nielen samotná súťaž, ale aj jej 
výsledok a  v  päťročnej histórii už 
druhé víťazstvo je dôkazom toho, že 
naši odborníci patria medzi špičku 
na Slovensku a Nemocnica Poprad, 
a. s., poskytuje napriek tomu, že ide 
o  koncovú všeobecnú nemocnicu, 
zdravotnícku starostlivosť na sku-
točne profesionálnej úrovni,” infor-
moval generálny riaditeľ a predse-
da predstavenstva nemocnice Ing. 
Peter Petruš, MBA, ktorý zároveň 
srdečne zablahoželal MUDr. Beáte 
Šoltýsovej k úspechu.  (sga)

Na snímke MUDr. Beáta 
Šoltýsová, primárka pe-
diatrie  a Ing. Peter Petruš, 
MBA, generálny riaditeľ  
a predseda predstavenstva 
Nemocnice Poprad. 

Európska komisia prostred-
níctvom Výkonnej agentúry pre 
inovácie a siete zverejnila zoznam 
1780  obcí a mestských častí, kto-
ré získajú bezplatné internetové 
pripojenie v rámci iniciatívy Wi-
Fi4EU. Zo Slovenska získalo bez-
platné pripojenie 53 miest a obcí a 
z nášho okresu mesto Vysoké Tatry 
a obec Švábovce, ktoré musia pod-
písať dohodu o grante a dostanú 
poukaz na zriadenie hotspotov vo 
verejných priestoroch v hodnte 15 
tisíc eur.   (pkr)

Bezplatný internet
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Dokončenie z 1. strany
V  aktuálnom 9. ročníku 

bola osobitná pozornosť kraja 
venovaná navyše dvom prijí-
mateľkám sociálnych služieb. 
Márii Šotkovej z Domova sv. 
Dominika v  Petrovanoch, 
ktorá sa dožíva v  tomto ro-
ku významného životného 
jubilea – 100 rokov a  Emílii 
Fabiánovej z CSS Domov pod 
Tatrami v Batizovciach, ktorá 
sa pravidelne umiestňuje na 
popredných priečkach sve-
tových špeciálnych olympiád 
v stolnom tenise.  

Slávnostné odovzdávanie 
najvyšších krajských ocenení 
v sociálnych službách bolo aj 
tento rok  spojené s  koncer-
tom bez bariér. V galaprogra-
me sa predstavili klienti za-

Kraj udelil najvyššie ocenenia v sociálnych...
riadení sociálnych služieb 
z  verejného i  neverejného 
sektora z  Kežmarku, Levoče, 
Vranova nad Topľou, Svidní-
ka a Spišského Podhradia.  Už 
tradične išlo o vybrané vystú-
penia z regionálnych koncer-
tov, ktoré sa uskutočnili v let-
ných mesiacoch v Tovarnom 
a Sabinove.  

Podujatie Krídla túžby 
nadväzuje na tradíciu pre-
hliadky Deň bez bariér, kto-
rého sedem ročníkov pri-
pravila krajská samospráva 
v rokoch 2003 až 2009. Ude-
ľovanie ocenení je pridanou 
hodnotou pre zariadenia, pre 
zamestnancov i prijímateľov, 
ktorí svojimi výnimočnými 
úspechmi, kvalitou služieb 
a  prístupom k  práci môžu 

ramickú plastiku s  motívom 
okrídlenej barly v žltom srdci. 

 Daša Jeleňová, 
 hovorkyňa PSK

byť príkladom dobrej praxe 
a  motiváciou pre ostatných. 
Takúto symboliku nesie v se-
be aj samotná cena, ide o ke-

Ocenenou bola aj prijímateľka Emília Fabiánová z bati-
zovského CSS Domov pod Tatrani.

,,Našou snahou je budovať 
nemocnicu rodinného typu, 
v  príjemnom a  bezpečnom 
prostredí poskytovať kvalitnú 
zdravotnú a  ošetrovateľskú 
starostlivosť s  cieľom dosiah-
nuť maximálnu spokojnosť 
pacientov pri efektívnom vy-
užívaní zdrojov. Jedným z ná-
strojov na dosiahnutie vytýče-
ných cieľov je aj udržiavanie 
systému manažérstva kvality 
s  víziou pružne reagovať na 
rozvoj medicíny a moderných 
liečebných metód pri poskyto-
vaní zdravotnej starostlivosti 
pre potreby širšieho regiónu“, 

Kežmarská nemocnica obhájila certifikát kvality
Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, člena 

skupiny AGEL SK, úspešne obhájila certifikát kvality pre 
poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa požiadaviek 
normy ISO 9001:2015. Audit certifikačnou spoločnosťou 

Det Norske Veritas GL sa uskutočnil 10. a  11. októbra 
2019. Nemocnica je držiteľom certifikátu od roku 2007 
a každoročne ho obhajuje bez jedinej nezhody s požiadav-
kami tejto medzinárodnej normy.

uviedol riaditeľ nemocnice 
Ing. Viktor Halíř. 

Cieľom budovania systé-
mu kvality je aj dosiahnu-
tie väčšej transparentnosti 
a  efektívnosti v  prevádzko-
vých činnostiach a účelné 
využívanie ľudských, mate-
riálno-technických a finanč-
ných zdrojov. Systém kvality 
sa predovšetkým udržuje 
v záujme bezpečnosti a spo-
kojnosti pacienta a  právnej 
ochrany zdravotníckych 
pracovníkov, ale musí tiež 
preukázať spôsobilosť plniť 
požiadavky pacientov a  za-

interesovaných strán. Preto 
vedenie nemocnice zaväzu-
je všetkých svojich zamest-
nancov k  dodržiavaniu zá- 
sad zabezpečenia kvality 
definovaných v tzv. Príruč-
ke kvality, Cieľoch kvality, 
v legislatívnych predpisoch,  
v organizačných smer-
niciach, v  štandardoch  
a  v iných vnútorných ria-
diacich dokumentoch. 

,,Pre pacientov, zdravot-
né poisťovne, zamestnancov 
a obchodných partnerov je 
certifikát kvality dôkazom, 
že Nemocnica Dr. Vojtecha 

Alexandra v  Kežmarku, je 
schopná dlhodobo poskytovať 
kvalitnú a bezpečnú zdravot-
nú starostlivosť a  služby sú-
visiace s  poskytovaním zdra-
votnej starostlivosti spĺňajúce 
náročné kritériá celosvetovo 
uznávaného štandardu ISO 
9001:2015“, dodal V. Halíř. 

Nemocnica v Kežmarku je 
od roku 2018 súčasťou siete 
nemocníc spoločnosti AGEL 
SK, v súčasnosti poskytuje 
liečebno – preventívnu sta-
rostlivosť pre spádovú oblasť 
s vyše 73 000 obyvateľmi.
 Mgr. Martina Pavliková

Za uvedené roky prešla 
obrovským vývojom, viace-
rými zmenami. Dnes je sta-
bilnou súčasťou zdravotníc-
tva v  regióne. Len nedávno 
sa tu začalo s výstavbou no-
vej budovy urgentného príj-
mu, tamojšie neurologické 
oddelenie sa môže pochváliť 

Dokončenie z 1. strany 
V roku 1954 bol zatknutý 

pri pokuse o útek a odsúde-
ný na 15. rokov väzenia. 
                 

Špeciálnym vagónom 
pripojeným na konci vla-
ku bola z Prahy do Popra-
du prevezená cínová rakva 
s telesnými pozostatkami 
Antona Mačugu, odkiaľ 
ju jeho kamaráti preniesli 
do jeho rodného domu na 
Hviezdoslavovej ulici. 31. 
marca 1952 sa vybral smú-
točný sprievod s preskleným 
pohrebným vozom ťahaným 
koňmi na popradský cinto-
rín. Na poslednej rozlúčke 
sa s ním lúčili jeho zronení 
rodičia, deviati súrodenci, 
priatelia a známi z rodného 
mesta.

Početný smútočný sprie-
vod po stranách doprevá-
dzali eštebáci v kožených 
kabátoch. Správcovi pop- 
radskej farnosti saleziánovi 
Dr. Alojzovi Žemlovi za-
kázali v pohrebnej reči nad 
rakvou zosnulého hovoriť  
o príčine smrti a jeho väz-
není. Porušenie zákazu tým-
to statočným a odvážnym 
kňazom prispelo zrejme tiež 
k jeho rozhodnutiu ujsť do 
zahraničia. Pri neúspešnom 
pokuse o útek bol však 1. 5. 
1954 zatknutý a v roku 1955 
odsúdený za velezradu na 
15 rokov väzenia. Na slobo-
du sa dostal v roku 1960 po 
udelení amnestie, avšak so 
zákazom pastoračnej čin-
nosti. Pracoval ako robotník 
a neskôr tlmočník. Zomrel  
v zabudnutí verejnosťou  
v roku 1996 v domove dô-
chodcov v Pezinku.  (pkr)

Odhalia 
pamätnú tabuľu

Levočská nemocnica oslávila 119 rokov
Všeobecná nemocnica s  poliklinikou Levoča a. s., člen 

skupiny AGEL SK  oslavila 119. narodeniny. Presne 14. ok-
tóbra  v roku 1900 bola nemocnica slávnostne otvorená. 

medzinárodným ocenenia-
mi ESO - zlatým, platinovým  
a diamantovým štatútom 
ESO Angels Awards za jed-
notlivé kvartály roku 2018. 
Najväčšou ambíciou nemoc-
nice však je a ostáva spokoj-
ný pacient.  

V  čase svojho otvorenia 

levočskú nemocnicu tvo-
rili tri budovy, ktoré stáli 
uprostred zeleného   parku. 
Personálne ju zabezpečo-
vali  ošetrovateľky chorých 
a slabých  a spravovala ju 
sedemčlenná komisia evan-
jelickej cirkvi.  Vtedajšia tlač  
o levočskej nemocnici   pí-
sala, že svojím prístrojovým 
vybavením nemala páru na 
celom Slovensku. Nemocni-

ca si hneď získala vynikajúcu 
povesť a už v roku 1902 sa  
v nej liečili  pacienti  z celého 
Spiša, zahraničia a dokonca 
aj z USA. V rokoch 1902 až 
1904 začala výstavba sirotin-
ca, ktorý bol tiež  v areáli ne-
mocnice. Sirotinec bol sláv-
nostne otvorený 28. augusta 
1904 a dnes sa v tejto budove 
nachádza  detské oddelenie. 

 Pokračovanie na 6. strane 

V súčasnej dobe nor-
málnemu človeku zostáva 
rozum stáť, keď vidí, čo sa  
v našom štátiku pod Tatrami 
deje. Naša politická žumpa 
(ináč neviem nazvať politi-
kov v tomto štáte a nielen  
v tomto štáte) vylieva sama 
na seba obrovské vedrá špi-
ny a tvári sa, že oni o ničom 
nevedeli, to tí druhí! Až te-
raz prišli na to, že podstat-
ná časť politikov, policajtov, 
prokurátorov a sudcov je 
skorumpovaná, že tu máme 
Gorily, kočnerikovcov, ma-
nipulátorov, ale aj oligarchov, 
ktorí vlastne riadia tento štát 
cez nastrčené, podplatené  
a skorumpované prostitútky 
a vlastizradcov?

„To o čom točíte?“ Veď toto 
tu máme už celé desaťročia  
a bolo to vytvorené zámerne! 
Veď ako ináč zničiť prospe-
rujúce štáty a rozkradnúť ich 
majetky? Ako sme chceli na-
stoliť nový systém, nazývaný 
demokratický a právny štát, 

plný lásky, bratstva a slobody, 
keď od samého začiatku ste 
ho založili na podvode, klam-
stve, rozkrádaní, lžiach a dnes 
sa tvárite, že ste o tom všet-
kom nevedeli? To kde ste ce-
lých tridsať rokov žili, keď ste 
si nič nevšimli? Každý nor-
málny človek o tom predsa 
vie už celé roky (ja sama mám 
Gorilu prefotenú už osem ro-
kov a to nespomínam pred-
chádzajúce obrovské kauzy 
s rozkrádaním a korupciou, 
ktoré upadli do zabudnutia). 
Ale načo je komu vedieť fak-
ty, keď práve tí, ktorí by mali 
konať sa tvária, že tu nič také 
až doteraz nebolo? Vážení 
politici, malá časť občanov 
Slovenska, tí najbohatší, sú 
skorumpovaní už celé roky. 
Tu už vôbec nejde o seriózne 
podnikanie, tu ide o to, kto 
sa najlepšie „prisaje“ na štát-

ny rozpočet, pretože ten je 
priebežný a všetko ostatné už 
rozkradli. 

Zoberme si len jeden ne-
dávny príklad, keď JUDr. Ra-
dačovský rozhodol v nepro-
spech jedného z tzv. bohatých 
demokratických podnikate-
ľov a v prospech normálneho 
pracujúceho. Zo sudcu Rada-
čovského sa stal priam národ-
ný hrdina a ľud ho zvolil do 
europarlamentu. Vy ste vôbec 
nepochopili prečo?  No preto, 
že rozhodol v súlade so záko-
nom, nie preto, že kandidoval 
za nejakú stranu! Keby sme si 
urobili analýzu súdnych roz-
hodnutí za ostatných tridsať 
rokov, asi by ste sa čudovali. 
Viete, koľko podvodníkov 
by sedelo v base a prišli by  
o svoje majetky? Ako príklad  
postačia rozhodnutia Európ-
skeho súdu, ktoré väčšinou 

SR prehráva a z daní občanov 
sme za zlé rozhodnutia na-
šich sudcov zaplatili státisíce 
eur! Či už boli títo sudcovia 
skorumpovaní, alebo len tak, 
ak ide napr. o cirkvi, rozhodli 
opäť v prospech najbohatších, 
páni politici „nevideli“ vôbec 
nič a „slušne“ mlčali. A teraz 
len pre  vašu nenávisť navzá-
jom, neovládnuteľnú túžbu 
po moci a peniazoch z ve-
rejných zdrojov, ktoré patria 
výlučne občanom tohto štátu, 
otravujete život väčšine, ktorá 
na vás robí a platí vás zo svo-
jich daní! 

Vážení politici, kedy si ko-
nečne uvedomíte, že normál-
ny pracujúci človek, ktorý  
v tomto štáte vytvára hod-
noty, na ktorých vy parazi-
tujete, potrebuje skutočne 
málo – slušnú prácu a slušnú 
mzdu, z ktorej dokáže zaplatiť 
neustále stúpajúce náklady 
na život rodiny bez stresov  
z vašej špiny a mohol sa spo-
kojne venovať manželke/

manželovi, svojim deťom, 
rodičom a všetkým tým 
maličkostiam, ktoré tvoria 
skutočný a šťastný život? 
Normálni ľudia nepotrebujú 
vaše milióny, potrebujú len 
pokojne žiť, mať kde pracovať 
a užívať si chvíle šťastia! Ko-
nečne si uvedomte, že práve 
toto chýba normálnym ľu-
ďom a nie nenávisť a chaos, 
ktorú tu už celé desaťročia 
vyvolávate a pritom pre tých, 
ktorí vám dali svoju dôveru, 
nerobíte vôbec nič. Donútili 
ste občanov Slovenska stále 
sa za niečím naháňať, robiť 
v dvoch-troch zamestna-
niach, odchádzať za lepšie 
platenou prácou nie preto, 
aby mohli žiť v nadbytku, ale 
preto, aby mohli len slušne 
prežiť. Žiaľ, tento systém to 
nedovolí, lebo je nastavený 
na rozvrat Slovenska, ale aj 
celého sveta a jediným zmys-
lom tohto systému je zisk za 
každú cenu – aj za cenu zni-
čenia ľudstva.  Ľ. Rešovská

Slovenská žumpa

Práve v tomto mesiaci si 
pripomíname vraj „nežnú re-
volúciu“. Dovoľte pousmiať 
sa. Najprv nad slovom re-
volúcia, pretože revolúcia to 
vôbec nebola. Tá by muse-
la posunúť československý 
národ dopredu, ale to, čo sa 
stalo v novembri 1989, posu-
nulo dopredu len komunistic-
kú nomenklatúru, mafiánov, 
priživníkov rôzneho druhu 
a vlastizradcov, ktorým ni-
kdy nešlo o národ, ale len  
o osobný prospech a majetok 
nahonobený komunistami. 
V Československu sa 17. 
novembra udial riadený pre-
vrat, jeden z prvých majdanov  
v Európe, a preto sa  naše 
dva národy neposunuli do-
predu, ale desaťročia dozadu. 
Najsmutnejšie na tom je, že 
občania sa nechali „nachy-
tať“ zopár skorumpovanými 
politikmi a uverili, že keď sa 
zbavíme totality, príde slobo-
da. Dnes už je jasné, že vy-
štrnganá sloboda prišla, ale 
len pre niekoho. Pre väčšinu 
začala nová diktatúra, desať-
krát horšia. 

To najpodstatnejšie, čo sa 
vôbec udialo, bolo zničenie 
hospodárstva strednej a vý-
chodnej Európy, ako konku-
renta západnej krachujúcej 
ekonomiky, ktorá si len vďaka 
novým kolóniám a novým tr-
hom zachovala, resp. zvýšila 
svoju životnú úroveň. 

Ekonomicky sme sa úplne 
odrovnali, slovenský export 
znamená export zahranič-
ných  firiem z nášho územia 
a, samozrejme, aj zisky naj-
väčších investorov. Dane ne-
ostávajú tam, kde sa „vyro-
bia“, ale odchádzajú do štátov 
západnej Európy, resp. USA. 
Nám zostáva len málo plate-
ná práca, nedostatok financií 
pre zdravotníctvo, školstvo, 
sociálne služby, rozbité cesty, 
ktoré im postavili komunisti  
a z rovnakého zdroja aj byty, 
aby sme mali kde skloniť hlavy, 
vyspať sa a opäť ísť „makať“ 
na zahraničných investorov.  
A ešte neustály strach z krízy 
a z toho, že prídeme o za-
mestnanie, nebudeme môcť 
splácať hypotéky a prídeme aj 
o tú strechu nad hlavou.. 

Ale Slovensko má podľa už 
začatej predvolebnej kampa-
ne „našliapnuté“ na viac! 

V rámci demokracie Eu-
rópska komisia, spolu s mi-
movládkami, tisíckami by-
rokratov platených z EÚ a 
USA, vlastizradcami a čud-
nými indivíduami chce z nás 
silou mocou urobiť „výklad“ 
liberalizmu. „Nasáčkovať“ 
k nám ilegálnych utečen-
cov z ich bývalých kolónií  
a moslimov zo štátov, kde 
rozpútali vojny práve oni. K to- 
mu nám chýbajú ešte rôzne 
zvrátenosti, ktoré s našou kul-
túrou a tradíciami nemajú nič 
spoločné.

Aby sme nezabudli, chýbajú 
nám tu ešte americké základ-
ne, aby nás mal kto chrániť 
pred vymysleným nepriate-
ľom. No, chrániť by nás mali, 
pretože tých pár slovenských 
vojakov neuchráni ani len 
Banskú Bystricu, ani keby nás 
napadli Indiáni s lukmi a šípmi.

Aj vy si myslíte, že má slo-
venský národ čo „oslavovať“? 
 Ľ. Rešovská

Vraj nežná 
revolúcia

Stredná odborná škola, 
Garbiarska 1 v Kežmarku 
v spolupráci s Národnou 
transfúznou službou SR po-
zývajú darovať krv v rámci 
12. ročníka Kvapky ľudskos-
ti. Uskutoční sa 7. novem-
bra 2019 od 7.30 do 13. h  
v spoločenskej miestnosti 
SOŠ Garbiarska 1 v Kežmar-
ku (budova riaditeľstva).

Kvapka ľudskosti
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Deti zo Základnej ško-
ly s materskou školou A. V. 
Scherfela na Tranovského 
ulici v Poprade sa dočkali no-
vých, moderných priestorov. 
Slávnostným prestrihnutím 
pásky oficiálne uviedol ma-
terskú školu do života pri-
mátor mesta Poprad Anton 
Danko za prítomnosti vedú-
cej odboru školstva, mládeže 
a športu MsÚ Poprad Edity 

Využitie 2 elektrických 
motoriek, ktoré sú určené 
pre mestskú políciu, je uži-
točné z viacerých dôvodov. 
„Tieto elektrické motorky sú 
tiché a hlavne ekologické, a 
preto verím, že sa osvedčia 
podobne ako bikesharing, 
ktorý si za krátku dobu ľudí 
naozaj získal. Ide o skúšobnú 
prevádzku, ak všetko dobre 
dopadne, budúci rok vybaví-
me mestských policajtov via-
cerými motorkami,“ povedal 
primátor mesta Poprad An-
ton Danko. Prevádzkové ná-
klady elektrických motoriek 
sú výrazne nižšie ako u bež-

Mesto zrekonštruovalo materskú školu na Tranovského ulici
Pilarovej, riaditeľa Základ-
nej školy s materskou školou  
A. V. Scherfela Richarda Be-
kessa a zástupkyne ZŠ s MŠ 
A. V. Scherfela Bibiány Re-
pašskej. Kompletná rekon-
štrukcia si vyžiadala viac ako 
milión eur. 

„Táto škôlka bola v rám-
ci mesta v najhoršom stave 
a som rád, že aj bývalé vede-
nie pokračovalo v myšlienke 

a v roku 2018 sa začalo s jej 
rekonštrukciou. Musím však 
povedať, že sa táto stavba 
značne predražila,  z pôvod-
ných 780 000 eur sa suma 
vyšplhala až na 1,04 milióna 
eur a to z dôvodu, že mesto 
nemalo správne vyplnené prí-
slušné žiadosti, porušilo pod-
mienky a začalo stavať skôr, 
ako malo podpísanú zmluvu 
so štátom a o tento príspevok 
prišlo. Nie je to malá čiastka 
a musíme zaplatiť celú su-
mu,“ skonštatoval primátor 
Popradu Anton Danko. V 
súčasnosti sú tieto priesto-
ry najmodernejšie v rámci 
všetkých materských škôl v 
Poprade, čím sa jednoznač-
ne zlepšila kvalita prostredia 
pre žiakov. Materskú školu 
momentálne navštevuje 95 
detí, ktoré sú rozdelené do 
4 tried. „Chcem veľmi pekne 

poďakovať mestu Poprad za 
to, že môžeme byť v týchto 
nádherných priestoroch. Zre-
konštruovala sa celá budova, 
vrátane nových sietí, kana-
lizácie, máme novú kotolňu, 
ktorá je na modernom prin-
cípe. Z technických priestorov 
sa vytvorila jedna trieda a 
zároveň sa pristavala ďalšia 
časť, kde vznikla štvrtá trieda 
a pod ňou je jedáleň. Všetky 
triedy majú vlastné sociálne 
zariadenia a šatne pre uči-
teľky,“ ozrejmila zástupkyňa 
ZŠ s MŠ A. V. Scherfela Bi-
biána Repašská. „V pôsob-
nosti mesta je 12 škôlok a 
5 súkromných, kapacitné 
možnosti sú postačujúce, 
posledných 8 rokov berieme 
do materských škôl aj deti 
od 2,5 roka, „ dodala vedú-
ca odboru školstva, mládeže 
a športu MsÚ Poprad Edita 

Pilarová. Stavebné práce sa 
realizujú aj v škole na Pod-
tatranskej ulici. „Spojená 
škola na Letnej ulici má pro-
jekt komplexnej prestavby za 
tri až štyri milióny eur. Po-
kiaľ sa vedeniu podarí získať 

na to dotáciu, tak sa budeme 
podieľať spolufinancovaním 
vo výške DPH. Ide o jedineč-
ný a ojedinelý projekt a sme 
pripravení pomôcť s jeho do-
financovaním,“ dodal primá-
tor Anton Danko.

Popradskí mestskí policajti jazdia ekologicky
Poprad sa stal prvou samosprávou na Slovensku,  

v ktorej jazdia elektrické motorky. Mesto rozšírilo dote-
raz využívané dopravné prostriedky o nový druh ekolo-
gickej dopravy. 

nej motorky na benzínový 
pohon. „Obstarávacia cena 
takejto elektrickej motorky 
je štvrtina lacného benzíno-
vého vozidla,  a tým pádom 
je možné dostať do ulíc viac 
policajtov ako s bežnými 
motorovými vozidlami. Táto 
motorka prináša nielen eko-
lógiu, pretože vozidlo je tiché 
a nemá žiadne emisie, ale 
z pohľadu investície a pre- 
vádzky sú náklady na 100 
km jazdy menšie ako 1 eu-
ro,“ ozrejmil riaditeľ pre 
rozvoj spoločnosti ANTIK 
Telecom Peter Blaas. Motor-
ka je oproti autu pohyblivej-

šia, čo prináša pre mestského 
policajta viacero benefitov. 
„Pri súčasnej hustote dopravy 
je to jeden z najefektívnejších 
spôsobov, ako sa dostať čo naj-

rýchlejšie na určené miesto.  
V krízových situáciách mô-
žeme motocykle využiť aj na 
jazdu po chodníkoch,“ dodal 
náčelník MsP Poprad Marián 

Gardoš. Elektrická motorka 
je vybavená výstražným ma-
jákom, bočným boxom na 
výstroj, megafónom, ktorý 
sa nachádza v spodnej časti 
motocykla, adaptívnymi LED 
svetlami s vysokým jasom  
a indikátorom denného svet-
la pre väčšiu úsporu batérie 
a pre maximálny komfort  
a bezpečnosť obsahuje aj hyd-
raulické odpruženie. Elek-
trické motorky fungujú aj  
v mínusových teplotách. „Pre 
každú z  nich sú k dispozícií 
dve batérie, ktoré zdvojnáso-
bia dojazd. Je možné ich po-
užiť aj tak, že jedna batéria 
bude na stanici a jedna pria-
mo v motorke. Tým pádom je 
motorka nonstop v  prevádz-
ke, a to je veľký rozdiel oproti 
elektrickým osobným autám, 
kde sa batétria nedá vybrať 
a musí sa nabíjať. Jedna ba-
téria má dojazd približne 60 

km, čo je v meste absolútne 
postačujúce,“ vysvetlil Peter 
Blaas. Odev policajných prí-
slušníkov je prispôsobený 
na to, aby mohli bezpečne  
a komfortne hliadkovať. 

„Na budúci rok dostanú 
mestskí policajti nové oble-
čenie, ktoré bude určené na 
hliadkovanie do chladného  
a nepriaznivého počasia,“ 
dodal primátor Anton Dan-
ko. Mesto Poprad bude už  
v najbližšej dobe disponovať 
najväčším počtom defibrilá-
torov na Slovensku. Všetky 
tieto život zachraňujúce prí-
stroje budú elektronicky ne-
pretržite spojené s mestskou 
políciou 

„V budúcnosti preto vy-
bavíme aj tieto motorky po-
dobne ako služobné vozidlá 
prenosnými defibrilátormi,“-
dodal náčelník MsP Marián 
Gardoš.

Primátor mesta Poprad 
Anton Danko prijal 11. ok-
tóbra  poslanca NR SR Miro-
slava Beblavého, ktorý mesto 
Poprad považuje za jedno 
z troch najdynamickejších 
miest na východe Slovenska. 
Najviac ho zaujímali rozvojo-
vé zámery mesta na najbližšie 
roky, oblasť dopravy, zdravot-
níctva a školstva. „Ak sa má 
východ Slovenska pozviechať, 
potrebuje silné, dynamické 

Miroslav Beblavý i Andrej Danko zavítali do Popradu
mestá. Medzi dynamické mes- 
tá patrí aj Poprad, ktorý je 
tradičným ekonomickým cen-
trom severovýchodného Slo-
venska. Preto som sa informo-
val, ako chce mesto zabezpečiť, 
aby tu mladí ľudia zostávali, 
ale sa aj vracali a Poprad bu-
de magnetom pre tento región. 
Potešilo ma, že som u predsta-
viteľov mesta videl víziu, ako 
toto mesto rozvíjať,“ povedal 
Miroslav Beblavý. 

„Samosprávu najviac zau-
jíma situácia v popradskej ne-
mocnici a jej budúcnosť, mys-
líme si, že by mala mať ešte 
významnejšie postavenie ako 
doteraz. S pánom Beblavým 
sme diskutovali aj o  eurofon-
doch a Štátnom fonde rozvoja 
bývania (ŠFRB), ktorý, mys-
lím si, nie je správne nastave-
ný Diskutovali sme aj o  ces-
tovnom ruchu a  o  postavení 
miest voči vyšším územným 
celkom,“ dodal Anton Danko. 

Primátor mesta Poprad pri-
jal 18. októbra predsedu NR 
SR Andreja Danka, ktorý má 
k Popradu veľmi blízky vzťah. 
Najviac ho zaujímali rozvojo-
vé zámery mesta ako aj oblasť 
športu a cestovného ruchu. 
„Chcem sa poďakovať pánovi 
predsedovi Andrejovi Dankovi 
za 2 milióny eur, ktoré mesto 
obdržalo na výstavbu trénin-
govej haly, ktorá vyrastie pri 
zimnom štadióne, pretože bol 
to práve on, ktorý sa výraznou 
mierou pričinil o to, aby mesto 
tieto financie dostalo,“ pove-
dal primátor Anton Danko. 

Predseda NR SR sa zaujímal 
aj o využitie rekreačných po-
ukazov a o to, ako ovplyvnili 
cestovný ruch v Poprade. „Te-
ší ma to, čo mi potvrdil pán 
primátor, že v meste  narastá 
záujem o  ubytovanie,“ dodal 
predseda parlamentu. Témou 
pracovného rokovania bol aj 
vznik Ministerstva  cestovné-
ho ruchu a športu. „Poprosil 
som pána primátora o politic-
kú podporu  aj o podporu pri 
vzniknutí nového Ministerstva 
cestovného ruchu a  športu, 
pretože to bude strategické mi-
nisterstvo, ktoré dobre fungu-
je napríklad v  susednom Poľ-
sku,“ ozrejmil Andrej Danko. 
Predseda parlamentu priznal, 
že v  Poprade sa cíti ako do-
ma, pretože okrem iného sa 
tu podieľal aj na množstve 
projektov. 

„S pánom primátorom nás 
toho veľa spája, nielen rovna-
ké priezvisko, ale je mi blízky 
aj tým, že máme rovnaké zá-
ľuby, a  to je šport a  cestovný 
ruch. Pokiaľ sa dá pomôcť 
a  prihovoriť sa na vládnej 

úrovni   i u  ministerstiev, je 
Poprad mojou prvoradou zá-
ležitosťou. Našou veľkou am-
bíciou je pohnúť sa  aj v  cyk-
lotrasách. V tejto oblasti môže 
byť nápomocná pani minister-
ka Gabriela Matečná. Spolu 
s  pánom Antonom Dankom 
a  pánom Jánom Kováčikom 
sme sa účastnili aj iných pro-

jektov, či to bolo KHL, 
futbalové a  iné tré-
ningové centrá. Spája 
nás toho veľa, čo sme 
dokázali. V  budúc-
nosti ako už bolo spo-
mínané je to výstavba 
tréningovej haly, ktorá 
zníži energetickú ná-
ročnosť ako aj náklady 
mesta,“ vysvetli An-
drej Danko. V  závere 
rokovania poďakoval 
predseda parlamentu 
primátorovi  mesta za 
prácu, ktorú vykonáva 
pre svoje mesto i  re-
gión. „Pán primátor 

je príkladom toho, že ak je na 
takomto poste človek, ktorý 
rozumie svojej práci, tak po-
tom ma baví bojovať za daný 
región. O to viac, že nás spá-
ja i priateľstvo a vtedy sa veci 
robia rýchlejšie. Chceme, aby 
sa Poprad stal dobrým, silným  
a športovým mestom,“ dodal 
na záver predseda NR SR.

Stranu pripravila: Bc. Jarmila Hlaváčová, 
snímky: Mesto Poprad
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V sobotu 5. októbra riadi-
teľka hotela prevzala v Até-
nach špeciálne ocenenie Sig-
num Virtutis, Seal of Excel-
lence (Pečať dokonalosti) za 
rok 2019, udeľované v rámci 
Seven Stars Luxury Hospi-
tality and Lifestyle Awards,  
v kategórii historické bou-
tique hotely. 

Signum Virtutis je naj-
vyššie ocenenie najlepších  
z najlepších v oblasti luxusnej 
pohostinnosti a životného 
štýlu. Cenu udeľuje organi-
zácia The Seven Stars Luxury 
Hospitality and Lifestyle a tá-
to pečať dokonalosti slúži na 
identifikáciu a odlíšenie vý-
nimočných od najlepších. Ide 
zároveň o záruku najvyššej 
kvality pre hosťa, ktorý hľadá 
ozajstný luxus. 

Sylvia Holopová: „Toto oce-
nenie si veľmi vážim. Zo srdca 
ďakujem našim priaznivcom, 
a najmä svojim kolegom, ktorí 
sa oň svojou prácou zaslúžili. 
Zároveň ho vnímam ako vý-
zvu, aby sme vysoký štandard 
služieb, ktoré náš hotel posky-
tuje, nielen udržali, ale ďalej 
zvyšovali. Som veľmi rada, že 
sa nám opäť podarilo úspešne 
reprezentovať Slovensko, Aso-
ciáciu historických hotelov, 
ktorej sme členom, i naše malé 
mesto Kežmarok na medziná-
rodnej úrovni“. 

Boutique Hotel Hviezdo-
slav tiež získal európsky titul 
HOST OF THE YEAR 2017, 
udeľovaný Asociáciou histo-
rických hotelov Európy a oce-
nenie Luxury Boutique Hotel 
2016.  (red)

Výnimočný medzi najlepšími
Krajší darček si riaditeľka Boutique Hotela Hviezdoslav 

v Kežmarku Sylvia Holopová (na snímke) k svojmu blížia-
cemu sa okrúhlemu životnému jubileu ani nemohla želať. 
Malý hotel s veľkým srdcom opäť obstál v konkurencii naj-
lepších hotelov sveta. 

Pamiatku obetí hôr si na Symbolickom cintoríne pri Po-
pradskom plese už 19. októbra uctili ich príbuzní, priatelia 
či známi. Od poslednej pietnej spomienky pribudlo v limbo-
vom háji pod Ostrvou ďalších osem tabuliek s menami tých, 
ktorí prišli o život v Tatrách či iných horstvách.

Termín pietnej spomienky sa nemení, uskutočnil sa rov-
nako ako vlani v  predposlednú októbrovú sobotu. Prečí-
taním mien obetí Tatier na slovenskej i poľskej strane za 
ostatný rok vzdali hold všetkým, ktorí v horách prišli o to 
najcennejšie – vlastný život. Pietny akt už tradične uzavrela 
sv. omša.

Spomienku organizujú Štátne lesy TANAP-u, ktoré sú zá-
roveň aj správcom Symbolického cintorína. Momentálne sa 
pod Ostrvou nachádza 386 tabuliek, na ktorých je vygravíro-
vaných dokopy 511 mien obetí hôr. Za ostatný rok pribudlo 
osem tabuliek s trinástimi menami, pričom šesť ľudských 
životov si vyžiadali Vysoké Tatry. Medzi tými, ktorí zahynu-
li v iných horstvách, sú napríklad aj piati poľskí himalájisti 
– Eugeniusz Chrobak, Mirosław Dąsal, Mirosław Gardzie-
lewski, Andrzej Heinrich i Wacław Otręba. Osudným sa im 
ešte v máji 1989 stala lavína pod najvyššou horou sveta, Mt. 
Everestom. 

Schvaľovanie nových tabuliek s menami obetí je v kom-
petencii Kuratória Symbolického cintorína, ich inštalovanie 
má na starosti Stredisko terénnych služieb Štátnych lesov 
TANAP-u. Štátne lesy TANAP-u ako správca cintorína sa 
starajú aj o údržbu celého areálu vrátane povestných det-
vianskych krížov a kaplnky, v ktorej sa nachádza zvon s mot-
tom: Mŕtvym na pamiatku, živým pre výstrahu!  (mpá)

Pod Ostrvou spomínali

Inštitút pre ekonomické  
a sociálne reformy (INEKO) 
predstavil v  roku 2019 po 
piatykrát výsledky hodnote-
nia slovenských nemocníc. 
Ocenenia Nemocnica roka 
2019 udeľoval opäť v dvoch 
kategóriách – štátne univer-
zitné a fakultné nemocnice 
a v kategórii všeobecné ne-
mocnice. Nemocnica Po-
prad, a. s., už po štvrtýkrát 
obhájila vo svojej kategórii 
3. miesto. 

INEKO udeľuje ocenenie 
na základe mapovania vybra-
ných ukazovateľov ako kva-
lita poskytovanej zdravotnej 
starostlivosti, skúsenosť, ná-
ročnosti diagnóz, spokojnosť 
pacientov,   hospodárenie a 
transparentnosť za obdobie 
uplynulých 4 rokov.

Na základe hodnotenia 
týchto parametrov skončila 
Nemocnica Poprad, a. s., me-
dzi všeobecnými nemocnica-
mi na 3. mieste.

„Za päť rokov existencie 
hodnotenia bola naša ne-
mocnica štyrikrát na treťom 
mieste. Na jednej strane ma 
teší, že sme dokázali opako-
vane obhájiť našu pozíciu, 
na strane druhej je pred 
nami výzva posunúť sa ešte 
vyššie a  nepoľaviť   v  nastú-
penom trende neustáleho 
skvalitňovania   poskytova-
nej zdravotnej starostlivosti. 
Ďakujem preto celému per-
sonálu nemocnice, pretože 
výsledok hodnotenia je prá-
cou nás všetkých.“, uviedol 
generálny riaditeľ a predseda 
predstavenstva Nemocnice 
Poprad, a. s., Ing. Peter Pet-
ruš, MBA.

V hodnotení všeobecných 
nemocníc vyzerá poradie 
takto:

1. Nemocnica Košice-Šaca 
a. s. - 1. súkromná nemocni-
ca, 2. Ľubovnianska nemoc-
nica, n. o., 3. Nemocnica Po-
prad, a. s..  (sga)

Nemocnica Poprad 
v prvej trojke

Posledný septembrový víkend vybehalo 
160 bežcov vo Vysokých Tatrách viac ako 40 
000 porcií jedla pre deti žijúce v extrémnej 
chudobe. Stalo sa tak na historicky prvom 
charitatívnom behu medzinárodného pro-
jektu Mary‘s Meals na Slovensku.tohto roku.

„Každý bežec svojím štartovným 15,60 
eura uhradil 100 percent  nákladov na škol-

ské stravovanie jedného dieťaťa počas celého 
školského roka. Dostať jedlo každý deň a mať 
možnosť chodiť do školy  je pre naše deti sa-
mozrejmosťou. Týmto behom sme chceli po-
môcť tým, ktorí také šťastie nemajú,“ uvie-
dol jeden z organizátorov behu Viktor Po-
rubský. Jedna porcia jedla pre deti podávaná 
dobrovoľníkmi stojí len sedem centov.

Vyše 40 tisíc porcií jedla pre chudobné deti 

 LEVOČSKÁ 17, POPRAD
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rituály v saune v prírode 

Požičajte si 
mobilnú saunu, 
privezieme ju tam, 
kam si zaželáte. 

Neobyčajné zážitkové 

Máš doma niečo, čo už ne-
potrebuješ, ale možno by to 
niekomu inému urobilo ra-
dosť? Prines to do školy, my 
to posunieme na miesto, kde 
sa potešia. Tak nejako zneli 
pred pár rokmi prvé výzvy 
na altruistické aktivity.

Začalo sa to zbierkami 
nepoužívaného šatstva pre 
domy sociálnych služieb. 
Žiaci aj ich rodičia dokázali 
priniesť tričká, košele, blúz-
ky, nohavice, sukne, svetre, 
čiapky, rukavice, vetrovky... 
Naplnili sa desiatky obrov-
ských vriec. Iskričky v  po-
maly už zhasínajúcich očiach 
prijímateľov boli v „starom 
gympli“ impulzom pre ďalšie 
akcie. 

Zbierka sladkostí pre ro-
vesníkov z  Centra pre deti 

„Starý gympel“ rozkrúca kolotoč dobrovoľníckych aktivít
Keď sa v roku 1755 prvýkrát objavilo slovo DOBROVOĽNÍK, súviselo to s dobrovoľ-

nou vojenskou službou. Dnes sa tento pojem dostáva do jadra slovnej zásoby vo všet-
kých jazykoch sveta. Hlavným cieľom už nie sú vojenské aktivity, ale nezištná pomoc 
slabším. Aktivita, ktorá prináša dobro obom stranám – prijímateľovi aj pomáhajúcemu. 
A práve na tomto sa rozhodli stavať aj v popradskom Gymnáziu na Kukučínovej ulici. 

a  rodiny. Študentská kvap-
ka krvi. Pomoc v útulku pre 
psov. To je len stručný výpo-
čet tých doteraz naj... dobro-
voľníckych akcií. 

Pred rokom sa niekoľko 
študentov zapojilo do pre-
stížneho programu DofE 
– Medzinárodnej ceny voj-
vodu z Edinburghu, ktorého 
súčasťou je aj dlhodobé plne-
nie dobrovoľníckych aktivít. 
Šiesti z  nich už majú právo 
nosiť bronzový odznak! 

V  tomto školskom roku 
sa už dobrovoľníctvo do-
stalo medzi špecifické ciele 
zahrnuté do oficiálneho plá-
nu práce školy. Spolupráca  
s dobrovoľníckymi centrami 
a dobrovoľníckymi organi-
záciami určite nie je iba na-
vonok dobre znejúcou frá-

zou. Na „Kukučínke“ si totiž 
veľmi uvedomujú obrovský 
výchovný význam takýchto 
aktivít žiakov. 

Už v septembri sa niekoľko 
žiakov športových tried roz-
hodlo podporiť v športových 
aktivitách, resp. namotivovať 
na šport deti z  popradské-
ho Centra pre deti a rodiny. 
Začiatkom októbra sa už ich 
noví kamaráti prišli pozrieť 
do starého gympla, aby sa na 
vlastné oči presvedčili, ako 
sa dá zvládnuť šport i  štú-
dium na špičkovej úrovni. 

Októbrová Študentská 
kvapka krvi „vyrobila“ vyše 
tridsať dobrovoľných darcov 
života. Ak sa vám číslo zdá 
malé, treba si uvedomiť, že 
len niečo vyše stovky štu-
dentov školy už má 18 ro-

kov a môže teda krv darovať. 
V  Gymnáziu na Kukučí-

novej ulici však aj otvárajú 
dvere dobrovoľníkom, kto-
rí chcú a  môžu pomôcť im. 
Malou senzáciou s  veľkým 
dosahom bola pred niekoľ-
kými dňami návšteva mladej 
lektorky angličtiny z Armén-
ska. Prišla vďaka celoeuróp-
skemu programu Erasmus+. 
Zdržala sa týždeň, odučila 
dvadsať hodín vo všetkých 
ročníkoch a...  žiaci boli ta-
kýmto vybočením z  tradič-
ných koľají nadšení. Vedenie 
školy už intenzívne pracuje 
na zabezpečení takéhoto lek-
tora cudzieho jazyka na celý 
školský rok. 

Dobrovoľnícke plány „sta-
rogymplákov“ naberajú na 
obrátkach. Zapoja sa do pro-
jektu Škola priateľská k de-
ťom, ktorej garantom je UNI-
CEF, budú pokračovať v pro-
jekte DofE, v  organizovaní 
rôznych charitatívnych zbie-
rok, aj v spolupráci s  pop- 

radským Centrom pre rodi-
ny a deti. 

Gymnázium na Kukučí-
novej ulici v Poprade nechce 
byť len vzdelávacou inštitú-
ciou. Príprava mladých ľudí, 
ešte len hľadajúcich svoje 
miesto vo svete a v živote, na 
vysokoškolské štúdium je to-
tiž iba jednou stranou min-

ce. Tou druhou je výchova. 
Nestačí byť len dobrým žia-
kom. Každý musí byť aj člo-
vekom. Dobrým človekom! 
Práve toto učia mladých ľudí 
ich dobrovoľnícke iniciatívy. 
A  v „starom gympli“ to zo-
brali naozaj z  toho správne-
ho konca.
 PaedDr. Zdenko Suchý

 Tatry i Pieniny majú za se-
bou veľké upratovanie. Dob-
rovoľníkom sa v rámci 41. 
ročníka akcie Čisté hory, kto-
rej organizátorom sú Štátne 
lesy TANAP-u, podarilo vy-
zbierať takmer deväťsto kilo-
gramov odpadu. Vo vreciach 
aj tentokrát končili najmä 
obaly od potravín, plastové a 
sklenené fľaše, našli sa však aj 
pneumatiky, železný šrot, ple-
chy či stavebný odpad. 

Celkovo sa na upratovaní 
v rámci akcie Čisté hory zú-
častnilo 1 468 dobrovoľníkov, 
ktorí vyzbierali 874 kilogra-
mov odpadu. Najviac, až pol 
tony neporiadku, vytiahli 
z  potoka Lipničanka v  Čer-
venom Kláštore. Išlo najmä 
o pneumatiky a rôzne plechy. 
Najmenej smetí, len tri kilo-
gramy, vyzbierali v  ochran-
nom obvode Podbanské. 
V oravskej časti Tatier skon-

čilo vo vreciach dokopy 33 ki-
logramov odpadkov. V  okolí 
Štrbského plesa objavili na-
príklad aj zvyšky detského 
kočiara či  hasiaci prístroj, 
ktorý bol však takmer celý 
zahrabaný v zemi, takže sa ho 
ešte raz pokúsia vytiahnuť.    

Za štyri desaťročia sa prí-
rodné prostredie Tatranské-
ho a Pieninského národného 
parku podarilo odbremeniť 
od približne 64 ton odpadu. 

Rekordným bol rok 1980, 
kedy účastníci Čistých hôr 
vyniesli z dolín 7 655 kilogra-
mov neporiadku, pričom až 
3 700 kg pochádzalo z oko-
lia Skalnatého plesa. Doteraz 
si akciu nenechalo ujsť vyše 
46-tisíc dobrovoľníkov, v po-
sledných rokoch ide spravidla 
najmä o školy, ale výnimkou 
nie sú ani firmy, ktoré v Tat-
rách organizujú napríklad te-
ambuildingy.  (pkr)

Dobrovoľníci vyzbierali takmer 900 kg odpaduNeporiadok aj v plesách
 Do štyroch tatranských plies sa 11. októbra ponorili po-

tápači, aby z nich vytiahli neporiadok, ktorý sa pod hladinu 
dostal predovšetkým počas tohtoročnej letnej turistickej se-
zóny. V rámci 26. ročníka akcie Čisté vody vyčistili tiež zato-
pený kameňolom v popradskej Kvetnici, kde okrem odpadu 
objavili aj nevybuchnutý mínometný granát. 

Do Štrbského, Popradského, Velického a Nového Štrbské-
ho plesa sa tento rok zanorilo dokopy 75 potápačov. Zo Štrb-
ského plesa vylovili 68,5 kg odpadu, z ostatných troch plies 
dokopy 48 kg. Zatopený kameňolom v Kvetnici ukrýval 212 
kg neporiadku. Okrem stavebného odpadu, železných tyčí, 
lán, pneumatík, hasiaceho prístroja či zvyškov strešnej kryti-
ny našli aj mŕtvu korytnačku s prerazeným pancierom.  
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Ponúkame 
torty, koláče,

exkluzívne torty,
Candy bary

a balenie výslužiek 
na svadby,

rodinné oslavy,
firemné podujatia.

Garantujeme 
čerstvosť a prvotriedne

suroviny.

Aj bez práce
sú koláče ;)

Since 1974

CUKRÁRENSKÁ VÝROBA

Mňamka
Smreková 10
053 11 Smižany
mnamka@mnamka.sk
+421 905 337 381
+421 53 44 316 34
     /mnamka.sk
     /mnamka_cukraren
www.mnamka.sk

KOMINÁRSTVO
POPRAD s.r.o.

 frézovanie, vložkovanie 
 a revízie komínov 

Kontakt: 0903 534 118 

Ponúkame: 

 montáž a dodávka 
 nerezových fasádnych komínov

Dokončenie z 2. strany
Nasledovala výstavba no-

vých pavilónov a  v nemoc-
nici pribudli nové oddelenia. 
Po oslobodení Levoče, za-
čiatkom roku 1945, sa zlúčila 
štátna nemocnica   so súk-
romnou nemocnicou Gus- 
táva Hermana a vznikla jed-
na štátna nemocnica. 

V  päťdesiatych rokoch tu 
bola vybudovaná okresná 
transfúzna stanica a zria-
dené očné oddelenie s  30 
lôžkami. O desaťročie ne-
skôr pribudlo zmodernizo-
vané chirurgické oddelenie 
a RTG pracovisko. V  roku 
1971 bolo vybudované od-
delenie klinickej biochémie 
a hematologicko-transfúz-
neho oddelenia.  

Levočská nemocnica je od 
roku 2008 členom skupiny 
AGEL SK. Poskytuje zdra-
votnú starostlivosť nielen pre 
celý región Spiša, ale aj  šir-
šieho okolia.  V súčasnosti 
má nemocnica 302 funkč-
ných lôžok a poskytuje ústav-
nú zdravotnú starostlivosť 
na 8 lôžkových oddeleniach, 
na oddelení anestéziológie  
a intenzívnej medicíny, od-
delení dlhodobej intenzívnej 
starostlivosti, pediatrickom, 
urologickom, chirurgickom, 
internom, neurologickom 
a psychiatrickom oddelení. 
Nemocnica zároveň pre-
vádzkuje niekoľko pracovísk 
spoločných vyšetrovacích 

a liečebných zložiek (odde-
lenie klinickej biochémie, 
hematologicko-transfúzio-
logické oddelenie, rádiod-
iagnostické oddelenie s CT 
pracoviskom a magnetickou 
rezonanciou, patologicko-
-anatomické oddelenie, 
pracovisko fyziatrie, balne-
ológie a liečebnej rehabili-
tácie, funkčná diagnostika), 
špecializované ambulancie, 
poskytuje služby jednodňo-
vej zdravotnej starostlivos-
ti a dopravnej zdravotnej 
služby, prevádzkuje verejnú 
lekáreň a taktiež prevádzku-
je aj  PAPS pre deti a dorast  
a pre dospelých.

,,Pre nás je najdôležitej-
šie, aby sa nemocnica roz-
víjala, aby všetky pozitívne 
zmeny pocítil v  prvom rade 
náš pacient, aby dostal včas-
nú a  kvalitnú zdravotnú 
starostlivosť hodnú tretieho 
tisícročia“, uviedol riaditeľ 
Všeobecnej nemocnice s po-
liklinikou v Levoči a. s. Ing. 
Viktor Halíř. 

 Úplnou novinkou je už 
spomenutá výstavba nového 
centrálneho príjmu, ktorý 
by mal byť dokončený v máji 
2021. Na financovaní projek-
tu v celkovej hodnote 4 811 
229,88 EUR, sa 10% podieľa 
nemocnica. Ostatnú časť tvo-
rí príspevok z Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja  
a štátny rozpočet SR.  
 Mgr. Martina Pavliková

Levočská nemocnica 
oslávila 119 rokov

Zamestnanci Správy a  údržby ciest Prešovského samo-
správneho kraja (SÚC PSK) si 2. októbra slávnostne prebra-
li nové mechanizmy. Do vozového parku im pribudlo osem 
univerzálnych traktorových nosičov s pohonom 4x4 s príslu-
šenstvom a osem nákladných motorových vozidiel valník do 
3,5 tony. Krajská samospráva vynaložila zo svojho rozpočtu 
na nákup tejto techniky viac ako 1,1 milióna eur. 

Mesto Kežmarok sa opäť 
zapojí do výzvy na získanie 
finančných prostriedkov na 
komplexnú rekonštrukciu 
Reduty či Barónky. Vybu-
dovať chce aj cyklistickú in-
fraštruktúru. Vďaka zmene 
rozpočtu by mali finančné 
prostriedky pokryť technic-
ké vybavenie jedální ZŠ Dr. 
D. Fischera, ZŠ Nižná brána 
a  ZŠ Grundschule. Okrem 
toho bolo na prestavbu kri-
žovatky na Juhu vyčlenených 
25-tisíc eur a  na dofinanco-
vanie ZUŠ A. Cígera z dôvo-
du nárastu počtu žiakov viac 
než 112-tisíc eur.

Zastupiteľstvo schválilo 
zapojenie sa mesta do výziev 
na poskytnutie nenávrat-
ného finančného príspevku 
v  budúcom roku. Z  progra-
mu Obnov si svoj dom by 

chcela kežmarská radnica 
získať viac než 381-tisíc eur 
na komplexnú rekonštrukciu 
Reduty na Hlavnom námes-
tí. V rámci nej sa plánuje zre-
alizovať obnova zastrešenia, 
obnova fasády, obnova okien 
a dverí, obnova vnútorného 
dvora, ktorý bude verejne 
prístupný a bude slúžiť pre 
účely expozície o  národnej 
kultúrnej pamiatke Reduta. 
Spolufinancovanie mesta 
je vo výške o niečo viac než 
20-tisíc eur.

Z  rovnakého programu 
by mala byť financovaná aj  
obnova meštianskeho domu 
Barónka na Hlavnom ná-
mestí 46. Išlo by o dokonče-
nie obnovy zastrešenia vrá-
tane výmeny strešnej krytiny 
a oprava fasády v zadnom 
trakte budovy. Výška poža-

dovanej dotácie dosahuje 
takmer 50-tisíc eur, spolufi-
nancovanie 2 500 eur.

Posledným projektom, 
ktorý poslanci schválili, bola 
výstavba odstavných zaria-
dení pre bicykle v blízkosti 
dôležitých bodov cyklistickej 
dopravy. Požadovaná výška 
dotácie je 76-tisíc eur a spo-
luúčasť mesta predstavuje 
3 813 eur.

Na programe bolo aj roz-
šírenie zóny plateného par-
kovania na ulici Priekopa, 
prenájmy nehnuteľností, ob-
jektov a bytov, zmeny uzne-
sení či zriadenia vecných 
bremien.

Najbližšie zasadnutie kež-
marského mestského za-
stupiteľstva sa uskutoční vo 
štvrtok, 12. decembra. 

 Mgr. Loránt Paugsch

Nové projekty v Kežmarku
Slovenský skauting, Pod-

tatranská skautská oblasť 
v  spolupráci so Správou NP 
Slovenský raj zorganizovali  
v závere septembra  už po 
20-tykrát tradičnú akciu Čis-
tenie Slovenského raja po let-
nej turistickej sezóne. Od od-
padkov sa  vyčistili  turistické 
chodníky a rokliny v severnej 
časti NP Slovenský raj napr. 
Suchá Belá, Prielom Horná-
du a ďalšie.

Čistenia Slovenského raja 
sa v  tomto roku zúčastnilo 
90 skautov a skautiek z Pod-
tatranskej skautskej oblasti zo 
zborov a oddielov zo Spišskej 
Novej Vsi, Spišských Tomá-
šoviec, z Popradu, z Vydrníka 
a  z  Hôrky. Vyzbieralo sa 12 
veľkých vriec odpadu.

 Ing. M. Leskovjanský

Čistenie 
Slovenského raja
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v pasáži ALFA,
Námestie sv. Egídia

Poprad

TATRANSKÝ POHÁR

Dom dôchodcov Senires, n. o., 
v Poprade, Scherfelova 16 

Senires, n. o., 
Poprad-Veľká

ponúka voľné miesta 
pre dôchodcov. 

Zabezpečujeme 24-hodinovú 
starostlivosť, ubytovanie 
stravovanie 5x denne.

Viac info na: 
www.senires.com

Mobil: 0918 303 533 
          0917 937 463

Vás srdečne pozýva na vernisáž výstavy
VLAD VAKOV

VNÚTORNÉ PRÍBEHY II.
Uskutoční sa 8. novembra o 18. h 
na Nám. sv. Egídia, Pasáž ALFA 

v Poprade.
Výstava potrvá do 4. decembra 2019

Narodil sa v Považskej Bystrici. V rokoch  2002 – 2006 
študoval na ZSŠS v Lednických Rovniach, odbor  dizajn 
a brúsenie skla. V rokoch 2009 – 2015 absolvoval  KU 
v  Ružomberku, odbor učiteľstvo výtvarného umenia 
a histórie u prof. J. Kudličku a v rokoch 2016 – 2018 zís-
kal titul Mgr. art. na Akadémii umení, Fakulte výtvar-
ných umení v Banskej Bystrici, v Ateliéri kresby a klasic-
kých maliarskych disciplín u prof. Ľ. Hološku. Od roku 
2019 je členom Umeleckej besedy slovenskej. Venuje sa  
maľbe, kresbe, kolážam, poézii, denníkovým záznamom. 
Žije  v Považskej Bystrici.

Jesenná AKCIA
až -25 %

Predajňa, sklad - Partizánska 3878/86A       058 01 Poprad
052/789 2361      0905 753 957      pemo@stonline.sk052/789 2361      0905 753 957      pemo@stonline.sk052/789 2361      0905 753 957      pemo@stonline.sk
Predajňa, sklad - Partizánska 3878/86A       058 01 Poprad

Absolutní víťazi 39. ročníka 
Tatranského pohára sa stali  
Zuzana Kardošová z klubu 
YAMAMOTO Slovakia a Pe-
ter Tatarka z klubu FC Dy-
namik Dolný Kubín. V kat. 
nad 80 kg získal druhé miesto 
Denis Longa z Nitry a tretí bol 
Igor Líška z MŠK Olympic fit-
ness centrum. 

Tatranský pohár 2019

V kategórii bikiny fitnes  
do 164 cm zvíťazila Zuza-
na Kardošová, bikini fitness  
do 169 cm Jana Stachová, bi-
kini fitness nad 169 cm Mi-
chaela Pančušková, wellness 
fit open Petra Jašková, fitness 
ženy Michaela Pavleová, bo-
dy fitness Elena Masaryková. 

V kat. klasická kultu-
ristika do 180 cm  Tomáš 
Smrek,  klasická kulturistika  
nad 180 cm Martin Sagan.
Kulturistika nad 80 kg Peter 
Tatarka, do 80 kg Vladimír 
Pečeňa. V kategórii physique 
mužov  do 179 cm Tomáš 
Studenič a nad 179 cm Kevin 
Stoklas. 

Zápolenie bolo pre prete-
károv v  mužských kategó-
riách zároveň nominačnou 

Po troch rokoch sa Tatranský pohár 2019 opäť vrátil  
do Popradu. V sobotu 26. 10. 2019 sa v priestoroch viac- 
účelovej športovej haly Aréna Poprad konal 39. ročník 
Tatranského pohára v  kulturistike, klasickej kulturistike  
a vo physique mužov a vo fitness, bodyfitness a bikini fit-
ness žien. Tohto roku prišlo pod Tatry viac ako 170 prete-
károv a pretekárok. 

súťažou na tohtoročné maj-
strovstvá sveta mužov IFBB 
(5. – 10. 11.) vo Fujairahu 
v  Spojených arabských emi-
rátoch.   J. Mašlej

Mgr. et. Mgr. art. Vladimír Vakov (1986) 

Michal Kubala z Púchova.
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Jaroslav je členom poprad-
ského Kenkyo Club Poprad. 
Tomuto športu sa venuje je-
den rok. Zápasenie v MMA 
ho oslovilo v  škole. „Pred 
rokom k  nám do školy pri-
šiel tréner Ján Kirschbaum 
s  ukážkami MMA a  boxu. 
Mne sa to okamžite zapá-
čilo a  už na ďalší týždeň 
som bol na ich tréningu,“ 
povedal J. Peško. Doposiaľ 
absolvoval 10 zápasov. Za-
tiaľ jeho najdôležitejšími 
boli posledné dva. Finálové 
súboje na európskom šampi-
onáte. Jarko sa v Rumunsku 
vo finále stretol s domácimi 
borcami. „Žiaľ, oba finálové 
súboje som prehral. Najprv 
v  MMA, tam mi dal súper 
páku na ruku a v thajskom 
boxe som v  trojkolovom 
súboji prehral na body,“ 
dodal Peško. Talentovaný 
Popradčan sa o  dva týždne 
predstaví na domácej pôde. 
Fight Kenkyo club Poprad 

Popradský mladík vicemajstrom Európy
Jaroslav Peško, 14-ročný žiak základnej školy v Popra-

de-Matejovciach vybojoval na minulotýždňových ama-
térskych majstrovstvách Európy v Rumunsku v thajskom 
boxe a v MMA (Mixed Martial Arts, v preklade zmiešané 
bojové umenie) dve strieborné medaily.

organizuje 16. novembra 
v telocvični Základnej školy 
na  Komenského ulici v Po-
prade ďalšie kolo Slovenskej 
amatérskej MMA ligy. V Po-
prade sa predstavia deti už 
od 5 rokov. Vrcholom budú 
amatérske súboje juniorov 
a seniorov.

Ak chcete vidieť v  tvá-
rach bojovníkov v ringu krv, 
budete chodiť márne. Ide 
o amatérsku súťaž, ktorá spĺ-
ňa prísne kritériá, zamerané 
na bezpečnosť súťažiacich. 
Ide o bezpečný šport, vhod-
ný aj pre malé deti. „Kategó-
rie do 14 rokov budú mať 
nulový kontakt na hlavu, 
čiže úder na hlavu môžu iba 
naznačiť. Keď budú zápasiť 
17-18 roční borci, dovolí-
me im ľahký kontakt a  až 
19-ročným dovolíme ísť na 
K.O. Tvrdím, že údery na 
hlavu sa nedajú nikdy na-
trénovať. V  amatérskej lige 
sme vyhoveli aj rodičom. 

Doteraz medzi nimi prevlá-
dal názor, že v MMA sa deti 
mlátia do krvi, že na takýto 
šport svoje dieťa neprihlá-
sia. Toho sa vôbec nemusia 
obávať. Rovnakú filozofiu 
majú aj najväčšie svetové 
profi-federácie MMA. Kaž-
dá z  nich zastrešuje svoju 
amatérsku federáciu a z nej 
si potom vyberá najlepších 
fighterov,“ dodal J. Kir-
schbaum, licencovaný tré-
ner MMA.       

Zverenci Kenkyo clubu 
Poprad sa pravidelne, ako je-
diný slovenský klub, zúčast-
ňujú českej amatérskej MMA 
ligy. Popradčania majú za 
sebou množstvo ťažkých 
zápasov, ale konkurencia je 
v okolitých štátoch obrovská. 
„Videli sme to v Rumunsku. 
Naši chalani povyhrávali na 
Slovensku a v Česku veľa zá-
pasov, ale pri konfrontácii so 
súpermi z  Východnej Euró-
py a balkánskych štátov bolo 
vidieť rozdiel. Podľa mňa je 
to v  náturách, ale aj v  stra-
vovaní. Rumunskí fighteri sú 
odchovaní na domácej stra-
ve, mäso, mlieko, syry, vaj-
cia, zelenina. Naši sú oproti 
nim „chovaní“ v  bavlnke. 
Rodičia určite vedia, o  čom 
teraz hovorím,“ konštato-
val Kirschbaum. Pozývame 
všetkých chalanov, deti od 5 
rokov, aby sa prišli so svojimi 
rodičmi pozrieť na tréningy, 
ktoré sú v  telocvični Fight 
KENKYO club na Fran-
cisciho 35, Poprad. Kontakt 
na trénerov: 0950 879  394 
a 0905 862 490.  
 Slavo Petrus    

 Basketbalová hala vo Svite 
privítala v sobotu 26. októbra 
hasičskú mlaď z rôznych čas-
tí Slovenska. Uskutočnil sa 
tu už 27. ročník halových 
majstrovstiev Slovenska 
mladých hasičov o Putovné 
poháre prezidenta Dobro-
voľnej požiarnej ochrany SR 
za účasti deväťdesiat jeden  
päťčlenných družstiev vo 
veku od 5 do 16 rokov, kto-
ré predviedli pripravenosť 
v troch  súťažných disciplí-
nach - v štafetovom behu 5 
x 30 metrov s prekážkami, 
štafete hasičských dvojíc a 
uzlovej štafete. 

  V úvode prítomných pri-

Halové majstrovstvá SR mladých hasičov 2019  
vítala  primátorka mesta Svit 
Ing. Dáša Vojsovičová, ktorá 
poďakovala všetkým, ktorí sa 
podieľajú na práci s  mláde-
žou a hlavne súťažiacim, kto-
rí sa venujú tejto ušľachtilej 
činnosti. Nasledovalo ocene-
nie aktívnych a  zaslúžilých 
členov DHZ pri príležitosti  
95. výročia trvania Územnej 
organizácie DPO SR Poprad.

  A potom sa už spustil päť 
hodinový súťažný maratón, 
v ktorom sa postupne pred-
stavilo 455  mladých hasičov 
z  dobrovoľných hasičských 
zborov a základných škôl . 
Bojovalo sa o ceny, ktoré ve-
novala Dobrovoľná požiarna 

ochrana SR a  ÚzO DPO SR 
Poprad.

V kategórii chlapcov 
(i zmiešané družstvá chlap-
cov a  dievčat) súťažilo 55 
družstiev. Víťazom sa stala 
Šuňava I (PP) - vedúci Mgr. 
H. Barilla. 2- miesto obsa-
dila Spišská Stará Ves (KK) 
– vedúci P. Úroda. Bronz si 
prevzala Slovenská Ves (KK) 
– vedúci Mgr. M. Pisarčík. 
Ocenenia sa dostalo aj štvr-
tým Danišovciam I (SN) – 
vedúci Ľ. Majko a piatej Štrbe 
I (PP) – vedúci P. Gavalier. 

Spomedzi 36 družstiev 
dievčat bola opäť najlepšia 
Spišská Stará Ves I (KK) - ve-

dúci P. Dlhý, obhájila minu-
loročné prvenstvo. Na dru-
hom mieste skončila Šuňava 
I (PP) - vedúci J. Kalla. Tretie 
miesto patrilo Danišovciam 
II (SN) - vedúci Ľ. Majko.  
Ocenené boli i štvrté Gánov-
ce (PP) - vedúca A. Štenclová 
a  piata Tvarožná (KK) - ve-
dúci P. Majerčák. 

Ocenené boli i najlepšie 
výkony v jednotlivých  súťaž-
ných disciplínach a najmladší 
účastníci halových majstrov-
stiev SR. Ďakujeme aktívnym 
dobrovoľný hasičom z okre-
su Poprad, ktorí pripravili  
pre mladých peknú súťaž.   
 O. Klimo

Spoločensko - ekonomický 
občasník
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Do Zvolena putoval po-
pradský odchovanec Andre-
as Štrauch, ktorý nenaplnil 
očakávania vedenia klubu 
a pod Tatry, do konca sezóny, 
putoval Lukáš Handlovský, 
ktorý v  minulej sezóne hral 
v  jednom útoku s  Vanda-
som a  ich formácia patrila 
k  najnebezpečnejším v  lige.  
„V úvode ročníka sa Štrau-
chovi nepodarilo napĺňať to, 
čo sme od neho očakávali, no 
verím, že svoj potenciál bude 
môcť ukázať práve vo Zvole-
ne.  Od Lukáša Handlovské-
ho, ktorý je veľmi skúseným 
a produktívnym hráčom, 
očakávame, že nám pomôže 
oživiť náš potenciál smerom 
dopredu. Ide o výmenu do 
konca sezóny, vrátane nad-
stavbovej časti a play off zá-
pasov,“ uzavrel riaditeľ klubu 
Ľudovít Jurínyi.

Po zápase v Budapešti 
(prehra 3:7) požiadal o uvoľ-
nenie z  funkcie hlavného 
trénera František Štolc.  Štyri 
prehry po sebe, v  domácich 
zápasoch s Trenčínom a Zvo- 
lenom, vonku v  B. Bystrici 

a  v  Budapešti nepotešili ani 
priaznivcov hokeja pod Tat-
rami. Popradský tím v 15 ko-
lách Tipsport ligy nazbieral 
iba 17 bodov a v tabuľke im 
patrila až 11. priečka. Štolc 
sa len v lete tohto roku stal 
trénerom „Kamzíkov“, s kto-
rými absolvoval letnú prí-
pravu a mužstvo viedol aj na 
začiatku tejto sezóny. Vlani 
sa Popradčania prebojovali 
do semifinále play-off ešte 
pod vedením Romana Stan-
tiena, ktorému Štolc robil 
asistenta. „Po zápase s Bu-
dapešťou som navrhol, aby 
vedenie klubu zvážilo môj 
odchod z funkcie hlavného 
trénera. Mužstvo potrebuje 
nový impulz a je asi správny 
čas na to, aby sa vymenil tré-
ner,“  uviedol už bývalý kor-
midelník Štolc na klubovom 
webe hkpoprad.sk.

Realizačný tím opúšťa tak-
tiež Pavel Paukovček. Vede-
nie popradského klubu záro-
veň dvíha varovný prst. Ak sa 
výkony nezlepšia, dôjde aj k 
zmenám v kádri.

 Slavo Petrus

Je za nami prvá štvrtina základnej časti hokejovej Tip-
sportligy a  niektoré kluby sa rozhodli na hráčsku i  tré-
nerskú výmenu. Zmeny neobišli ani tím HK Poprad. Po 
angažovaní Michaela Vandasa došlo k  výmene hráčov 
medzi popradským a zvolenským klubom. Dôležitejšou 
je zmena na trénerskom poste. O  uvoľnenie z  funkcie 
hlavného trénera HK Poprad požiadal František Štolc ml.

Snímky zo zápasu Poprad-Zvolen 3:4.

V talianskej Modene sa  
v dňoch 3. - 6. 10. 2019 ko-
nal Svetový pohár v kynolo-
gickom športe obedience. 

Popradčan Jozef Olearčin 
so svojím nemeckým ov-
čiakom Krisom (Canislog)
predviedli vyrovnaný výkon 
a skončili ako vicemajstri 
svetového pohára v kráľov-
skej kategórii OB 3.

KUCHYNKA - DOMÁCE POTREBY
v OC ETERNA (Sasanka) na Nám. sv. Egídia

 Väčšie priestory, 

široký výber 

všetkého do Vašej 

domácnosti.


