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Vedieť sa vynájsť, to vám je
poriadny kumšt. Veď to poznáme. Ak musí človek niekedy rýchlo zareagovať na akúkoľvek situáciu, nie vždy to dopadne najlepšie. Vedieť sa vynájsť chce veľké
množstvo fantázie a tvorivosti
a možno aj preto to úplne najlepšie ide deťom. Minule ma strašne
pobavili odpovede z písomiek
žiakov zverejnené na akomsi zahraničnom webe. Jedno z detí
dostalo príklad z matematiky.
„Bob má 36 cukríkov, zje 29. Čo
má teraz?“ No komu by sa to
chcelo rátať, že? Dieťa sa vynašlo
a napísalo pre neho jednoznačnú odpoveď: „Bob má cukrovku.“
Otázka pre ďalšieho chlapca znela: „Ako zmeníme centimetre na
metre?“ Odpoveď: „Zoberieme
preč slovo centi.“ Aké jednoduché. Jedno dievčatko zase malo
v texte napísané: „Napíšte 5 slov,
ktoré viete vyhláskovať.“ Tak napísalo: „Päť slov, ktoré viete vyhláskovať.“ Splnilo zadanie? Deti
sú proste vo vynaliezavosti veľkí
machri. A my dospelí sa od nich
máme ešte čomu priučiť. Slovné spojenie vedieť sa vynájsť je
teraz veľmi dôležité pre všetky
prevádzky, hotely, kaviarne, ale
aj umelcov a mnohých iných
ľudí, ktorí kvôli nariadeniam vlády nechcú prísť o svoje živobytie.
Koronavírusová doba prebudila
v nás ľuďoch veľkú dávku kreativity. Nie preto, že chceme, ale
preto, že musíme. Veď aj keď hlavou múr neprerazíme, s baranidlom nám to pôjde ľahšie. Albert
Einstein raz povedal: „Logika vás
dovedie z miesta A do miesta B.
Kreativita vás dovedie kam len
chcete.“ Držím palce všetkým,
ktorí aktuálne bojujú o zachovanie toho, čo roky budovali.
Jana Pisarčíková,
vedúca redaktorka
Mesačníka Poprad

MMA prináša ovocie
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V Poprade pribudnú
nové byty
Dopyt po bytoch v Poprade
neustále rastie. Pozornosti mnohých neuniklo, že
v poslednom čase bytov
pod Tatrami vyrastá ako
húb po daždi. Výstavby viacerých bytových domov vo
viacerých častiach mesta
sú v plnom prúde. Stavebné práce sa okrem iného
rozbehli opäť aj na mieste,
kde malo stáť obchodné
centrum Horse. Ako priznal
majiteľ realitnej kancelárie,
Poprad nové byty potrebuje ako soľ.

HLAVNÁ TÉMA

B

ytová výstavba v Poprade je v plnom prúde vo
viacerých lokalitách. „Nové bytové domy pribudnú
za cyklochodníkom na Suchoňovej ulici, taktiež
oproti Nabymaxu, v Matejovciach, na mieste bývalých
kasární, oproti Sporiteľni, a tiež na mieste, kde malo
pôvodne stáť obchodné centrum Horse,“ vymenovala
vedúca odboru výstavby Mestský úrad Poprad Kristína
Horáková.

se sa zmení na Stone City Centre. „Z hľadiska vývoja na
realitnom trhu sme sa rozhodli priniesť do Popradu iné
riešenie. Pôvodný projekt sme zmenili a prioritou bude
práve bývanie,“ dodáva Fábry. Kým pôvodný projekt
ponúkal nákupné centrá, hotel, administratívu a z časti
aj bývanie, nový projekt prinesie kvalitné bývanie v centre mesta, so službami ako mestská tržnica, streetfood,
voľnočasové aktivity, ale i časť administratívy.

Stopla ho kríza

Fábry: Statika je v poriadku

Práve bývalý Horse bol neustále tŕňom v oku väčšiny
Popradčanov. Začiatkom októbra sa konalo na mestskom úrade stretnutie primátora Antona Danka so zástupcom investora a štatutára spoločnosti SCC s.r.o. Slavomíra Fábryho. Primátora prišiel informovať o spustení
stavebných prác na výstavbe nového komplexu, ktorý
bude zahŕňať okrem zariadených bytov aj moderné
administratívne priestory, širokú ponuku gastronomických prevádzok a služieb rôzneho charakteru. „Náš projekt sme zahájili v roku 2008 s tým, že pôvodný zámer
z dôvodu príchodu svetovej krízy sme museli pozastaviť
a to bolo zhruba z roku 2010. Bohužiaľ, tieto veci sme
nevedeli ovplyvniť a nikto za to nemohol, svetová kríza
priniesla vývoj, ktorý zapríčinil zastavenie stavebných
prác,“ vysvetlil Fábry dôvody prečo stavba dlhé roky
ležala ľadom. Fábry tiež vyjadril ľútosť nad tým, že za
roky, kedy sa projekt nehýbal, bol zneužívaný na rôzne
politické boje a aktivity kandidátov.

Aktuálne môžete na mieste Horsu teda opäť vidieť
postavené žeriavy. Prebiehajú búracie práce, ktorých
cieľom je podľa Fábryho odstrániť časť skeletu, ktorý je
nepotrebný. „Nie ale z dôvodu statiky, ale preto, že projekt sa mení,“ zdôraznil.

Prioritou je bývanie
Už pred rokom vyšla von informácia, že projekt Hor-
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Parkovacie miesta
Projekt je podľa slov investora rozdelený do troch
etáp. Prvú spúšťajú v novembri a majú na to 18 mesiacov. „Začíname s prvým objektom, ktorý prináša

November 2020
nákladov prvá etapa projektu ráta s rozpočtom 15-miliónov eur, následne každá ďalšia cez 10-miliónov.
Nové nábrežie
Na byty sa tiež zmenia aj bývalé Dukelské kasárne.
Tam sa pracuje na projekte s názvom Nové nábrežie,
kde by byty mali byť určené pre rodiny, ktoré hľadajú
pokojné útočisko s množstvom zelených plôch, športovcov, ktorí vyhľadávajú aktívny oddych, či milovníkov
skutočného mestského života. Domov poskytne takmer
1 800 obyvateľom.
Dopyt väčší ako ponuka
O tom, že nové možnosti bývania v Poprade sú
priam žiadúce sa rozhovoril aj majiteľ popradskej realitnej kancelárie RK 38 Miroslav Antoška. Aj počas krízy,
164 bytov a následne budeme pokračovať druhým by- ktorú spôsobil koronavírus je podľa jeho slov dopyt po
tovým domov, ktorý bude mať niečo cez stovku bytov nehnuteľnostiach v Poprade prekvapivejší, než by sa
a následne pôjde o administratívu a tržnicu.“ Keď pri- dalo očakávať. „Čakali sme, že príde k útlmu, ale opak
búdajú byty, množia sa aj otázky ohľadom dopravy. Ako sa stal pravdou. Pri záujme o nehnuteľnosti v Poprade
investor upozornil, projekt počíta aj
sa stretávame s dvomi druhmi klien„Výstavba nových
s väčším dopravným zaťažením. „Na
tov. Na jednej strane sú to tí, ktorí
parkovanie v garážach máme vyčle- bytov v meste Poprad majú nejakú finančnú hotovosť a chcú
nených 650 parkovacích miest plus
ju investovať práve do nehnuteľností
pribudne parkovací dom a dopravné je potrebná ako soľ.“ a vidia v tom akýsi bezpečný prístav,
Miroslav Antoška, majiteľ popradskej
napojenie na tri ulice, to znamená
na druhej strane je veľa klientov, ktorí
realitnej kancelárie
Bernoláková, Slovenského odboja
majú záujem kúpiť si byt pre seba na
a Karpatská. Všetky parkovacie plochy v suteréne budú bývanie, ale dlhodobo majú problém nájsť niečo vyhovýlučne určené pre rezidenčnú a komerčnú časť. Náv- vujúce, nakoľko je ponuka bytov v Poprade dlhodobo
števníci budú mať k dispozícii parkovací dom, ktorý je nepostačujúca a posledné dva až tri roky dopyt prevyzahrnutý v druhej etape výstavby a má kapacitu viac šuje ponuku – je nedostatok bytov,“ povedal. S faktom,
ako tristo parkovacích miest.“
že dopyt je vysoký súhlasila aj Eva Svitačová z RE/MAX
Grand. „Záujem o kúpu stúpol predovšetkým pri byĎakujeme, že sme práce mohli obnoviť
toch, a to pri jednoizbových (tzv. štartovacích) bytoch
Rozostavaná stavba dlho spôsobovala medzi obyva- a dvojizbových. Zvýšený dopyt evidujeme aj pri pozemteľmi Popradu vášne. Investor sa na záver Popradčanom koch a to dlhodobo.“
ospravedlnil. „Informoval som pána primátora o tom,
že spúšťame opäť stavebné práce, aby mesto malo in- Novostavby situáciu uvoľnia
formácie o tom, že pokračujeme v platnom stavebnom
Nové možnosti na bývanie Poprad potrebuje. „Ako
povolení. Chcel by som sa aj touto cestou veľmi pekne soľ a to už dlhodobo. Nedostatok bytov tlačil ľudí do
poďakovať p. Dankovi, že veľmi ústretovým a nápo- toho, aby kupovali domy a pozemky v okolitých obmocným spôsobom prispel k tomu, aby sme mohli prá- ciach. Tým pádom aj v okolí je už nedostatok ponuky.
ce obnoviť a rozbehnúť a zároveň sa ospravedlňujem Je naozaj najvyšší čas, aby byty v Poprade pribudli. Novšetkým obyvateľom Popradu, že sme takto dlho s pro- vostavby a nové projekty uvoľnia situáciu aj v tom, že
jektom stáli, ale urobili sme maximum pre to, aby sa to ceny nehnuteľností prestanú rásť a ľudia si budú mať čo
pohlo a verím, že im prinesieme radosť, keď uvidia, čo kúpiť,“ uzavrel Antoška. Ako vysvetlila Svitačová, v prado Popradu prinášame,“ uzavrel. V rámci investičných xi a realite to vyzerá tak, že staršie byty (keďže je ich
viac na trhu) sú dopytovanejšie
ako novostavby. „Momentálne je
ale dopyt po všetkých druhoch

HLAVNÁ TÉMA
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nehnuteľností, nakoľko trh je stále nenasýtený a dopyt vysoký. V prípade, že by sa trh nasýtil, je možné očakávať stagnáciu, prípadne mierny pokles cien. Pokles či stagnácia cien
sú závislé aj od iných faktorov, ako napríklad od možností
a dostupnosti financovania a s tým spojenej kúpyschopnosti
obyvateľstva, od spôsobu života a návykov. Napríklad v západných krajinách ako je Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko
a iné ľudia bývajú vo väčšine prípadov v prenajatých bytoch
a málokto vlastní nehnuteľnosť, nakoľko je lepšie žiť v prenajatom byte, neviazať sa a byť tak flexibilný, čo sa týka zmeny pracovného miesta alebo partnerského života,“ uzavrela.

ŽIADATEĽ O NÁJOMNÝ BYT MUSÍ
PODĽA VZN Č. 4/2014 O PRIDEĽOVANÍ
NÁJOMNÝCH BYTOV VO VLASTNÍCTVE
MESTA POPRAD SPLNIŤ TIETO PODMIENKY
- nie je nájomcom mestského alebo družstevného bytu, nie je vlastníkom bytu alebo
rodinného domu, o čom predloží čestné prehlásenie
Mesto plánuje odkúpenie
Oddelenie správy bytov na Mestskom úrade v Poprade
spravuje presne 336 nájomných bytov. „Naposledy nám pribudli novo postavené byty v roku 2009 a to 6 bytových domov, kde je 84 bytov v Továrenskej štvrti, Poprad - Matejovce,
na ktoré sme získali finančné prostriedky zo Štátneho fondu
rozvoja bývania (ŠFRB) a v roku 2014 pribudlo 30 sociálnych
bytov na Levočskej 5263/58 v Poprade, ktoré mesto financovalo z vlastných zdrojov,“ uviedla Miroslava Schindlerová, vedúca odboru správy majetku. Ako prezradila, mesto plánuje
v prípade ďalšej výstavby odkúpiť postavené bytové domy.
„A to tie, ktoré budú postavené za podmienok Štátneho fondu rozvoja bývania, tak, aby bolo možné opätovne získať finančné prostriedky zo ŠFRB,“ uzavrela.
Jana Pisarčíková

- ku dňu podania žiadosti má trvalý pobyt
v meste Poprad, alebo ku dňu podania žiadosti
pracuje v meste Poprad
- preukáže schopnosť platiť nájom a úhrady
za služby spojené s bývaním predložením dokladov o príjme. Za schopnosť platiť nájom a úhrady za služby spojené s bývaním sa bude považovať,
ak príjem žiadateľa a osôb, ktoré sú s ním posudzované spoločne, nie je nižší ako životné minimum
podľa zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime
v znení neskorších predpisov, zvýšené o 150,– €. To
neplatí pre:
a) žiadateľa s ťažkým zdravotným postihnutím,

HLAVNÁ TÉMA

b) pre osamelého rodiča, ktorý má zverené dieťa
do osobnej starostlivosti a výchovy,

6

- nemá záväzky voči mestu Poprad
Do zoznamu žiadateľov je možné zaradiť aj žiadosť osoby, ktorá nespĺňa podmienky uvedené
v § 3 ods. 1 písm. a) tohto VZN, ak by mohlo ísť o prípad hodný osobitného zreteľa. O nájme bytu z dôvodu hodného osobitného zreteľa rozhodne mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený (§ 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.).

November 2020

FOTO: Jana Pisarčíková

Keď sa svetielko
rovná miliónu
spomienok

Začiatok novembra sa
neodlúčiteľne spája so Sviatkom
všetkých svätých. Vedeli ste, že
kedysi jeho slávenie pripadalo
na siedmu nedeľu po Veľkej noci?

K

aždé svetielko sa rovná miliónu spomienok na ľudí,
ktorí vstúpili do našich životov. Cirkev 1. novembra slávi prikázaný Sviatok všetkých
svätých, na ktorý 2. novembra
nadväzuje deň Spomienky na
všetkých verných zosnulých,
ľudovo nazývaný Dušičky.
Slávnosť všetkých svätých sa
prvýkrát slávila v Ríme 13. mája
609, keď pápež Bonifác IV. prebral od cisára Fokasa pohanský
chrám všetkých bohov, tzv.
Pantheon a zasvätil ho Preblahoslavenej Panne Márii, vždy
Panne a všetkým svätým mučeníkom. Pápež Gregor III. (731741) zmenil slávenie Všetkých
svätých z 13. mája na 1. novembra, keď v Bazilike sv. Petra slávnostne posvätil kaplnku k úcte
všetkých svätých.
Najprv v Írsku

tiž, že duše zomrelých v tú noc vystupujú z očisca, kde
v plameňoch pykajú za svoje hriechy. Naplnenie lampy
maslom znamenalo, že duše si mohli opáleniny, spôsobené očiscom natrieť a trošku ich ochladiť. Bývalo vraj
taktiež zvykom vhadzovať pre dušičky do ohňa rôzne pokrmy kvôli vykúpeniu hriechov alebo dušičkám
na prilepšenie.

Pečivo v tvare hnátov

Milosť žiť v nebi

Zapaľovanie sviečok na hroboch príbuzných a známych a návšteva cintorínov sú tradičnými súčasťami slávenia tohto sviatku. Medzi slovenských zvykmi a tradíciami ale sú aj zmienky o menej tradičných činnostiach.
Na Sviatok všetkých svätých sa zvyklo piecť pečivo – žemle v tvare „hnátov“, položených krížom, ktorým sa hovorilo „kosti svätých“. Na Dušičky zase štvorhranné pečivo, ktoré bolo vyrobené z mlieka a naplnené džemom
alebo makom. Týmto pečivom údajne ľudia obdarúvali
žobrákov a chudobných ľudí, ktorí zvykli postávať pred
kostolom, či pred cintorínom.

Dnes sú tieto dni pre nás hlavne o modlitbe, spomienkach na našich najbližších, kvetoch na hroboch
i vôni horiacich sviečok. Počas druhého dušičkového
sviatku sa modlíme za duše všetkých, ktorí odišli z nášho sveta, no ešte im nebola udelená milosť žiť v nebi.
Práve k jej získaniu môžu pomôcť modlitby a obety
nás všetkých. Podmienok na získanie odpustkov je päť:
spoveď, prijatie Eucharistie, návšteva kostola a cintorína
a určené modlitby. Cirkev vždy ľudí vyzýva, aby svoje
modlitby od 1. novembra až po 8. november venovali
špeciálne za duše v očistci, čomu sa prispôsobuje aj slávenie svätých omší.

Lampu plnili maslom
Podľa ľudovej tradície v predvečer sviatku dušičiek
hospodár plnil lampu maslom namiesto oleja. Verili to-

Jana Pisarčíková

Z HISTÓRIE

Prvého novembra sa Sviatok všetkých svätých (nielen mučeníkov) začal sláviť v 8. storočí, najprv v Írsku
a potom v Anglicku. Pápež Gregor IV. (827-844) rozšíril
sviatok na celú cirkev. Veriaci si v tento deň pripomínajú
aj svätých, ktorí nemajú miesto v kalendári alebo nie sú
oficiálne vyhlásení za svätých.
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Nové
autobusy
doplnili
popradskú
flotilu
Vedeli ste, že presne dvadsať rokov sme v Poprade mali rovnaké názvy autobusových
zastávok? Prepravca mestskej hromadnej dopravy (MHD) v meste Slovenská autobusová
doprava (SAD) v spolupráci s mestom Poprad pripravila od prvého októbra pre Popradčanov
zmeny MHD. Nové autobusy, nové trasy, nové názvy zastávok. Popradčania ich mali možnosť
pripomienkovať a ich postrehy SADka zapracovala. Ďalšie zmeny teda prídu od novembra.

K

oncom septembra pred mestským úradom na chvíľu
zaparkovalo šesť úplne nových autobusov MHD. „Ide
o najmodernejšie modely s ekologickým motorom
spĺňajúcim normu EURO 6. Majú nízko podlažné prevedenie. Každý autobus má doplňujúcu výbavu ako je nástupná plošina pre imobilných cestujúcich a starších ľudí.
Takisto sú to komfortné sedadlá, kde sme kládli dôraz na
čistotu a pohodlie. Nie sú plastové, ale s pohodlným čalúnením,“ povedal Marek Modranský, vedúci dopravy SAD
Poprad.

DIANIE V MESTE

Niektoré staré nahradili novými

Linky po novom
Linkou číslo jedna sa po novom dostanete z Nového Juhu z Uherovej ulice, okolo
cirkevnej školy, cez Bajkalskú ulicu k Domu
kultúry a okolo Okresného úradu a Hviezdoslavovej ulice na autobusovú stanicu. Pre ľudí,
ktorí cestujú do Matejoviec za prácou do fabrík z Nového a Starého Juhu je najlepšie využívať linku číslo 4. Tá po novom od nemocnice smeruje
k zimnému štadiónu a končí na Allendeho ulici. Ak sa do
Matejoviec potrebujete dostať zo stanice, či z okolia námestia, využite linku číslo 2. Na Strážske námestie smerom
okolo gymnázia na Kukučínovej ulici sa dostanete linkou
číslo 5. Z mestskej časti Veľká cez centrum a zimný štadión
do Spišskej Soboty a naopak sa dostanete linkou číslo tri.
Linkou číslo šesť sa prepravíte z oboch juhov smerom k nemocnici, okolo Domu kultúry cez západ k Tescu, na cintorín
do Veľkej a naopak. Sedmičkou sa z Juhu cez nemocnicu,
Fórum, Dom kultúry, Okresný úrad a autobusovú stanicu
dostanete na Západ ku kovošrotu a na ulicu Hraničnú.

POPRAD ZVYŠUJE
ŠTANDARD
CESTOVANIA
MHD

LED smerové tabule, na ktorých sú vypísané zastávky sú umiestnené vpredu, vzadu
i na bočnej nástupnej strane. „Chceme cestujúcim i obyvateľom mesta Poprad poskytnúť
čo najdlhšiu dobu čo najkvalitnejšiu službu
s čo najkvalitnejším vozidlovým parkom,“ hovorí Modranský. Súčasný vozový park má 22-24 vozidiel. Vďaka novým autobusom mohol dopravca niektoré staré nahradiť.
„Som presvedčený o tom, že ľudia by mali využívať MHD
viac. Je to celosvetový trend a to hlavne kvôli životnému
prostrediu. Kúpou týchto nových autobusov sa zaradíme
medzi mestá s najvyšším štandardom úrovne cestovania.
Chcem poprosiť všetkých Popradčanov, aby začali využívať MHD,“ povedal primátor mesta Poprad Anton Danko.
Nové trasy
Práve rozhodnutie primátora, poskytnúť Popradča-
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nom kvalitnú MHD, si v SADke veľmi vážia. „Pre nás to
znamenalo aj nechať históriu už za nami a kostrbaté linky, ktoré už nevyhovovali prepravným potrebám cestujúcich inovovať do nových trás. Výsledkom je, že cestovné
poriadky narástli takmer o tretinu,“ vysvetľuje Modranský. Ako dodal, sú si vedomí toho, že niektorí ľudia možno
pocítia nespokojnosť, keď prídu na to, že sa im ich linka
stratila, avšak veria, že si objavia v zapätí ešte lepšiu.
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Niekoľko mesačná práca
Róbert Nagy zo SAD Poprad nad tvorbou nového trasovania liniek v spolupráci s mestom Poprad sedel niekoľko mesiacov. „Na základe všetkého stojí dokument
s názvom Plán dopravnej obslužnosti. Poznajúc špecifiká miestnej dopravy, požiadavky cestujúcich, ich počty,
mestské požiadavky vznikol model dopravy,“ povedal
Nagy. Zmenou liniek sa podľa jeho slov zlepší atraktivita
MHD. „Namiesto veľkých dlhých okružných trás, kde cestujúci cestovali aj 45 minút až hodinu, vraciame do mesta
priame a rýchle linky, niekoľkokrát do hodiny tak, aby aj
v nejakej výhľadovej dobe si cestujúci nemusel pozerať
cestovný poriadok, ale aby keď vyjde zo svojej bytovky
na sídlisku vedel, že do nejakých 10-15 minút mu nejaký
autobus pôjde,“ povedal. Pri tvorbe nových liniek vychádzali aj z poznania z iných miest. Po dvadsiatich rokoch
sa teda v meste zmenili aj názvy zastávok. „Pomenované
sú podľa najsilnejšieho miestopisného názvu v blízkosti
zastávky, či už ide o nejaký úrad, námestie, snažili sme sa
pomenovať ich bez komerčných názvov pokiaľ ten nie je
silnejší ako všetko naokolo,“ vysvetlil Nagy.
Podnety Popradčanov
Primátor mesta Anton Danko hneď zároveň vyzval Popradčanov, aby posielali k novému trasovaniu a celkovo
k MHD svoje pripomienky. Ako povedal, prioritou je nastaviť linky tak, aby vyhovovali potrebe ľudí. V polovici októbra sa teda na mestskom úrade konalo stretnutie SAD
s mestom, aby boli prehodnotené pripomienky k zmene
cestovných poriadkov. „Zo stretnutia mám veľmi dobrý
pocit, dohodli sme sa na niektorých zmenách. Veľa podnetov od obyvateľov bolo zapracovaných v nových cestovných poriadkoch. SAD v súčasnosti s Mestom Poprad
vynikajúco spolupracuje a máme spolu jednotný záujem,
a to aby ľudia cestovali MHD v perfektných autobusoch
a aby boli spokojní s celým systémom. Som veľmi milo
prekvapený, že aj po zásadných zmenách sme k dnešnému dňu, v porovnaní s minulým rokom, už na lepších číslach,“ zhodnotil pracovné stretnutie primátor.
Spojenie Západu so stanicou, Veľkej a Spišskej Soboty nielen s centrom

Stretnutie bolo svedectvom toho, že mesto v spolupráci so SAD má záujem dotiahnuť popradskú MHD na
vyšší level. „Ďakujem všetkým našim cestujúcim za ich
podnety. Každý sme spracovali a každému jednému cestujúcemu sme poskytli odpoveď. Hovoríme napríklad
o požiadavkách sídliska Západ na spojenie so stanicou,
mestskej časti Veľká a Spišská Sobota a na ich spojenie
nielen s centrom. Tak, ako tu v Poprade máme najlepšie
autobusy zo všetkých MHD na Slovensku, tak chceme,
aby aj naše služby a trasovanie vyhovovalo drvivej väčšine cestujúcich,“ uzvrel Róbert Nagy zo SAD. Zmeny v cestovných poriadkoch nastanú priebežne k 1. novembru.
Test cestovania v MHD

DIANIE V MESTE

Mestskú hromadnú dopravu sme si na vlastnej koži vyskúšali s Popradčankou Natáliou, ktorá zvykne MHD cestovať. Vyrážali sme zo sídliska Nový Juh, kde aj býva. Našim cieľom bolo dostať sa najprv k Domu kultúry. Vybrali
sme sa číslom 7. Aj napriek tomu, že prvý autobus nám
ušiel, počkali sme pár minút a prišiel ďalší. Cesta k Domu
kultúry nám trvala približne 12 minút. Približne pred jedenástou hodinou sme sa chceli dostať smerom k Tescu.
Šestka nám prišla len pár minút po príchode na zastávku.
Pri Tescu sme boli za desať minút, no nevystupovali sme
a previezli sme sa rovno do mestskej časti Veľká. Za sedem minút sme boli na
Velickom námestí. Náš
výlet MHD sme chceli
zakončiť tam, kde sme
začali. Presne o dvanástej hodine sme opäť nasadli na autobus číslo 6.
Približne o tridsať minút
sme vystúpili na Uherovej ulici. Ako Natália na
záver zhodnotila, mala
pocit, že pri cestovaní
čakala na autobusy kratšie ako predtým. Ako ale
dodala, na nový systém
si jednoducho musí iba
zvyknúť.
Jana Pisarčíková
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FOTO: Štátny archív v Poprade

Dôležitý medzník
v histórii
Popradu

Z HISTÓRIE

V 760-ročnej histórii mesta Poprad sa udiali mnohé významné
udalosti, ktoré vplývali na jeho ďalší vývoj. Jednou z nich je
splynutie Popradu, Spišskej Soboty a Veľkej do jedného celku,
ktoré sa podarilo uskutočniť pred 75 rokmi.
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Významný
historický akt
bol zavŕšením
snáh všetkých
troch obcí
o rýchlejší
rozvoj
hospodárskeho,
spoločenského
a kultúrneho
života Popradu.

P

äť hornospišských miest (Spišská Sobota, Poprad, Veľká, Stráže
a Matejovce) tvorilo samostatný
zväzok oficiálne iba v rokoch 1850 1854, keď sa pre nich utvorila samostatná expozitúra Okresného zborového súdu v Kežmarku, nazvaná „Okresný súd piatich vyšných miest v Spišskej
Sobote.“ V roku 1871 bola otvorená
Košicko-bohumínska železnica, ktorá
podmienila rozvoj priemyslu v podtatranskej oblasti. Pretože na malom
spišskosobotskom chotári pre výstavbu nových podnikov nebolo miesta,
postupne sa začal rozvíjať Poprad.
Spišská Sobota ostala správnym strediskom počas malých a veľkých žúp
(do roku 1923 a 1927), ale pri uskutočnení krajinského zriadenia v roku 1927
sídlom okresu sa stal už Poprad. Trvalo

však ešte 6 rokov, kým bol okres skutočne prenesený do Popradu (v zime
1932).
Stavebný vývoj postupne stieral
hranice
Už v roku 1916 popradský mešťanosta Dr. Koloman Förster predložil návrh na správne zlúčenie piatich mestečiek, ktoré v súčasnosti tvoria Poprad.
Jeho iniciatívu podporilo aj mestské
zastupiteľstvo, ktoré menovalo odbornú komisiu na prípravu dohody o ich
zlúčení. Udalosti prvej svetovej vojny
a nové povojnové usporiadanie štátu
však tieto snahy oddialili. Na malom
chotári stavebný vývoj postupne stieral hranice medzi jednotlivými obcami. V roku 1934 Krajinský úrad inicioval
vypracovanie spoločného regulačné-
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ho plánu pre Poprad, Spišskú Sobotu, Veľkú a Stráže pod
Tatrami. Tento návrh sa však okrem Popradu nestretol
s pochopením. V 20. rokoch 20 storočia mal jedine Poprad nad 2 000 obyvateľov, túto hranicu do roku 1930
prekročila Veľká aj Spišská Sobota.
Memorandum
Počas druhej svetovej vojny 1939 – 1945 všetky snahy
o zlúčenie upadli do zabudnutia. Po jej skončení a postupnom konsolidovaní hospodárskeho a spoločenského života sa opäť objavili snahy o vytvorenie tzv. Veľkého
Popradu zlúčením Veľkej a Spišskej Soboty s Popradom
a tiež úsilie osady Svit, ktorá bola dovtedy súčasťou Veľkej,
o jej osamostatnenie. Už od mája 1945 prebiehali rokovania medzi zástupcami jednotlivých miestnych národných výborov. Ich iniciátorom bol Miestny národný výbor
v Poprade podporovaný Okresným národným výborom
v Poprade na čele s predsedom Oskarom Jeleňom. Pripravili memorandum adresované Slovenskej národnej
rade, kde zdôvodnili ekonomické, dopravné, stavebné,
spoločenské a kultúrne dôvody zlúčenia týchto troch
obcí. Toto memorandum sa stalo základom rokovaní zainteresovaných miestnych národných výborov. Prvé spoločné zasadnutie so zástupcami Popradu sa uskutočnilo
vo Veľkej 7. júla 1945. Predseda ONV Oskar Jeleň vysvetlil
zámery vytvorenia Veľkého Popradu, nutnosť spoločnej
železničnej stanice, letiska a výstavbu novej záhradnej
štvrte medzi Veľkou a Spišskou Sobotou. Zdôraznil aj
rozvoj stredných škôl v meste a budovanie novej štátnej
správy. Odpovedal na požiadavky Veľčanov, na ktorých
trvali v prípade zlúčenia. Išlo predovšetkým o výstavbu
kultúrneho domu s divadelnou sálou a kinosálou, pasenie dobytka na popradských pastvinách, zriadenie expozitúry vo Veľkej, ponechanie základnej školy a založenie
niektorých odborných škôl. Nedohodli sa na spoločnom
finančnom hospodárení, pokiaľ si Poprad nevyrovná svoje dlžoby. Predseda MNV vo Veľkej J. Tarnóczy zhodnotil
význam pripravovaného spojenia ako prospešné pre roľníka, robotníka i úradníka a tiež pre budúce generácie.
Požiadavky akceptovali

níkov o tomto návrhu rokoval a schválil 6. septembra 1945
zlúčenie Veľkej a Spišskej Soboty s Popradom a vytvorenie jednej politickej obce Poprad s právnym účinkom od
1. januára 1946. Upustilo sa od pôvodne navrhovaného
názvu Veľký Poprad, aby nedochádzalo k nedorozumeniam a komplikáciám. Osoby, ktoré mali domovskú príslušnosť jednej z dovtedajších obcí, získali domovskú príslušnosť novej obce. K 1. novembru 1945 boli rozpustené
dovtedajšie MNV a rada ONV bola poverená ustanoviť
nový národný výbor pre zlúčenú obec Poprad. Bolo navrhnutých 37 členov, z toho 17 z Popradu, 12 z Veľkej a 8
zo Spišskej Soboty.

Dňa 23. júla 1945 sa podobné stretnutie konalo aj
v Spišskej Sobote. Účtovník Popradu vysvetlil Sobotčanom princíp rozdeľovania dreva z mestských lesov. Bola
to pre nich závažná otázka, pretože obec nemala vlastné
lesy. Sľúbil im tiež poskytnúť pasienky pre 30 – 40 kusov
hovädzieho dobytka. Medzi ďalšie požiadavky patrilo
prednostné prideľovanie stavebných pozemkov medzi
Spišskou Sobotou a Veľkou domácim obyvateľom, obec
musí mať pomerné zastúpenie v novom MNV, prevziať
zamestnancov obce a zriadiť expozitúru na vybavovanie
bežných záležitostí, rozšíriť nemocnicu a naďalej vydržiavať všetky dovtedajšie jarmoky a trhy. Predložené požiadavky zástupcovia Popradu bezvýhradne akceptovali, za
preloženie Okresného súdu do Popradu sľúbili adaptovať
budovu a umiestniť do nej školy a úrady. Zlúčená obec
mala mať názov Veľký Poprad. S uzavretými dohodami
súhlasilo plénum MNV v Poprade aj spoločné zasadnutie zástupcov všetkých troch národných výborov 30. júla
1945. Znovu bolo skoncipované memorandum adresované SNR, jeho autorom bol Dr. Eugen Bohuš. Zbor povere-

Dňa 23. októbra 1945 sa zišli v popradskej Redute
členovia troch národných výborov a okolo 400 občanov
z Popradu, Veľkej a Spišskej Soboty, aby slávnostne zvolili
spoločný miestny národný výbor. Zhromaždenie prebiehalo pokojne, bez akýchkoľvek prejavov nesúhlasu alebo
protestov. Navrhnutú kandidátku schválili všetci prítomní. Zhromaždenie súčasne zvolilo predsedu Národného
výboru mesta Poprad Pavla Šimona, obchodníka z Popradu, ktorý do rúk predsedajúceho Oskara Jeleňa zložil slávnostný sľub. Od 28. januára 1946 sa určili názvy zlúčených
obcí a osád Poprad - Veľká, Poprad - Svit, Poprad - Spišská
Sobota a Poprad - Kvetnica. Tento významný historický
akt bol prirodzeným zavŕšením snáh všetkých troch obcí
o rýchlejší rozvoj hospodárskeho, spoločenského a kultúrneho života Popradu Ich snaha sa ukázala ako správny
krok do budúcnosti. Od 1. júla 1960 sa k Popradu pričlenili
Stráže pod Tatrami a od 1. januára 1974 aj Matejovce.
PhDr. Božena Malovcová
Štátny archív v Poprade, pracovisko Archív Poprad

Zavŕšenie snáh

Z HISTÓRIE
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FOTO: archív A. Stevens

Aj keď stratíte
všetko, nájdite
silu bojovať

D

Pochádza z lyžiarskej rodiny avšak jej
samej viac učarovalo plávanie, cyklistika
i beh. Triatlonistka Alena Stevens
pracovala najprv ako letuška. Dnes je
najúspešnejšou Slovenkou v dlhom
triatlone. Keď jej do cesty vstúpilo
zranenie, nevzdávala sa a všetci plavčíci
sa čudovali, ako niekto dokáže plávať
iba s jednou rukou. Počas prvej vlny
pandémie neváhala, natiahla si neoprén a plávala všade, kde sa dalo,
či v ľadovom jazere alebo v malom bazéne u známych na elastickej
gume. V rozhovore pre Mesačník Poprad porozprávala o tom, prečo treba
neustále v živote prekonávať prekážky, a tiež, že byť profesionálnym
športovcom na Slovensku nie je vôbec jednoduché.

NA SLOVÍČKO

vanásť rokov ste žili v zahraničí. Kde sa zrodil sen venovať sa a dosahovať úspechy práve
v triatlone?
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„Vždy som veľa športovala, začalo to zjazdovým lyžovaním a prešla som si viacerými športami, žiaľ pri žiadnom
som poriadne neostala. Prišlo to vtedy, keď som pracovala
ako letuška na strednom východe. V tom čase som lietala
pre komerčné linky v Bahrajnskom kráľovstve Gulf Air a išla
som reprezentovať leteckú spoločnosť na beh do Amsterdamu. Tu to začalo. Potom prišli duatlony, triatlony a to som
už začala cestovať na preteky aj medzinárodne.“
Do Dubaja ste odišli práve kvôli športu alebo?
„Lietala som tam pre vládnu letku – pre prezidenta. Žila
som priamo na pláži, mala som tam krásny život. Popri práci som sa venovala triatlonu. Neskôr som sa ale presťahovala do Anglicka a odtiaľ na Slovensko. Mala som zranenie
a predsa len, keď človeku chýba zdravie, akosi ho to ťahá
domov.“
O aké zranenie išlo a ako ovplyvnilo Váš život?
„Ten čas považujem za jedno z najťažších období môjho
života. Natrhla som si šľachu v ramene a už sa to nabaľovalo.
Sponzor mi nepredĺžil zmluvu, stratili sa financie, stratilo sa
to všetko prečo som žila, to čo ma napĺňalo. Mala som pocit,
že som stratila úplne všetko. Pre športovca je to veľmi nepríjemná situácia, keď sa jedným zranením všetko zosype.
Bolo to natoľko vážne, že trvalo asi štyri roky kým som sa
zo zranenia dostala a dokázala byť na tom minimálne tak,

ako som teraz. Rok a tri mesiace trvalo, kým bolo rameno
po operácii opäť funkčné na zahájenie plaveckého tréningu.
Bolo to ťažké a bol to môj najväčší pád. Ten ale veľmi rýchlo
vystriedalo to najkrajšie obdobie života, pretože sa mi narodili detičky. A hneď dve naraz.“
Áno, počula som o Vás že ste hrdou mamičkou dvojičiek. Ako sa dá spojiť profesionálny šport s rolou
matky?
„V prvom rade je to o silnej podpore, bez ktorej by šport
na takejto úrovni prakticky nebol možný. Keďže máme dve
deti, tak je to niekoľkonásobne náročné. Hoci sa situácia
zlepšila, keďže sú už škôlkárikovia, náš deň musí byť i naďalej naplánovaný na každú jednu minútu. Ráno vychystáme
s mužom detičky do škôlky a následne si odtrénujem prvú
fázu. Medzi tréningami sa snažím mať aspoň 2-3 hodiny prestávku, popri ktorej pripravujem tréningové plány pre svojich športovcov a postarám sa o domácnosť. V skorých poobedňajších hodinách mám druhú fázu tréningu, po štvrtej
hodine sa snažím venovať detičkám.“
Čo považujete za svoj najväčší úspech?
„Pre mňa je najväčšou výhrou, že po pôrode, pri dvoch
deťoch som dokázala, že rekordy sa dajú lámať. Hlavne vo
vytrvalostnom športe ako je Ironman. Dvakrát sa mi túto
sezónu podarilo zlomiť rekord. Najprv 9 hodín a 29 minút
(s defektom) v Piešťanoch na Slovakmane, a o mesiac neskôr na Podersdorf Triathlone v Rakúsku, kde som dala čas 9
hodín a 6 minút. Len málokto si vie predstaviť, koľko to stálo
úsilia celej rodiny, zriekania sa a financií.“
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Keď už spomíname financie, pre športovca asi nie
je ľahké zohnať sponzoring. Ako to vidíte vy?
„Je to strašne náročné. Na prípravu športovec minie tisícky eur. Drvivú väčšinu som si zatiaľ hradila z vlastných financií a úprimne, z tých výhier to nepokryjete. Vystačí to tak
akurát na hotel, náklady na cestu a štartovné. Uvidíme, ako
to bude budúci rok. Človek musí mať nejaký príjem, je veľmi
ťažké dávať do toho peniaze a nevidieť z toho naspäť nič.
V zahraničí som to mala jednoduchšie presadiť sa aj napriek
tomu, že som bola Slovenka žijúca v Anglicku.“
Mýlim sa ak poviem, že pri triatlone, sú veľmi dôležité aj
myšlienkové pochody a všeobecne nastavenie mysle?
„Je to dôležité pri každom športe. Často je človek nie až
tak veľmi obdarovaný talentom, ale keď to má v hlave nastavené správne, tak dosiahne viac ako talentovaný atlét, ktorý
sa dá ľahko zlomiť pri prvom neúspechu. Psychika je veľmi
dôležitá, hlavne pri dlhých Ironmanoch. Stane sa vám napríklad, že máte kŕče v bruchu, ale vtedy stačí len prejsť z plánu
A na plán B. Preteky by sa vzdávať nemali, pokiaľ to už nie je
absolútne nevyhnutné.“
Máte aj vy nejakú psychologickú prípravu pred súťažou? Čo vám v tej chvíli víri hlavou?
„V čase, keď som mala nižšie športové sebavedomie som
pracovala so športovým psychológom. Bolo to vtedy, keď
som od záľuby prešla k profesionálnemu športu. Na štartovke sa vedľa mňa objavili hviezdy, ktoré boli predtým mojim
vzorom a ja som mala veľký rešpekt. V tej chvíli som sa sama
seba pýtala, čo tu robím a že aj tak prídem posledná. To je
teda veľmi zlé nastavenie. Existujú rôzne návody ako predísť
takýmto myšlienkovým pochodom. Na pretekoch musí byť
človek sústredený a predstavovať si tie správne veci. Človek
by ani neuveril, koľko vecí si dokáže natrénovať.“
Pri športe sa môže stať, že bojujete o nejaké miesto
a niekto vás jednoducho predbehne. Na čo je potrebné
myslieť v takomto momente?
„Treba si stanoviť zopár cieľov a keď jeden nevyjde, zmeniť ho rýchlo na nejaký iný. Sú ľudia, ktorých keď niekto
dobehne a stratia to svoje vytúžené prvé miesto, tak ich to
úplne odrovná a v tom okamihu ich predbehne ďalší a ďalší.
Treba jednoducho neustále bojovať a motivovať sa. Povedať
si, že ak nebudem prvý, vymením cieľ A za cieľ B - napríklad,
idem si pre svoj osobák alebo po svoj najlepší bežecký čas.“
Ak sa spätne vrátite ku svojej kariére, je niečo čo by ste
dnes spravili inak? Prípadne, máte ešte nejaký sen, kto-

rý by ste si chceli splniť?
„Veľmi rýchlo som išla do vzdialenosti Ironmana – teda
na dlhé triatlony. Netreba sa na to ponáhľať, to zdôrazňujem
aj svojim mladým zverencom. Najprv rozvíjať svoju rýchlosť
a výbušnosť a postupne prejsť do dlhších vzdialeností. Veľmi som sa ponáhľala. Čo sa týka sna, dvakrát som pretekala
na majstrovstvách sveta na Havaji a tam by som sa chcela
vrátiť aj ako profesionálka. Kvalifikácia medzi profesionálmi
je nesmierne náročná. Za nových podmienok sa tam ešte
žiaden Slovák nedostal.“
Alenka, čo by ste na záver odporučili ľuďom, ktorí možno taktiež snívajú a chceli by sa stať úspešnými v triatlone?
„Vhodné je nájsť si trénera alebo začleniť sa do tréningovej skupiny. Neodporúčam trénovať iba tak „od buka
do buka“ pretože človek sa buď pretrénuje alebo naopak
podtrénuje, jednoducho nevie byť na seba objektívny.
Keď už trénera mám, tak hlavne mu dôverovať a nedať sa
ovplyvňovať inými názormi alebo množstvom informácii
na nete. Ako som už spomínala, začať postupne a neprejsť
príliš rýchlo do dlhých vzdialeností. Je to ako pri bežcoch,
nemôžete chcieť hneď zabehnúť maratón, keď ste ešte len
iba začali pravidelnejšie behať.“
Jana Pisarčíková
ÚSPECHY ALENY STEVENS
• Slovenská rekordérka v tratiach Ironmanu s najrýchlejším ženským časom 9hod 6min
• Niekoľkonásobná víťazka kategórie v pretekoch série
Ironman
• Majsterka Sveta v kategórii v Dlhom Triatlone
• 2 x násobná účasť na Majstrovstvách sveta v IM, Kona
Hawaii

NA SLOVÍČKO

• Majsterka Slovenska v strednom a dlhom triatlone
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NA OKRAJ
Popradčania
najazdili tisícky
kilometrov

V

iac ako stovka Popradčanov sa zapojila do celoslovenskej súťaže Do práce na bicykli.
Spoločne najazdili 9 748,46 km, čo
je väčšia vzdialenosť než z Popradu do New Yorku.
Hlavným
cieľom
súťaže
„Do práce na bicykli“ je podporiť myšlienku ekologickej, zdravej a finančne výhodnej dopravy
do zamestnania, a tiež motivovať
samosprávy, aby na svojom území vytvárali kvalitné a bezpečné
podmienky pre cyklistov.
Takmer dve tisíc jázd
Popradčania spoločne svojou jazdou na bicykli ušetrili
2686,39 kg CO2. A dohromady
uskutočnili 1930 jázd. Registrovaných tímov bolo dohromady
36. Účastníkov 108. Každý jeden
z účastníkov teda v priemere najazdil 90,26 kilometrov. Popradčania
počtom najazdených kilometrov
predbehli Vysoké Tatry, Kežmarok,
Spišskú Novú Ves i Starú Ľubovňu.
Zlomiť sa ale nenechali obyvatelia
Svitu, ktorí spoločne najazdili viac
ako 11 tisíc kilometrov. Avšak, ako
uviedli organizátori pri vyhlasovaní súťaže, hlavnou motiváciou
pre zapojenie sa je predovšetkým
dobrý pocit súťažiacich, že šetria
svoje zdravie, svoje financie, svoje
mesto a životné prostredie.
(jp)
ZDROJ: dopracenabicykli.sk

Nočný
poplach
v Matejovciach
Rovnako ako pri ohni, aj voda vie byť dobrý sluha, no zlý pán. Mnohé
okolité mestá východného Slovenska v polovici októbra potrápili
povodne. V strehu bolo aj mesto Poprad. Hladina potoka v mestskej
časti Matejovce nebezpečne stúpala.

13.

októbra malo mesto Poprad
pred sebou náročnú noc.
O 21.00 hodine večer mesto
na svojom území vyhlásilo druhý stupeň povodňovej aktivity. Vodné hladili
stúpali a pršať neprestávalo. Popradské
zložky ani chvíľu nezaváhali a hneď ako
sa vodné hladiny v meste začali dvíhať,
zakročili. V Matejovciach hrozilo, že sa
potok vybreží. „Naše hliadky monitorovali celú noc úroveň hladiny vodných
tokov na celom území mesta, aby v
prípade, ak si to situácia vyžiada, sme
boli schopní okamžite prijať opatrenia
na ochranu života, zdravia a majetku
občanov,“ spomína si náčelník mestskej polície Marián Gardoš. Ako dodáva, problém bol aj na Velickom potoku, v Strážach bolo zaplavené ihrisko,
v mestskej časti Kvetnica a vyčíňala tiež
rieka Poprad v Spišskej Teplici.
Protipovodňové bariéry
Riadenie povodňových zabezpečovacích prác prevzal po príchode veliteľ zásahu z OR HaZZ v Poprade. Na
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pomoc boli prizvaní dobrovoľní hasiči
zo Spišskej Soboty a Stráž s protipovodňovými vozíkmi a v kritickom úseku
natiahli protipovodňové bariéry proti
vybreženiu potoka. O vykonávaných
prácach boli upovedomení Správa povodia Dunajca a Popradu a Okresný
úrad Poprad, odbor krízového riadenia.
O 15 centimetrov
Okolo jednej hodiny rannej sa dážď
napokon upokojil. Hladina vody počas vykonávaných záchranných prác
klesla asi o 15 centimetrov a situácia
sa postupne stabilizovala. Na miesto
prišiel aj primátor Anton Danko. „Naši
pracovníci situáciu dôkladne monitorovali. Zabezpečili vrecia s pieskom,
pretože jeden dom mal zaplavenú pivnicu a taktiež pomáhali pri odčerpávaní vody. Som rád, že voda začala klesať
a nedošlo k takým škodám ako pred
niekoľkými rokmi,“ zhodnotil primátor
Anton Danko.
Jana Pisarčíková
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Hámorovci
presťahovali
kinosály
do obývačiek
Nohy vyložené na posteli a pri sebe počítač, tablet, či telefón. Už 28 rokov patrí október v Poprade
aj Medzinárodnému festivalu horských filmov. Začiatkom októbra sa v meste zrušili všetky
kultúrne podujatia. Organizátori teda museli improvizovať. Ich túžba festival uskutočniť ale bola
silnejšia než pandémia. Našli spôsob a historický prvýkrát sa festival uskutočnil online.

P

rázdne sály bez divákov. Tak to teda pre festival horských filmov ani zďaleka nie je príznačné. Filmy plné
adrenalínu, rozmanitých filmárskych pohľadov s dobrodružným nábojom si diváci tento rok mohli pozrieť iba
online. Aj svoje brány festival otvoril iba pred objektívom
kamery. K divákom sa dostal prostredníctvom online prenosu. „Situácia na celom svete, v súvislosti s koronavírusom
nám ukazuje, že človek mieni a život mení. Som rád, že celý
tím okolo Petra a Mariky Hámorových sa nevzdal a ukázal
nám, že bojovať sa dá aj takýmto spôsobom. Prvých víťazov
už teda máme a sú to práve organizátori,“ povedal pri otváraní viceprimátor mesta Poprad Štefan Pčola.
Akoby ani nebola

Grand Prix pre Pavla Barabáša
Filmy si diváci mohli pozrieť vďaka vygenerovaným kódom. Víťazom 28. ročníka a držiteľom Grand Prix Medzinárodného festivalu horských filmov sa stal slovenský film
režiséra Pavla Barabáša Everest – najťažšia cesta. Rozhodla
o tom trojčlenná medzinárodná porota v zložení Steve

Dokonale uchopil príbeh
Štyria špičkoví slovenskí horolezci si pred 32 rokmi povedali, že prelezú najťažšiu cestu v juhozápadnej stene
Everestu. Barabáš podľa poroty dokonale dramaticky príbeh uchopil. Cez pocity vedúceho expedície režisér zobrazil najväčšiu tragédiu v histórii slovenského horolezectva,
pri ktorej zahynuli Dušan Becík, Peter Božík, Jaroslav Jaško
a Jozef Just. Barabáš citlivým spôsobom poukázal na príbeh a následky tejto tragédie.
Diváci ocenili Hatiara
Cenu poroty získal slovenský film režiséra Rastislava
Hatiara s názvom Nechcený. Cenu za najlepší krátky film
získal kanadský režisér Jay Trusler za film Nebula. Cenu za
najlepší horolezecký film získal poľský režisér Stanislaw
Berbeka za film Dreamland. Cena za najlepší dobrodružný film putovala opäť do rúk Barabáša a to za snímku
Salto je kráľ. Porota udelila aj dve čestné uznania. Jedno
pre amerického režiséra Petra Mortimera a jeho film Reel
Rock 14: Štáty podľa Joe a druhé pre českého režiséra Jána
Šimáneka za film Ufo life. Cenu diváka dostal film slovenského režiséra Rastislava Hatiara - Nechcený autoportrét.
Ako uvádzajú organizátori na stránke, napriek tomu, že
tento ročník bol o čosi smutnejší a chýbala pravá festivalová atmosféra – keďže odpadla značná časť sprievodného
programu, populárne besedy a nestretli sa ani partie kamarátov „rovnakej krvnej skupiny“ hodnotia ho pozitívne
a sú radi, že nesklamal, ale naopak mnohých potešil. 29.
ročník Medzinárodného festivalu horských filmov sa uskutoční 13. až 17. októbra 2021.
Jana Pisarčíková

DIANIE v MESTE

Počas piatich dní si mohli diváci pozrieť 43 filmov. Pripraviť online premietanie, ale nebolo jediným strašiakom
v myšlienkach organizátorov. „Keď sme spúšťali projekt mali
sme strach, keďže sa nikam nedá cestovať, že filmov bude
málo. Boli sme ale prekvapení, keď sme zistili, že filmy sú tak
kvalitne natočené akoby korona nikdy ani nebola. Je síce
pravdou, že v uplynulých rokov bolo filmov o niečo viac, ale
nebol to rapídny pokles,“ povedala riaditeľka festivalu Mária
Hámorová. Ako uviedla na stránke mfhf, to, že sa vysielalo
online malo ďalšiu veľkú výhodu. „Ľudia mali možnosť vidieť filmy, ktoré by si pozreli na premietacích plátnach tu pod
Tatrami, no takto si ich aspoň mohli vychutnať aj diváci z rôznych kútov Slovenska, ktorí by – či už pre pracovné, súkromné
alebo iné dôvody – sem pricestovať nemohli. Takže to bola
určite výhoda.“

Lichtag (Česká republika), Jerzy Porębski (Poľsko) a Mária
Dutková (Slovenská republika). Porotca z Čiech sa kvôli
pandémii do Popradu tiež nedostavil. Do hodnotenia sa
zapojil cez internet.
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SLÁVNOSTNÉ PRIJATIE
JUBILANTOV

FOTOREPORTÁŽ

Mesto Poprad si uctilo obyvateľov, ktorí sa dožili krásneho
životného jubilea (90 rokov, 80 rokov, 75 a 70 rokov.)
Jubilantov potešil darčekový box a blahoželanie od primátora
mesta Poprad Antona Danka. Pre všetkých bol pripravený
kultúrny program. POZRITE SI VÝBER Z FOTOGRAFIÍ.
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FOTO: mesto Poprad

FOTO: mesto Poprad
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SLÁVNOSTNÉ
PRIJATIE
DETIČIEK
Na pôde mestského úradu sa
uskutočnilo slávnostné prijatie
popradských detí. Nieslo sa vo veľmi
príjemnej a milej atmosfére.
Prijaté detičky dostali od mesta
darček v podobe detského
darčekového boxu a maminky boli
obdarované ružičkou. Mesto Poprad
sa teší, že môže prostredníctvo
takýchto prijatí privítať tých
najmenších v našom meste.
POZRITE SI VÝBER Z FOTOGRAFIÍ.

FOTOREPORTÁŽ
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Do otvárateľných
nádob na odpad
hádžeme všetko
Už presne 16 rokov. To je doba, počas ktorej sa
v meste Poprad na triedený odpad používajú
Zvony. Viacerí Popradčania prišli so sťažnosťami,
že na triedenie odpadu nie sú veľmi vhodné.
Opýtali sme sa ako to je priamo na oddelení
životného prostredia na mestskom úrade.

P.

Čakyová ako to je v meste so súčasnými nádobami na triedený odpad?

„Súčasný typ nádob – ZVON na triedený odpad sa
v meste Poprad používa približne od roku 2004. Počas tohto
obdobia sa tento typ nádob osvedčil najmä vzhľadom k čistote vytriedenej zložky odpadu, ktorá je na úrovni až 90%
čistoty - triedenej zložky.“
Boli v Poprade odskúšané niekedy aj iné nádoby na
triedený zber alebo?
„V prvých rokoch zavádzania triedenia odpadu boli na
niektorých miestach umiestnené aj iné nádoby s otvárateľným vekom KUKY, BOBRE nakoľko zvony boli postupne dokupované na celé územie, konkrétne išlo o sídlisko JUH III.
Prax ukázala, že pri týchto nádobách s otvárateľným vekom
obyvatelia vhadzovali odpad, ktorý tam nepatril a „triedený
odpad“ musel byť z polovice dotrieďovaný. Nie sme jediné
mesto na Slovensku, ktoré tento typ nádob ZVON používa
a ich skúsenosť s čistotou vytriedenej zložky odpadu je totožná s našou.“
Čo to pre nás znamená, ak sa odpad musí dotrieďovať?
„Čistota vytriedenia jednotlivých zložiek odpadu a ich
množstvo vplýva na celkovú mieru vytriedenia, od ktorej je
závislý poplatok za zneškodnenie.“

EKO POPRAD

Na poslednom mestskom zastupiteľstve sa riešil aj
podnet, že triedené nádoby na odpad Popradčanom
nestačia. Respektíve, že by bolo potrebné doplniť ich
množstvo. Ako to je? Bude sa počet týchto nádob v Poprade zvyšovať?
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„Počet nádob na triedený zber a frekvencia ich vývozu je
limitovaná štandardom zberu, ktorý je stanovený zákonom.
V súčasnej dobe počet nádob na triedený odpad na území mesta Poprad zodpovedá štandardom zberu, dokonca
máme 1/3 nenaplnenú. Momentálne máme informáciu
o tom, že Ministerstvo životného prostredia pripravuje novú
vykonávaciu vyhlášku, ktorá by mala zmeniť vzorec výpočtu štandardu zberu a aj to môže priniesť zmeny vo frekvencii a počtoch nádob. Mesto Poprad má uzatvorenú zmluvu
s Organizáciou zodpovednosti výrobcov (ENVI – PAK a. s.),
na základe ktorej dodanie ďalších počtov nádob a zvýšení
frekvencií podlieha prehodnoteniu a výpočtu štandardu

zberu, ktorý ako sme vyššie uviedli, je postačujúci. Mesto
Poprad každoročne prehodnocuje štandardy zberu s OZV.
V prípade výstavby nových bytových domov sú tieto počty
nádob úmerne zvyšované. Každé zvýšenie počtu nádob na
triedený zber je prehodnocované a odsúhlasované spoločnosťou ENVI-PAK a. s. Tento rok boli schválené a doplnené
2 existujúce kontajnerové stanovišťa o sadu zvonov (papier,
sklo, plasty) a 1 stanovište bolo posilnené o 1 žltý zvon na
plasty. Rokovanie so spoločnosťou ENVI-PAK a. s. ohľadom
prepočtov štandardov zberu na rok 2021 v zmysle platnej
legislatívy prebehne v najbližších mesiacoch.“
Po meste sa rozširujú kadejaké šumy týkajúce sa zvýšeného poplatku za odpad. Povedzme si teda, čo je hlavným
dôvodom toho, že sa poplatok za odpad tento rok zvýšil?
„Je to problém dlhodobo podhodnoteného príjmu
a výdavku. Sadzby poplatku mesta Poprad za komunálny
odpad pre domácnosti boli upravované súčinnosťou od
01. 01. 2012 a to zo sadzby 0,0504 eur za osobu a kalendárny deň, na sadzbu 0,0579 eur za osobu a kalendárny deň
a súčinnosťou od 01. 01. 2013. Na rok 2020 je platná sadzba
0,0810 za osobu a kalendárny deň.“
Ako sa mesto Poprad postavilo k podnetom, ktoré boli
interpelované na mestskom zastupiteľstve?
„V súčasnosti Mesto Poprad začína pracovať na komplexnom riešení odpadového hospodárstva v meste Poprad
s cieľom zabezpečiť občanom kvalitné odpadové hospodárstvo, ktoré sa pretaví k adresnosti konkrétneho občana,
v skratke povedané, že koľko odpadu vyprodukuje a vytriedi, za také množstvo zaplatí.“
Skúsme na záver ešte objasniť Popradčanom, kto má aké
povinnosti v rámci odpadového hospodárstva v meste?
„Mesto Poprad umožňuje obyvateľom mesta Poprad
triediť odpad prostredníctvom nádob na triedený zber na
stanovištiach kontajnerov na to určených. Samotný zber
triedeného odpadu (technicky) zabezpečuje zberová spoločnosť Brantner Poprad s.r.o., ktorý financuje spoločnosť
ENVI-PAK a. s. Zmena financovania zberu triedeného odpadu vstúpila do platnosti v roku 2016 s tým, že táto informácia bola medializovaná. Uvedený mechanizmus triedeného
Jana Pisarčíková
zberu prebieha už 5 rok.“			
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FOTO: Brantner

Čo vplýva
na cenník
výkupu papiera?

J

e potrebné povedať, že priamo mesto Poprad, či spoločnosť Brantner, nevie ovplyvniť cenu vykupovaného
papiera. Papier aj kartón sú základnou surovinou na
ďalšie spracovanie. Táto surovina má hodnotu meniacu sa
v čase a je závislá od rôznych interných i externých vplyvov. Tie majú nakoniec vplyv na jej cenu a rovnako aj na
odmenu pre obyvateľov.
Interné faktory
Medzi interné faktory nakupujúcich (fabriky, výrobne
papiera a hygienických potrieb), ktoré ovplyvňujú výkupnú cenu zberového papiera patrí takzvané Vodcovstvo
v oblasti kvality. Existujú firmy, ktoré svoj podnikateľský
úspech zakladajú na mimoriadnej kvalite svojich výrobkov. Vysoká kvalita je spojená s vysokými nákladmi na
výskum a vývoj a z toho vychádza aj cena ich produktov.
Nákup vstupnej suroviny je teda nákladnejší a výkupná
cena je vyššia. Tento model je menej preferovaný. Druhý
faktor sa nazýva Najnižšie náklady.
Firmy s nižšími nákladmi môžu stanoviť nižšie ceny,
čoho výsledkom môže byť väčší objem predaja a následne i zisku. Tento model so „stratégiou nízkych cien“ je na
trhu uplatňovaný v omnoho väčšom meradle ako prvý
spomínaný. Zberová spoločnosť (Brantner Poprad s.r.o.) je
v tomto iba medzičlánok, ktorý viac-menej kopíruje stratégie podnikov na spracovanie a výkup zberového papieru.
Externé faktory

Zohľadňujú sa aj zákony
Na cenu vplývajú aj ekonomické faktory, ktoré v značnej miere ovplyvňujú stratégie tvorby cien firmy na výrobu
papiera, nakoľko pôsobia na úroveň nákladov produkcie

ako aj na spotrebiteľa – na jeho vnímanie ceny a hodnoty
výrobku. Taktiež legislatíva pri cenotvorbe vo firme musia
byt zohľadnené aj zákony týkajúce sa cien, aby boli v súlade s platnou legislatívou a cenová politika firmy bola v medziach zákona legálna.
Šetriť prírodne zdroje
Výšku ceny teda ovplyvňujú výrobcovia, spracovatelia
papiera a spomínané faktory, ktoré na ne vplývajú. Podľa
tohto sa výkupné ceny pre obyvateľov miest a obcí nastavujú. Odpočítané sú aj naše náklady na zber a spracovanie. Podmienky sú vždy transparentne nastavené tak, aby
symbióza a spokojnosť zúčastnených strán bola zachovaná. Vďaka recyklácií môžeme výrazne znížiť množstvo uloženého odpadu a šetriť prírodné zdroje.
Jana Pisarčíková
ZDROJ: Brantner Poprad

VEDELI STE, ŽE?

?

Papier tvorí asi 20% celkového objemu odpadu z domácností. Väčšina odpadov založených na
báze papiera a lepenky sú recyklovateľné. Správne triedenie a príprava na opätovné použitie a recyklácia tohto odpadu vie zmierniť napr. ťažbu
dreva, ktoré sa používa na výrobu papiera.
Kompletný proces recyklácie napríklad novín
trvá sedem dní. Väčšina druhov papiera môže byť
recyklovaná približne sedemkrát. Niečo viac ako
1,5kg papiera z mobilného výkupu stačí na výrobu 1 kg „nového“ recyklovaného papiera. Ročne
sa „vyzbiera“ približne 165 tisíc ton takéhoto papiera.
DRUHY PAPIERA VHODNÉ NA RECYKLÁCIU:

•
•
•
•
•
•

noviny
papier
časopisy
letáky
knihy bez obalov
kartón

EKO POPRAD

Medzi externé faktory nakupujúcich (fabriky, výrobne papiera a hygienických potrieb), ktoré ovplyvňujú výkupnú cenu zberového papiera patrí dopyt po zberovom
papieri. Vedeli ste, že na Slovensku vieme spolu vyzbierať
približne 160 tisíc ton papiera. Pekná správa. Horšie ale je,
že takéto množstvo u nás nedokážeme spracovať. Suroviny je na trhu dostatok – výsledok je nižšia cena. Je tu stále
možnosť odvážať vyzbieraný papier do zahraničia. V tomto prípade musíme počítať s nákladom na dopravu ktorý
priamo vplýva na výkupnú cenu suroviny. Čím ďalej sa papier odváža, tým je cena nižšia.

Pozornosti mnohých Popradčanov neušla
nižšia cena za výkup papiera. Vedeli ste
o tom, že papier tvorí asi 20% celkového
objemu odpadu z domácností. To, čo za
starý papier či kartón dostaneme vo výkupe
ovplyvňujú interné i externé faktory.
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Nemocnica
Poprad
má nového
riaditeľa
Minister zdravotníctva Marek
Krajčí (OĽANO) v polovici októbra
vymenoval nové predstavenstvo
Nemocnice Poprad. Novým
riaditeľom sa stal Erik Chorvát. Len
krátko po vymenovaní navštívil aj
mesto Poprad.

N

ové predstavenstvo nemocnice Poprad tvoria
dlhoroční zamestnanci. „Nové predstavenstvo
bolo zvolené dočasne, do uskutočnenia nového
výberového konania, najdlhšie však na dobu šiestich
kalendárnych mesiacov,“ uvádza nemocnica na svojej
internetovej stránke. Novým generálnym riaditeľom
a tiež predsedom predstavenstva sa stal Erik Chorvát.
Za podpredsedu menovali Michala Neuwirtha a členom
predstavenstva Pavel Pelikán. Z funkcie predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa bol odvolaný Anton
Hanušín, z funkcie podpredsedu Mária Turjaníková a Ladislav Slobodník viac nie je členom predstavenstva.
Stretnutie s mestom
Nový riaditeľ nemocnice len pár dní po vymenovaní
navštívil vedenie mesta. Stretol sa s primátorom Antonom Dankom. Tento krok pokladal za veľmi dôležitý.
„Sme nemocnicou, ktorá poskytuje starostlivosť nie
len pre obyvateľov tohto mesta, ale samozrejme pre
celý okres a patrí to ku kultúre, aby si takéto inštitúcie
navzájom pomáhali a spolupracovali,“ povedal po
stretnutí nový generálny riaditeľ. Témou stretnutia bol
stav v nemocnici, poskytovanie zdravotnej starostlivosti
a riadenie nemocnice v čase koronakrízy. „Som skutoč-

ne veľmi rád, že prišiel hneď po nástupe do svojej funkcie. Zároveň som ho ubezpečil, že mesto tak ako v minulosti, aj teraz bude za nemocnicou stáť a je pripravené
jej pomôcť,“ zdôraznil primátor Anton Danko.
Mesto chce pomôcť
Na spoločnom stretnutí preberali aj možnosti pomoci mesta v prípade zhoršenia situácie. „Riadiť nemocnicu v takto zložitom období je o to náročnejšie. S pánom
primátorom sme diskutovali o tom, ako by sme vedeli
spolupracovať hlavne čo sa týka možnosti mesta pomôcť so školskými zariadeniami pre zamestnancov nemocnice, ak by to bolo potrebné. Personálna situácia
v nemocnici je taká, že úbytok akéhokoľvek množstva
personálu by mohla byť kritická pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti,“ upresnil riaditeľ. „Ubezpečil som
pána riaditeľa, že mesto ako zriaďovateľ, by zdravotníkom, hasičom či policajtom, ak by to legislatíva a hlavný hygienik umožňovali, v takomto prípade vyčlenilo
predškolské zariadenie,“ vysvetlil primátor. Ako prezradil riaditeľ nemocnice, s ľuďmi, ktorí dali výpovede
aktuálne rokujú o tom, či je cesta na to, aby ich stiahli.
„Máme jednoznačne záujem o každého zamestnanca,“
dodal riaditeľ.

ZAUJALO NÁS

Zvládnuť koronakrízu

20
20

V závere stretnutia vyslovil nový
generálny riaditeľ želanie, čo najlepšie
zvládnuť koronakrízu. „Momentálne
čísla ukazujú, že to nebude jednoduché.
Chceme zabezpečiť zdravotnú starostlivosť minimálne tú akútnu v štandardnom rozsahu, pri plánovaných operáciách budeme na dennej báze rozhodovať o tom, do akej miery bude možná,
alebo ju budeme musieť odložiť.“
(jp)
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Ako využiť
kultúrne
poukazy?

K

oronavírus dal kultúre v meste Poprad
rázne stop. Zatiaľ čo pandémia sa drží
zubami-nechtami, kultúrnym poukazom, ktoré dostávajú žiaci základných
a stredných škôl, pomaly vyprší platnosť. Vieme, ako ich môžete využiť.

Potešilo nás

FOTO: Tatranská galéria, Zuzana Bartková

Pani Zuzana Bartková redakciu potešila fotkou
svojej desať a pol mesačnej vnučky Olívie. Ako
nám napísala, aj napriek tomu, že rodičia malej
Olívii nakúpili veľa detských kníh, vyzerá to tak,
že malá Olívia je veľkým patriotom mesta Poprad.
Náš mesačník si našla schovaný v stolíku a uprednostnila ho pred knihami. „No darmo má svoj vkus.
Možno je to Vaša najmladšia čitateľka a v tomto
náročnom období pohľad na ňu hádam poteší aj
Vašu redakciu,“ napísala nám pani Bartková.
(jp)

Kultúrne poukazy umožňujú zaplatiť napríklad vstupné alebo jeho časť v divadlách,
múzeách, galériách, kultúrnych strediskách,
filmových kluboch alebo iné účastnícke poplatky. Ich platnosť sa končí vo štvrtok 12.
novembra. „Poukazy môžu návštevníci využiť na prehliadku výstav, tvorivé dielne a iné
podujatia organizované Tatranskou galériou. Návštevníkom garantujeme hodnotný,
kultúrny, umelecký zážitok a hravou formou
zdieľané umenie na výstavách ako SvetIZMOV, alebo umenie neodísť, v rámci projektu
Hry s umením 2020 reflektuje európske a slovenské moderné umenie 19. a 20. storočia
hravou zábavnou formou pre všetky vekové
kategórie,“ hovorí Anna Ondrušeková, riaditeľka Tatranskej galérie.
Zoznámte sa s dielami netradičnou formou
Navštíviť môžu aj výstavu s názvom Izmy
a izby v spolupráci s Bibianou – Medzinárodným domom umenia pre deti. „Je to interaktívna výstava, ktorá návštevníka zapája do
tvorivého deja významných umelcov impresionizmu, expresionizmu, surrealizmu, kubizmu, fauvizmu, či futurizmu a zároveň ho zoznamuje s ich dielami netradičnou formou,“
dodáva Ondrušeková. Drevorezy a drevoryty
z Tahiti zo zbierok Šarišskej galérie v Prešove,
ktoré sa k nám dostali vďaka M.R.Štefánikovi
ukazuje výstava Paula Gauguina. V Tatranskej galérii nájdete aj kolekcie grafík Salvadora Dalího a Raoula Dufyho.
Na aktuálnu tému

KULTÚRA

Umelci, ako už býva zvykom, reagujú aj na
aktuálnu situáciu. Výstavu kresieb reflektujúcich aktuálnu tému si môžete pozrieť v rámci výstavy COVID CONCIERTO C MOL. Svoje
umelecké duše si môžete potešiť aj výstavou
mladého začínajúceho popradského autora
Juraja Brenišina vďaka výstave V zrkadlách.
(jp)
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Povedali Slávni
„Mnohé manželstvá sú stavom, v ktorom dvaja ľudia nemôžu dlhší čas vydržať ani jeden
s druhým, ani jeden bez druhého.“		
Marie von Ebner-Eschenbach, česká spisovateľka .

Manželstvo uzavreli
2. október
3. október
10. október

Spoločenská kronika

14. október
17. október
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Štefan Špirko a Katarína Tomašovičová
Ján a Sabína Veselovskí
Juraj a Petra Dominikovci
Ján Štolc a Lenka Štolc Czepiga
Martin a Monika Janoščíkovci
Milan Gally a Iwona Urszula Niegłos
Ivan Krajčovic
a Barbora Krajčovicová – Barteková

OZNAM
Od 14. októbra do odvolania budú v Obradnej
sieni Mesta Poprad povolené svadobné obrady
v maximálnom počte 4 osoby - a to len mladomanželia a svedkovia bez sprievodného programu, s dodržaním vzdialenosti podľa pokynov
hlavného hygienika.

ROZLÚČILI SME SA
15. 10. v Matejovciach s Pavlom Beckom
14. 10. vo Veľkej s PAEDR. Janou Kubičárovou
vo Veľkej s Helenou Plučinskou
vo Veľkej s Irmou Šillerovou
13. 10. v Mlynici s Jánom Oravcom
vo Veľkej s Rudolfom Melišom
10. 10. v Mlynici s Jakubom Talárom
v Spišskej Sobote s Máriou Janiglošovou
vo Veľkej so Štefanom Liteckým
9. 10.
vo Veľkej s Milanom Božoňom
vo Veľkej s Annou Kondacsovou
vo Vyšnej Šuňave s Vierou Zemanovou
vo Veľkej s MGR. Marcelou Škodovou
vo Veľkej s Milanom Bandurčínom
vo Veľkej s Annou Džurnou
8. 10. v Spišskej Sobote s Petronelou
Petríkovou
vo Veľkej s Máriou Véghovou
vo Veľkej s Alžbetou Borzíkovou
7. 10. vo Veľkej s Jánom Peštom
vo Veľkej s Margitou Lešundákovou
vo Veľkej s Teréziou Bilinovou
vo Veľkej s Jozefom Gáborčíkom
5. 10. vo Veľkej s Jurajom Riegelským
vo Veľkej so Zuzanou Mikovou
vo Veľkej s Ladislavom Lorkom

3. 10.
2. 10.

30. 9.
28. 9.
25. 9.
24. 9.
23. 9.

18. 9.

17. 9.
16. 9.

vo Veľkej s Jánom Krupinským
vo Veľkej s Agnesou Gbúrovou
v Spišskej Sobote s Ladislavom Lavkom
vo Veľkej s Alžbetou Mikolajčíkovou
vo Veľkej s Teréziou Ševčíkovou
vo Veľkej s Jánom Jedlákom
vo Veľkej s Annou Piskovou
vo Veľkej s Darinou Ondrušekovoou
vo Veľkej s Dušanom Ivanom
vo Veľkej s Petrom Stachom
vo Veľkej s Magdalénou Ďurkovičovou
vo Veľkej s Monikou Ferkovou
vo Veľkej s Máriou Parížekovou
vo Veľkej s Róbertom Goleňom
vo Veľkej s Klementínou Vančovou
vo Veľkej s MJR. Miroslavom Lánim
v Strážach pod Tatrami s Alojzom
Tobisom
vo Veľkej s Máriou Kowalczykovou
vo Veľkej s ING. Michalom Mikudom
vo Veľkej s Vilmou Penxovou
vo Veľkej s Jánom Šrenkelom
vo Veľkej so Stanislavom Pitoňákom
vo Veľkej s Elenou Zemjánekovou
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FOTO: Mestský útulok

HĽADÁME SI NOVÝ
DOMOV
Laura

Toto trojmesačné šteniatko sa túlalo
na cintoríne vo Veľkej, odkiaľ ho do útulku
priniesla jedna pani. Tak ako všetky šteniatka aj ono je veľmi hravé, nezbedné a vždy
hladné. Veľmi rado sa mojká a miluje prítomnosť ľudí. Boli by sme veľmi radi, keby si
čo najskôr našla svoj nový milujúci domov.

ANDY

Volala nám istá pani, že pri telekomunikačnej budove na sídlisku Juh sa potuluje
zranený pes. Boli sme ho odchytiť a naozaj
mal krvavú ranu na hlave. Tak sme s ním
hneď išli k nášmu veterinárovi. Pán doktor
usúdil, že bol pravdepodobne napadnutý
iným psom. Ranu bolo treba zašiť. Po príchode do útulku bol niekoľko dní dosť apatický. Dnes už dáva o sebe hlasno vedieť.
Má rád prechádzky a hladkanie. Boli by sme
radi, aby zabudol na všetko zlé, čo prežil pri novom láskavom majiteľovi.

buje čím skôr zabudnúť na to, čo prežila, preto jej hľadáme nového
majiteľa, ktorý má veľkú záhradu, aby sa mohla vybehať a ktorý by
jej daroval svoju lásku.

Zara

Zara bola odobratá mestskou políciou z osady v našom meste. Táto krásna a majestátna fenka prežívala 6 rokov
previazaná na krátkej reťazi bez búdy,
bez prechádzok a pohybu. Majitelia ju
polícii ochotne vydali. Zarka ku nám
prišla v zlom psychickom stave. Bála
sa, zo strachu útočila, nevedela čo ju čaká. Zrejme bola aj čerstvo po šteniatkach. Tie však v osade hliadka nenašla. Stačilo pár dní na to, aby pochopila, že je v bezpečí a milovaná.
Je milej, prítulnej a maznavej povahy. Na nového človeka si najprv
musí zvyknúť. Preskočí každý plot a tak je vhodná predovšetkým
do domu s vysokým oplotením a trpezlivým majiteľom

LEILA

Goro

Je to psík, ktorý je v útulku už niekoľko
rokov. Najradšej by svoj dôchodok strávil v milujúcej rodine a v záhrade, kde by
sa mohol vybehať, kde by konečne pocítil lásku. Gorko má však jediný problém.
Jeho predošlá majiteľka mu už od útleho
veku vštepovala, že má na cudzích ľudí
brechať a má si strážiť svoj priestor. Gorko
ju ako poslušný psík počúvol a robí to. Ale
po vybratí z koterca sa z neho stane úplne iný psík. Vrtí chvostíkom, teší sa a pusinkami by vás najradšej ulízal až k smrti.
Je to priateľský rodinný psík, pravdepodobne mix huskyho a NO.
Je to vďačný priateľ, verný spoločník na dlhé prechádzky, milovník
iných psíkov a detí.

FANY

Fany sme odchytili v spolupráci s Mestskou políciou v rómskej kolónií v Matejovciach. Je veľmi milá, priateľská, trochu bojazlivá.Koterec jej veľmi nesedí, túži po voľnosti. Rada má pohyb a prechádzky. Prišla
k nám z rómskej kolónie a preto potre

Pre bližšie informácie k možnosti adopcii,
veterinárnym úkonom,
či k dočasnej opatere kontaktujte Mestský útulok
Poprad na jednom z telefónnych čísel:
+421 910 890 208, +421 910 890 228
alebo e-mailom na: utulok@msupoprad.sk.
Aktuálnu ponuku ďalších psíkov nájdete
na facebookovej stránke Mestský útulok Poprad.

MAX

Leilu sme boli odchytiť v rómskej osade
v Poprade - Matejovciach. Po príchode bola
veľmi vystrašená, nevedela čo môže od nás
očakávať. Niekoľko dní nevyšla z koterca.
Pomaly si už však zvyká na nás i na utulkáčske podmienky. Už zistila, že v kontakte
s ľuďmi jej nič zlé nehrozí.
Max predtým Laurel sa k nám vrátil
z dočasnej starostlivosti z rodinných dôvodov. Je to krásny psík menšieho vzrastu.
Ľudí má rád, ale so psami sa neznáša a sučky si vyberá. Miluje prechádzky. Je vhodný
do domu aj do bytu, kde nie sú iné zvieratá.

ALAN

Tento malý chlpáč sa našiel na cyklistickom chodníku na sídlisku Juh, odkiaľ ho k nám priniesli dvaja mladí ľudia.
Zo začiatku sa trocha bál, ale veľmi rýchlo
si začal zvykať na podmienky v útulku. Je
mierumilovnej povahy, veľmi hravý, má rád
prechádzky a ľudí. Je vhodný do domu aj
do bytu. Veríme, že si čím skôr nájde nový milujúci domov.

Lekárne, ktoré zabezpečujú lekárenskú starostlivosť v rámci
prevádzkových hodín počas pracovných dní, soboty a nedele:
soboty a nedele:
•
Lekáreň BENU, Teplická cesta 4359/3, Poprad 8:00 - 20:00

Lekárska pohotovosť pre deti a dorast
Lokalizácia:
Detská poliklinika – vchod č. 2, spoločný priestor
s detskou imunoalergologickou ambulanciou
Telefonický kontakt: 052 / 7125 683

•

Lekáreň BENU, OD Kaufland, Moyzesova 4067/3, Poprad, 		
tel. 0905821914 8:00 - 20:00

•

EKOLEKÁREŇ Poprad, OC FORUM, vchod z Francisciho ulice, 		
Námestie Sv. Egídia 3290/14, Poprad 8:00 - 20:00

Lekárska pohotovosť pre dospelých
Lokalizácia:
poliklinická časť, 1. poschodie, číslo dverí P106
Telefonický kontakt: 052 / 7125 614

•

Lekáreň Dr. Max, OC Kaufland, Jiřího Wolkera, Poprad, 		
tel. 0901961195 8:00 - 20:00

•

Dr. Max, Dlhé hony 1, Poprad 9:00 - 21:00
ZDROJ:e-vuc.sk

Ordinačné hodiny:
Pondelok – piatok
Sobota, nedeľa, sviatky

Ordinačné hodiny:
Pondelok – piatok
Sobota, nedeľa, sviatky

16:00 – 19:30
19:30 – 20:00
20:00 – 22:00
07:00 – 22:00
12:30 – 13:00
19:30 – 20:00

ošetrovanie pacientov
večerná prestávka
ošetrovanie pacientov
ošetrovanie pacientov
obed
večerná prestávka

16:00 – 22:00
07:00 – 22:00

Zubná pohotovosť
Lokalizácia: budova hlavnej vrátnice,
Ordinačné hodiny:
1. poschodie, číslo dverí 102
Sobota, nedeľa, sviatky
09:00 – 12:00
Telefonický kontakt: 052 / 7125 613							
								 ZDROJ: Nemocnica Poprad

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Rozpis zabezpečenia poskytovania lekárenskej pohotovostnej služby
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ŠPORT

Športovým
klubom
koronavírus
nehrá do kariet

O

či pre plač ostali tým klubom, ktoré sa
venujú menšinovým športom, pracujú
prevažne s mládežou alebo nehrajú najvyššiu súťaž. Týka sa to aj futbalistov FK Poprad,
ktorí už v druhej lige mali vynútenú pauzu, v dôsledku pozitívnych testov v A-tíme. Na základe
pokynov hygienikov nielen druholigisti, ale celý
klub pozastavil tréningový proces. „V kategórii
mužov je súťaž prerušená do odvolania a stále
prebiehajú rokovania, kedy a za akých podmienok by sa jesenná časť druhej ligy mohla dohrať.
Všetko závisí od situácie. Dlho sme nemali informácie o tom, ako by sme mohli zabezpečiť
aspoň skupinové tréningy. Je ťažké sa zariadiť.
Po prvej vynútenej prestávke kvôli pozitívnemu
prípadu v A-tíme sa nám v ostatnom období objavil jeden prípad aj v doraste, ale inak to máme
podchytené a radi by sme obnovili tréningový
proces,“ skonštatoval manažér FK Poprad Roman Pazúr.

Podobne sú na tom aj volejbalisti a volejbalistky klubu VK Junior 2012 Poprad. Len nedávno
stihli odštartovať súťaže v jednotlivých kategóriách, no po počiatočnom nadšení prišla v októbri opäť tvrdá rana pod pás. „Museli sme celý
tréningový proces pozastaviť a aj oficiálne stanovisko volejbalovej federácie hovorí o tom, že
všetky súťaže, okrem profesionálnych, sú pozastavené. Priestory, v ktorých trénujeme, sú momentálne pozatvárané a tak sú všetci naši športovci doma bez tréningu a tréningovej záťaže.
Mali sme plán B v prípade, že nebude umožnené
trénovať aspoň v skupinkách a to je individuálny
režim v domácich podmienkach. Kedže sme ha-
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Koronavírus neobchádza ani
popradských športovcov, práve
naopak. Kluby majú pozastavenú
činnosť a ani tie športové
odvetvia, kde boli udelené
výnimky na odohratie zápasov
najvyšších súťaží, nemajú
na ružiach ustlané.

lový šport, sme odkázaní na vnútorný priestor.
Neviem si predstaviť prípravu vonku v jesennom
období, kedy by sme mohli ohroziť zdravie našich zverencov,“ zdôraznil tréner VK Junior 2012
Poprad Andrej Vojčík.
Hlavu v smútku majú aj džudisti z JK Katsudo
Poprad ECC. Desiatky detí ostalo bez tréningu,
pritom ich tréner Jozef Lenčéš vždy dohliadal
na ich zdravotný stav. Obmedzenie pohybu detí
považuje za riziko. „Od začiatku pandémie u nás
ani jedno dieťa nemalo žiadne príznaky a ani nebolo pozitívne testované na koronavírus. Tým,
že sú tieto deti v pohybe ani nemajú čas ochorieť. Rodičia sa o nich starajú, dodržiavajú životosprávu a majú kvalitnú stravu s doplnkami.
Skôr by sme sa mali chrániť my tréneri, pretože
sme viac ohrození. Pokiaľ sa naplno nerozbehne
tréningový proces detí, tak budeme opäť na začiatku, ako to bolo počas prvej vlny pandémie.
Deti prišli na prvé tréningy po uvoľnení opatrení
pribraté, bez návykov a jemná motorika zmizla.
Zrušili sa turnaje i súťaže a obmedzený tréning je
veľkým problémom. Nič sa nedá robiť, pripravili
sme pre deti aspoň týždenný individuálny plán
a poprosil som rodičov o výstupy z domácich
cvičení. Tu však nejde len o samotné tréningy,
ale aj o celkový chod klubu a jeho financie. Ako
súkromný klub si telocvičňu platíme z členských
poplatkov. Peniaze, ktoré sme mohli využiť na
rozvoj klubu pôjdu na nájom prázdnej telocvične,“ povzdychol si J. Lenčéš.
Zelenú v rámci opatrení dostali len profesionálne kolektívne súťaže a do takých sú v Poprade zapojené dva kluby. Hokejisti a ani basketbalistky z toho však doteraz veľa nevyťažili. HK Poprad po prvom pretestovaní hráčov ohlásil prvé
prípady koronavírusu a celý klub putoval do karantény. „Okamžite po objavení pozitívnych výsledkoch testov sme pozastavili tréningový proces v celom klube. Začali sa nám vynárať prípady aj u mládeže a stále pribúdajú, preto je ťažké
povedať, kedy by sme mohli tréningový proces
obnoviť. Budeme postupovať podľa nariadení,
ale je to veľký výpadok. Už samotné testovanie
hráčov A-tímu pred každým zápasom nám robí
veľký škrt cez rozpočet, nakoľko sme to doteraz
hradili z klubovej pokladnice. Chceme však pretestovať celú mládež, aby sme to čím skôr pod-
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ILUSTRAČNÉ FOTO – Marek Vaščura
chytili. Snažíme sa to vyriešiť v spolupráci s partnermi prostredníctvom antigénových testov. Aj zimný štadión prešiel
certifikovanou firmou kompletnou dezinfekciou priestorov,“
uzavrel riaditeľ HK Poprad Ľudovít Jurinyi.

ko sú spolužičkami mladých hokejistov. Plánované októbrové zápasy boli jeden po druhom s obavami nútení aj v BAM
Poprad prekladať. Extraligový program basketbalistiek, ale
i hokejistov sa v októbri začal meniť zo dňa na deň a situácia
je stále nejasná				
Marek Vaščura

Basketbalistkám sa takisto otvorili dvere v rámci extraligy,
ale aj tu narazili na problém. Tím je zložení prevažne z mladých hráčok – študentiek a viaceré ostali v karanténe, nakoľ-

Telocvik bez
pohybu
nemá význam

Riaditelia popradských základných škôl hľadajú
v rámci vyučovacieho procesu také riešenia, aby
súčasné opatrenia mali čo najmenší negatívny
dopad na deti. Vládou odporúčané hodiny telesnej
výchovy teoretickou formou sú ťažkým orieškom
a tŕňom v oku každého telocvikára.

ŠPORT

Školáci to v týchto časoch nemajú počas vyučovania
vôbec jednoduché. Prísne opatrenia sú obmedzujúce a ani
popoludní sa nemôžu tak úplne vyblázniť v rámci krúžkov.
V Poprade k tomu riaditelia škôl pristúpili citlivejšie. „Ak išlo
o krúžky, ktoré absolvujú deti danej školy či triedy napríklad
v rámci doučovania, tak nemalo logiku, aby tieto krúžky
nefungovali,“ uviedla vedúca odboru školstva, mládeže
a športu MsÚ v Poprade Edita Pilárová. V októbri sa začalo
v školách vyučovať v normálnom režime a aj jednotlivé predmety, ktoré si to vyžadovali, boli delené. Zachovali sa však
kmeňové triedy. Komplikovanejšia situácia bola v prípade
školských klubov detí najmä v ranných hodinách, ale aj na
to našlo mesto dočasné riešenie. „Tam, kde to bolo možné,
ostali otvorené triedy a na chodbe vykonávali dozor učitelia,
ktorí dohliadali na poriadok vo viacerých triedach naraz,“
vysvetľovala E. Pilárová.

Ž

iakov však trápia pre nich populárnejšie predmety, ako je napríklad telesná výchova, kde sa v súvislosti s prísnymi opatreniami a zhoršeným počasím pristúpilo k uprednostneniu teórie pred praxou.
Telocvične zývajú prázdnotou a učitelia majú plnú hlavu starostí, ako deťom vyučovanie na telesnej výchove
zatraktívniť. „Výkonnosť detí klesla v niektorých prípadoch aj o štyridsať percent a šport by im len pomohol.
Navyše, pohyb na čerstvom vzduchu je vždy pre človeka prospešný, veď buduje jeho imunitu,“ skonštatoval
zástupca riaditeľky ZŠ s MŠ v Spišskej Sobote Martin
Gajan. „Väčšina detí chce cvičiť a znášajú veľmi ťažko,
keď telocvik neprebieha tak, ako má. Vždy sa snažíme
s nimi ísť aspoň na prechádzku a vymyslieť nejakú aktivitu vonku, aby sa hýbali,“ doplnil zástupca riaditeľky
ZŠ s MŠ Komenského Poprad Igor Krišanda. Problémom
sú však súčasné nariadenia – rúška aj v exteriéri. Pedagógovia sa zhodujú, že dieťa nemôže cvičiť v rúšku. Zadýchava sa, vdychuje to, čo vydýchne a môže mu to ublížiť. Bez
rúšok to však v súčasnosti nie možné ani vonku.
Deti potrebujú pohyb a od sedavej činnosti v škole „vypnúť“ aspoň počas telocviku. Kým to bolo len trochu možné,
snažili sa učitelia tráviť čas s deťmi na čerstvom vzduchu. Nie
vždy sa to ale dá. „Treba vymýšľať v triedach nejaké zaujímavé aktivity. So staršími žiakmi sa dá rozprávať napríklad na
tému pravidiel, ale nemôžeme to robiť naveky,“ zdôraznil M.
Gajan. „Rozoberáme rôzne pravidlá či zdravú výživu. Zapojili sme sa aj do súťaže, ktorú vyhlásila Slovenská asociácia
športu na školách. Je to veľký olympijský kvíz, kde deti riešia
otázky a hľadajú odpovede na rôzne témy z oblasti športu,“
uzavrel I. Krišanda.
Marek Vaščura
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Kanál
La Manchce
zdolala prvá
Popradčanka
v histórii
Už aj Poprad sa môže popýšiť plavcom, či skôr plavkyňou, ktorá sa
rozhodla so svojím 6-členným tímom preplávať kanál La Manche –
sen všetkých plavcov. Bola to historicky prvá slovenská ženská
štafeta na tejto trati a jej súčasťou bola aktuálna majsterka Slovenska
v diaľkovom plávaní v kategórii masters a trénerka popradských plavcov
a triatlonistov Zuzana Szabóová. Slovenskej výprave sa podarilo kanál
La Manche z anglickej strany na francúzsku zdolať za 12 hodín a 40 minút.

P

okojné vody bazéna ste sa ako prvá Popradčanka odhodlali vymeniť za otvorenú vodu plnú rizík. Prečo?

„Pre mňa je voda ako voda. Oveľa zaujímavejšie je však
plávanie na otvorenej vode ako pohodlné a nudné plávanie v bazéne od steny k stene. Nie každý nájde odvahu na
plávanie „bez čiary na dne“ a často v chladnej vode.“
Ako sa tím SVK women relay na tak významný počin
pripravoval?

ŠPORT

„Trénovali sme podľa toho, ako nám to podmienky dovoľovali. Mali sme jednu spoločnú akciu v auguste minulého roku, keď sme sa pokúsili preplávať slovenský úsek Dunaja. V júli tohto roku sme absolvovali ďalší spoločný test
plaveckej aj otužileckej pripravenosti. Na Palcmanskej maši,
kde je voda riadne studená, sme si nasimulovali „nočný
štart“ a aj dvakrát hodinové plávanie s päťhodinovou prestávkou. Jediné čo sa nám nepodarilo nasimulovať je slaná
voda, medúzy, vlny a s vlnami súvisiacu morskú chorobu.
Okrem toho sme sa pripravovali každá individuálne, v mojom prípade to boli spoločné tréningy s deťmi, ktoré trénujem na bicykloch, behali sme či plávali na štrkopieskoch v
Batizovciach. Samozrejmosťou bolo aj otužovanie.“
V tíme ste mali sóloplavykňu Zuzanu Juskovú z Košíc,
ktorá preplávala La Manche v roku 2017. Bola pre vás
motiváciou?
„Čiastočne áno. V roku 2009 som bola pri pokuse o pre-
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plávanie kanálu priamo na lodi a odvtedy to vo mne tak
nejako driemalo. Po Zuzkinej preplavbe a príležitosti ísť to
plávať štafetovo už nebolo nad čím váhať.“
Aké boli plány v rámci samotnej štafety?
„Termín na náš pokus sme mali od 23. do 29. septembra. Už pred odletom sme komunikovali s pilotom lode
ohľadom poveternostných podmienok a možnosti štartu
aj jeden, dva dni skôr, keďže predpoveď počasia bola celkom priaznivá a neskôr sa malo počasie výrazne zhoršiť.
Po prílete to vyzeralo, že pôjdeme plávať hneď druhý deň
okolo obeda, teda proti noci. Nakoniec sme štartovali 22.
septembra o pol tretej v noci a doplávali za slnečných lúčov. Pocitovo to bol oveľa krajší zážitok, keď sme videli kam
sme doplávali.“
Ako prebiehala samotná štafeta?
„Po nalodení sme sa z prístavu v Doveri plavili asi polhodinu k pláži Samphire Hoe odkiaľ sa štartovalo. Prvá
plavkyňa skočila do vody, musela doplávať na breh, opustiť vodu, postaviť sa suchou nohou na zem a po zatrúbení
klaksónu lode už bolo odštartované. Striedali sme sa vo
vopred určenom poradí v hodinových intervaloch. Na každú z nás to vyšlo po dve hodiny plávania, len prvá plavkyňa sa dostala do vody trikrát. Po odplávaní svojho úseku
sme päť hodín čakali na svoj ďalší úsek. Keď plavkyňa na
poslednom úseku vyšla z vody vo Francúzsku opäť na suchú zem naša preplavba bola úspešne ukončená.“
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Ako ste teda vypĺňali čas na lodi, keď ste práve neplávali?
„Ten čas sme trávili rôzne. Väčšinou sme oddychovali,
dopĺňali energiu, rozprávali sa alebo povzbudzovali tú,
ktorá je práve vo vode. Boli však aj chvíle, keď sa pustila
hudba a tancovalo sa. Veľkú zábavu mal z toho aj pozorovateľ, ktorý dohliadal na našu plavbu a dodržiavanie
pravidiel. Niekde za polovicou trate sa zintenzívnila aj komunikácia s našim trénerom Zolim Makaiom, posielal nám
povzbudzujúce správy. Pobavili nás však aj milé odkazy od
fanúšikov typu: plávate príliš vpravo, teraz zase príliš vľavo.“
Boli ste na otvorenom mori pomerne dlhý čas. Museli
ste popri tom dodržiavať nejakú upravenú stravu?
„Bolo to len drobné občerstvenie, pretože sme mali určité obavy z toho, aby sme nedostali morskú chorobu a nebolo nám zle. V takom stave sa potom veľmi ťažko podáva
výkon. Museli sme sa s nažiť robiť všetko preto, aby sme
boli schopné plávať aj ďalší svoj úsek.“
Mali ste aj nejaký povolený doping?
„Tým bola jedine dobrá nálada.“
Ako ostatných z vody vnímala tá, ktorá práve prekonávala svoj úsek?
„Plávalo sa asi dva až tri metre od lode, pretože bolo
potrebné kopírovať jej dráhu, aby nás prúdy nevláčili kade-tade. Mali sme dohodnuté znamenie po pol hodine
plávania, aby plavec vedel, koľko má toho za sebou. Medzi
tými vlnami mohol plavec iba kontrolovať svoj odstup od
lode alebo sledovať to čo sa deje na jej palube, či sa už ďalšia začína chystať. Úsmevné bolo, keď si tá, čo mala striedať
začala upravovať vlasy, chystať čiapku, okuliare a následne
si zase sadla alebo to celé ešte aj zopakovala. Vtedy už to
plávanie nemalo konca-kraja a my sme sa nevedeli dočkať,
kedy nás už vystrieda.“

Nastali počas prekonávania úsekov vo vašom prípade
nejaké nepríjemnosti, či obavy?
„Po celý čas sme mali obavy z medúz a veru, aj mňa
jedna zasiahla. Morská choroba a nevoľnosti ma tentokrát obišli. Stretnutie s migrantmi a následne políciou, keď
som plávala svoj úsek sme vďaka skúsenostiam pilota lode
zvládli bez problémov. Trošku som mala stres, keď mi pozorovateľ pred mojim druhým úsekom v diaľke ukázal tzv.
plaveckú bójku a povedal, že ak sa dostaneme za ňu, tak už
kvôli veľmi silným prúdom nedoplávame. Z vody som videla tak akurát loď na jednej strane a samé vlny na druhej,
takže som musela potiahnuť naplno. Naštastie sa mi ju podarilo oboplávať v dostatočnej vzdialenosti.“
Určite vám fandili aj vaši zverenci v Poprade. Boli ste
v kontakte?
„Bol to zvláštny pocit byť týždeň bez nich a nevidieť
ich. Písali sme si však sms-ky, tak vedeli, že som v poriadku.
Neskôr aj sledovali online ako sa nám darí. Počas plávania
som tiež na nich myslela. Najmä vtedy keď do mňa začali
udierať vlny a záber vo vode som mala taký všelijaký. V duchu som sa sama sebe smiala, že som skĺzla do ich plaveckej techniky.“
Ako by ste spätne zhodnotili celú túto výpravu? Bol to
pre vás najväčší úspech kariéry, či skôr splnený sen?
„Pre mňa to bol zážitok z kategórie raz za život, ale ak
by bola možnosť ísť ešte raz, tak by som neváhala ani sekundu a išla opäť. Toto úspešné preplávanie bude určite
jedným z mojich naj už aj vzhľadom k tomu, že sa nám
podarilo kanál preplávať ako historicky prvej slovenskej
ženskej štafete, dokonca v novom slovenskom rekorde
šesťčlenných štafiet a to nám už nikto nevezme.“
Takže sa môžeme vo vašom podaní tešiť v budúcnosti
na ďalšie takéto dobrodružstvo?

ŠPORT

„Momentálne nad tým nepremýšľame. S odstupom
času ale určite naplánujeme niečo minimálne tak zaujímavé ako kanál La Manche.“
Marek Vaščura
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Pavol Chmura
zavesil píšťalku
na klinec
Popradská rozhodcovská legenda
– Pavol Chmura oslávil v septembri
45. narodeniny. Ešte pred tým stihol
urobiť veľký krok vo svojej kariére
futbalového rozhodcu. Na konci
minulej sezóny sa rozhodol zavesiť
píšťalku na klinec, hoci ešte nemusel.

S

pomínate si na svoje prvé futbalové kroky?

„K futbalu ako takému ma priviedol môj otec
a od svojich deviatich rokov som futbal aktívne hrával za Poprad. Začínal som v Mladosti Poprad a ako starší
žiak som prestúpil do Vagónky Poprad (terajší FK Poprad).
Počas štúdia som krátko hosťoval v Dúbravke a už počas
kariéry rozhodcu som hrával za Poprad-Matejovce a Plavé
Vozokany.“
Ako ste ešte ako hráč vnímali rozhodcov na ihrisku?

„Podobne ako väčšina hráčov ani ja som nebol výnimkou a vnímal som rozhodcov v tom čase ako niekoho, kto
mi na ihrisku škodí (smiech). Ale to je asi odraz spoločnosti,
že nielen vo futbale, ale aj v reálnom živote sme citliví, až
nahnevaní na rozhodnutia tých, ktorí (o čomkoľvek) rozhodovať môžu. Aj tento poznatok ma neskôr naučil pozerať
sa pri akomkoľvek rozhodnutí na rôzne veci očami toho,
kto rozhoduje.“

ŠPORT

Kedy ste sa rozhodli presedlať k rozhodcovskej
píšťalke?
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„Na jeseň roku 1995 som mal začať študovať na STU
v Bratislave a preto som v lete hlásil hosťovanie z Popradu
do klubu v Dúbravke (3. liga). Odohral som tam asi prvých
6 kôl ale prišlo mi následne rozhodnutie o odvolaní z Univerzity v Nitre, že ma zobrali na Pedagogickú fakultu. Pedagogika bola v tom čase moja priorita. A to bol presne
ten zlom. Bydlisko v Poprade, štúdium v Nitre a futbalová
„registračka“ v Dúbravke. To sa zladiť nedalo. Hosťovanie
v Dúbravke som zrušil, ale hrať v Poprade bez tréningu sa
nedalo. Do iného klubu som v danom roku už ísť nemohol
a futbal mi chýbal. A tak som na jeseň v sezóne 1995/96
začal rozhodovať okresné súťaže. Zápasy sa hrali počas víkendov a teda to malo aj ďalšie pozitívum v tom, že každý
víkend počas 5-ročného štúdia VŠ som bol doma.“

Spomínate si na svoj úplne prvý zápas s rozhodcovskou píšťalkou v ruke?
„Prvý rozhodcovský krok bol v žiackom zápase v Ľubici,
ale súpera domácich si už nepamätám. Zhodnotiť vtedajší
výkon neviem, ale tréma bola určite. Dlho sa hralo bez prerušenia hry a keď hráč zahral rukou tak, ja namiesto zapísakania som zakričal „ruka!“…(smiech)“
Aká bola vaša 25-ročná cesta rozhodcu až na najvyšší
level?
„Každý rozhodca musí na svoj vrchol prejsť všetkými
súťažami postupne od najnižšej. A hlavne v tých nižších
súťažiach to jednoduché určite nie je. Ja som mal šťastie
v tom, že si ma v začiatkoch všimol a pod svoj „patronát“
zobral Vlado Gavalier (nateraz asi najstarší aktívny rozhodca na Slovensku). Aj jemu vďačím za môj rýchly postup na
začiatku kariéry - 1 sezóna okres, 1 sezóna 5. liga, 2 sezóny
4. liga, 1 sezóna 3. liga a v ročníku 2000/2001 nasledoval
postup do súťaží SFZ. Hneď nasledujúcu sezónu som mal
ako asistent rozhodcu 3 zápasy v najvyššej súťaži, kde som
sa od svojich 25 rokov na 20 sezón udomácnil. Potom to už
bolo o udržaní si výkonnosti, čo určite nebolo jednoduché.
Teší ma to, že som mal dôveru všetkých predsedov komisie rozhodcov. Obsadzovali ma na ťažšie stretnutia. Aj keď
sa určite nájdu aj menej vydarené zápasy z mojej strany,
ale ktorý rozhodca aj také nemá? Som so svojou kariérou
spokojný a s odstupom času ju dokonca hodnotím ako
veľmi úspešnú.“
Možno ťažko vyčísliť, koľko zápasov ste odpískali, ale
viete si spomenúť na ten úplne naj vo vašej kariére,
ktorý sa pre vás stal nezabudnuteľným zážitkom?
„Nemám presnú štatistiku, ale v 1. lige a Slovenskom
pohári to bolo okolo 200 zápasov len vo funkcii rozhodcu. Medzi naj stretnutia patria tie, kde bola dobrá divácka
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kulisa, tie sa dobre pamätajú. Či už to bol otvárací zápas
na novom Tehelnom poli medzi Slovanom a Trnavou
pred 22 500 divákmi, alebo zápas, po ktorom vypredaná
CityAréna v Trnave oslavovala titul Spartaka a tiež finále
Slovenského pohára doma v Poprade v roku 2017. V Michalovciach som si odrozhodoval mládežnícke „El Clasico“ medzi FC Barcelona – Real Madrid (taktiež vypredané)
a samozrejme pamätné sú zápasy, keď som mohol asistovať našim medzinárodným rozhodcom na stretnutiach
UEFA ako štvrtý rozhodca. Navštívil som okrem iného aj
také krajiny, ktoré by som asi mimo futbalu nenavštívil:
Arménsko, Azerbajdžan, Škótsko, Bosnu, Kosovo, Turecko, Cyprus, Bulharsko, Ukrainu, Bielorusko, Luxembursko,
Maltu…S medzinárodným zápasom v Arménsku sa spája aj zaujímavosť, kedy ma na letisku v Jerevane nechceli
pustiť do krajiny, lebo som v cestovnom pase mal pečiatku
z Azerbajdžanu, kde som bol rozhodcom tri mesiace predtým. Vybavovali to z futbalovej federácie, ale dalo im to zabrať. Považovali ma za špióna (smiech). Odvtedy mám dva
cestovné pasy.“
Dá sa vôbec porovnať úroveň rozhodovania vo vašich
začiatkoch a teraz?
„Porovnávať sa samozrejme dá, ale podobne ako sa
posúva samotná hra, posúvajú sa možnosti a spôsoby pre
zlepšenie posudzovania rozhodcami. V začiatkoch sme
mali ruky a ústa na spoluprácu s asistentami. Potom prišli
signalizačné zástavky, kde asistent mohol „pípnuť“ - upozorniť rozhodcu na niečo. Neskôr nám začal pomáhať komunikačný systém (slúchadlá a mikrofón) a teraz už majú
rozhodcovia VAR. Ale rovnako ako v mojich začiatkoch, tak
aj teraz budú vo futbale situácie, ktoré sú sporné. A aj rozhodnutia týchto situácií budú vnímané ako sporné aj napriek tomu, že sú posudzované VARom!“
Váš vek vás ešte nelimitoval v tom, aby ste rozhodcovskú kariéru ukončili. Boli práve súčasné nároky na
rozhodcov, kedy sa aj futbal zrýchlil, motívom, aby ste
tak urobili?
„Z dôvodu vekového limitu som mohol ešte minimálne dve sezóny pôsobiť v lige. Cítil som však nielen fyzickú,
ale aj psychickú opotrebovateľnosť. Zladiť fyzickú prípravu
s pracovnými povinnosťami a absolvovať štyrikrát počas
sezóny náročné fyzické previerky mi v mojom veku už
spôsobovalo problém. Zhodnotil som sám, že je potrebné
vedieť kedy stačilo.“

„Momentálne sa snažím svoje skúsenosti odovzdávať mladším rozhodcom a aj vzhľadom k môjmu pedagogickému vzdelaniu som momentálne v rámci Komisie
rozhodcov VsFZ zodpovedný za vzdelávanie rozhodcov.
Predsedu KR v Podtatranskom zväze vykonávam už 15.
rok. V budúcej sezóne by som sa rád stal delegátom pozorovateľom rozhodcov v súťažiach SFZ.“
Keď ste oznámili koniec kariéry, tak sa predstavitelia
zväzu vyjadrovali, že vašu silnú generáciu rozhodcov
bude ťažké nahradiť a budete chýbať. Vy ste naopak
vyhlásili, že je čas dať priestor mladším. Ako je to
s mladou generáciou rozhodcov?
„Nepozeral som sa na to, čo hovorili o mojom ukončení
iní. Hoci potešia slová, ak sa niekto vyjadrí, že budem chýbať. Ja som cítil, že je čas skončiť a preto som tak urobil.
Urobil som tak po dôkladnom zvážení. Mladá generácia
rozhodcov je dravá, sebavedomá, ambiciózna. Potrebujú
zbierať skúsenosti a tým ich výkonnosť porastie. Málokto
z nich však venuje patričnú pozornost psychickej príprave
na zápas, ktorej som napríklad ja dával väčší dôraz ako fyzickej príprave. Chybu urobí totiž každý rozhodca. Chyba
rozhodcu má negatívny ohlas. V dôležitom, sledovanom
zápase väčší, v inom menší - častokrát mediálny. Dnes už
aj nižšie súťaže zverejňujú videá zo zápasov a poukazujú aj
na chyby rozhodcov. Preto je veľmi důležité, ako rýchlo sa
rozhodca dokáže vysporiadať s takouto situáciou a vypustiť ju z hlavy. Aj to je podľa mňa merítko kvality rozhodcu.
Aj vyššie uvedené skutočnosti majú za dôsledok fakt, že
rozhodcov futbalu je na Slovensku málo, najmä v nižších
súťažiach. Veľkú časť z nich odradí nežičlivé prostredie
v začiatkoch. Nikto múdry z neba nepadol, ale fanúšik nedokáže akceptovať učenie sa u rozhodcu. Jedinou správnou motiváciou rozhodcov je kariérny rast. Držal som sa
toho počas celej svojej kariéry. Dával som si vždy čiastkové – krátkodobé ciele. Skončil som vtedy, keď som sa už
nemal kam posúvať a nemal som žiaden rozhodcovský
cieľ pred sebou. Teraz mám pred sebou ďalší cieľ - pripravím, poradím a usmerním svojho nástupcu, ktorý dosiahne viac ako ja. S jedným takým už niekolko rokov pracujem
a som presvedčený, že za necelé dv roky budete robiť rozhovor sním (smiech).“
Marek Vaščura

Rozhodcovskú píšťalku ste zavesili na klinec po minulej sezóne, ktorá už bola poznačená pandémiou koronavírusu. Bola to dôstojná rozlúčka?

ŠPORT

„Kedže koniec kariéry som ohlásil vopred ešte pred
pandémiou, tak som sa trochu aj obával, či sa sezóna dohrá a či rozlúčkový zápas vôbec bude. Nakoniec sa v skrátenej forme liga dohrala a v poslednom kole som na rozlučku absolvoval najväčšie slovenské derby medzi Slovanom Bratislava a Spartakom Trnava. Týchto derby stretnutí
som odrozhodoval dosť a preto to bolo aj také symbolické
na záver. Zápas skončil remízou a spokojný som bol aj sám
so sebou. Rozlúčka bola teda dôstojná.“
S aktívnym rozhodovaním ste skončili, ale s futbalom
ako takým zrejme nie. Aké sú vaše ďalšie kroky?
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Výchova
zápasníkov
MMA
prináša
ovocie
Zmiešané bojové umenie MMA si
na Slovensku dlho budovalo reputáciu, ale
dnes naberá rýchlo na popularite. Darí sa
mu aj v našich končinách. Fight klub Kenkyo
Poprad vsadil na prácu s deťmi a to sa
vypláca. Vitrínu klubu zdobia aktuálne štyri
čerstvé tituly z tohtoročného slovenského
šampionátu.

T

ŠPORT

réner FK Kenkyo Poprad Ján Kirschbaum tvrdí,
že v tomto športe je najlepšie začať s deťmi už
od útleho veku. „Pracujem s deťmi už od piatich
rokov, aby si čo najskôr osvojili širokú škálu techník
a priučili sa disciplíne. Pre mnohých sa zdá byť MMA
drsným športom, ale pri deťoch nemusia mať rodičia
vôbec obavy. Absentujú údery do hlavy, v prvom kole
zápasu sa hodnotí postoj a v druhom kole pozícia na
zemi bez úderu. Deti vo veku od 10 do 14 rokov už zápasia, ale stále bez spomínaných úderov do hlavy. Treba
sa naučiť, ako v sekunde odvrátiť útok súpera,“ vysvetľoval J. Kirschbaum a dodal: „Trénujeme päťkrát týždenne
a vždy sa venujeme inej technike.“
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V práci s mládežou patrí popradský klub medzi absolútnu špičku na Slovensku, o čom svedčia aj štyri tituly
majstrov Slovenska z tohtoročného šampionátu v Komárne. „Som rád, že som získal diplom. Veľmi ma to potešilo, že som sa stal majstrom republiky. Na tréningy
chodím rád,“ prezradil Dalibor Ferenc z radov najmladších šampiónov. „Mojím vzorom je môj otec, ktorý už
bol majstrom Slovenska v kickboxe a to ma motivovalo
k tomuto športu,“ dodal Noel Petterson.
Dva tituly vybojovali starší chlapci – bratia Peškovci. Jaroslav Peško sa pritom už hrdí titulom vicemajstra

Európy z minulého roka. „Na titul majstra Slovenska
som sa pripravoval veľmi dlho a veľmi si ho cením. Viem
prijať aj prehry, ktoré ma motivujú k tomu, aby som na
sebe ešte viac pracoval,“ povedal. „Som hrdý na to, že
som sa stal majstrom Slovenska, ale držal som palce aj
bratovi. Tréningy v tomto klube mi dávajú veľa. Napríklad aj to, že veci, ktoré sa tu naučím nemôžem používať vonku a frajerovať,“ doplnil Sebastián Peško.
Okrem tejto štvorice si v klube cenia aj pozíciu vicemajstra Slovenska v podaní najsatršieho medailistu Juraja Figuru, ktorý v Komárne vyhral osem z jedenástich
zápasov. „Zatiaľ som stále iba na začiatku, ale budem
na sebe tvrdo pracovať. Som rád, že sa to takto rozbieha a verím, že ďalšími úspechmi dám ešte o sebe vedieť,“ skonštatoval.
Klub Kenkyo Poprad má vyše 30 členov a z nich štrnásti už majú za sebou priame súboje v slovenskej i českej lige. Do partie chlapcov pribudli aj dievčatá. „Chcela
by som sa v tomto športe dostať až na vrchol. Verím, že
sa čoskoro dočkám aj nejakých zápasov. Medzi chlapcami je to dobré, rozprávame sa o všeličom a spoločne
trénujeme,“ uzavrela Gabriela Majerčáková.
Marek Vaščura
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S U D O K U **

OSEMSMEROVKA
OSEMSMEROVKA
S K L A D A T E Ľ K A I L O P
S K L A D A T E Ľ K A I L O P
P A N A M A I A P O K R O K R
P A N A M A I A P O K R O K R
R U M U N L T V N I O L B S I
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E A L U Á I A A A I B K B O E
N D K P R Ť S O N T E K O K K
N D K P R Ť S O N T E K O K K
E A A A O A L U A K R R A O O
Výhercu cien budeE A A A O A L U A K R R A O O
me kontaktovať teV L R O M O J T N I E L T L P
V L R O M O J T N I E L T L P
lefonicky.
E Á P O R C E L Á N C R O I A
E Á P O R C E L Á N C R O I A
R N P R O G R E S I V I T A Č
Tešíme sa na Vaše
R N P R O G R E S I V I T A Č
A A R D K R Á S A T A V S R K
odpovede a prajeA A R D K R Á S A T A V S R K
me Vám príjemné
L E N I V E C N Š K O R I C A
L E N I V E C N Š K O R I C A
chvíle strávené lúšD E B A K L E K Á R N I Č K A
tením.
D E B A K L E K Á R N I Č K A
(red) ANANÁS, ČISTOTA, DEBAKLE, ENRIK, JUNIOR, KLBKO, KOBEREC, KOBRA,
ANANÁS,
ČISTOTA,
DEBAKLE, KRÁSA,
ENRIK, LAPÁLIE,
JUNIOR, LEKÁRNIČKA,
KLBKO, KOBEREC,
KOKETNOSŤ,
KOPAČKA,
KORMORÁN,
LENIVEC,KOBRA,
KOKETNOSŤ,
KOPAČKA,
KORMORÁN,
KRÁSA,
LAPÁLIE,
LEKÁRNIČKA,
LENIVEC,
MAKAR, NÁLADA, ORGÁN, PANAMA, PITVOR, POKROK, POLIAK, PORCELÁN,
MAKAR,
NÁLADA,
ORGÁN,
PANAMA,
PITVOR,
POKROK,
POLIAK,
PORCELÁN,
PRIEKOPA, PROGRESIVITA, RARITA, RUMUN, SAMOPAL, SAMURAJ, SKLADATEĽKA,
PRIEKOPA,
PROGRESIVITA,ŠKORICA,
RARITA, RUMUN,
SAMOPAL,
SAMURAJ, TANKER
SKLADATEĽKA,
SOKOLIAR,
SPRENEVERA,
ŠTVRTOK,
TANIER,
SPRENEVERA,
ŠKORICA,
ŠTVRTOK,
TANIER,
TANKER
Pripravil: Klub SOKOLIAR,
krížovkárov a hádankárov
Tatranec
Pripravil: Klub krížovkárov a hádankárov Tatranec
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