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Usmejme sa pod rúškom 

EDITORIÁL

Prežívame teraz všetci naozaj 
zvláštne obdobie. Plné samoty, 
smútku, strachu o zdravie našich blíz-
kych, či o stratu zamestnania. Dokáže 
ma neuveriteľne prekvapiť koľko zla 
táto korona v ľuďoch odhalila. Udá-
vame sa, nadávame si, zo sociálnych 
sietí postupne odstraňujem ľudí, kto-
rí uverejňujú komentáre plné hnevu 
a nadávok. Priznám sa, okruh mojich 
virtuálnych priateľov sa poriadne zúžil. 
Počas prvej vlny sme pomáhali suse-
dom s nákupmi, tlieskali zdravotníkom 
z balkónov, hudobníci robili koncer-
ty na sídliskách, šili sme rúška, ktoré 
sme darovali tým, ktorí ich práve po-
trebovali… Boli sme akosi viac spolu. 
Ja viem. Je toho už dosť. Minule mi 
ale dych vzal jeden pán. Dievča stálo 
v nákupnom centre a meralo teplotu 
ľuďom, ktorí sa chceli dostať dnu. Po 
spŕške nadávok  – dosť nemiestnych 
- jej nakoniec začal od dverí doslova 
utekať dnu. Nemohla spraviť nič, len 
so slzami v očiach pokračovať a pri-
kladať teplomer k čelám ďalších ľudí 
v rade. To dievča predsa za nariadenia 
a príkazy nemôže. Už len z úcty k nej – 
ako ku človeku si tú teplotu nechám 
zmerať. Rovnako som v šoku ostala, 
keď som sa bola testovať. Po dlhom ča-
kaní som už bola prvá v rade, prišiel za 
mnou zdravotník a pýtal sa, či by som 
pustila pred seba jednu ženu, pretože 
je tehotná. Odpovedala som, že sa-
mozrejme. No až také samozrejmé to 
zrejme nebolo. Ako mi pán prezradil, 
už traja predo mnou ju pustiť odmietli. 
Čo sme sa ľudia zbláznili? Nemôžeme 
momentálne ovplyvniť ako a ani ako 
dlho takto budeme musieť ešte žiť. Ne-
môžeme vypnúť vírusu baterky. Žiaľ. 
Nemôžeme zmeniť nariadenia ľudí 
zhora. Čo ale môžeme je ZOSTAŤ ĽUĎ-
MI. Podať pomocnú ruku tým, ktorí to 
potrebujú. Stratiť pár sekúnd života 
preto, aby sme tehotnú ženu pustili 
pred nás. Ak zabudneme na ľudskosť, 
z našej spoločnosti sa vytratia všetky 
hodnoty. Nezabudnem na svoj pobyt 
v Írsku. Priznám sa, tam sú ľudia zvyk-
nutí žiť inak. Pozitívnejšie. Von neuve-
riteľne pršalo. Do práce za mnou prišiel 
pán a s úsmevom na perách mi hovorí: 
„To je ale krásny deň, však?“ Nechá-
pala som. Nevieme  zmeniť okolnosti, 
no vieme zmeniť náš prístup k nim. 
Skúsme sa pod tými rúškami trošku 
usmiať. A verím, že všetko budeme 
znášať tak akosi ľahšie

Prajem Vám príjemné čítanie.

Mgr. Jana Pisarčíková,
vedúca redaktorka
mesačníka Poprad
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Mesto Poprad na predpo-
slednom mestskom za-
stupiteľstve predloženou 

informatívnou správou o  nove-
le zákona č.  30/2019 Z. z. o  ha-
zardných hrách otvorilo diskusiu 
o  možnostiach zákazu hazard-
ných hier v  našom meste s  cie-
ľom zmierniť dopady hazardu na 
rodiny a  obmedziť prevádzkova-
nie hazardných hier tak, ako to 
umožňuje platná legislatíva. Nové 
kompetencie dané novelou záko-
na mestu umožňujú v  tomto sme-
re prijať rôzne riešenia. Vypúšťa sa 
podmienka podania petície, ktorou 
sa obyvatelia obce sťažujú, že sa 
narúša verejný poriadok v súvislosti 
s hraním hazardných hier. Svoj názor 
na túto problematiku vyjadril aj pri-
mátor Popradu Anton Danko. „Som 
zásadne za úplný zákaz hazardných 
hier a za to, aby sme ochránili rodiny, 
ktoré sú postihnuté činnosťou her-
ní.“ Rovnako dal do pozornosti, že 

v  tomto prípade by sa herne, ktoré 
majú platné licencie, museli pone-
chať a zrušili by sa tie, ktorým licencia 
končí.

Rôzne možnosti

V súlade s novou právnou úpra-
vou má mesto v  rámci regulácie 
herní viaceré možnosti. Sprísniť 
podmienky umiestňovania herní 
stanovením minimálnej vzdiale-
nosti od niektorých typov stavieb 
(napríklad školy a školské zariade-
nia, zariadenia pre liečbu nelát-
kových závislostí a pod.), stanoviť 
12  dní v  kalendárnom roku, po-
čas ktorých bude zakázané pre-
vádzkovať niektoré hazardné hry, 
obmedziť, alebo úplne zakázať 
umiestňovanie herní alebo kasín 
na území mesta Poprad.

Dokopy 32 prevádzok

Podľa zoznamu herní a  kasín, 
ktorý bol priložený k  materiálu, je 

Hazardné hry, najmä videohry 
a výherné automaty negatívne 

vplývajú na jednotlivcov a ich 
rodiny. Majú devastačné zdravotné 

a sociálne dopady. Herne 
znehodnocujú verejné priestory, často sú to 

tmavé a zatemnené budovy, kde chodia ľudia, 
mnohokrát tí najchudobnejší, prehrávať ťažko 

zarobené peniaze. Primátor Popradu Anton 
Danko na jednom z uplynulých mestských 

zastupiteľstiev vyjadril svoj kladný postoj 
k zákazu hazardných hier v meste Poprad. Pozreli 
sme sa na problematiku herní a závislostí bližšie. 

Závislosť na 
hazarde je 

veľký chaos 
bez poriadku

„ZávISlOSť jE 
PRObléM DOžIvOTNý. 
NIE jE TO AKO ANgÍNA, 
KTORá ČASOM PREjDE. 

AK ČlOvEK OPäť 
PuSTÍ PRvé EuRO DO 
AuTOMATu, ČI PODá 
PRvý TIKET, jE ZNOvA 

v TOM.“
Mudr. Jozef Benkovič, 
špecialista pre liečbu 

nelátkových závislostí

FOTO: mesto Poprad, Jana Pisarčíková
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v meste Poprad dokopy 32 spomínaných prevádzok. 
K  30.  04.  2020 bol príjem za hazardné hry na celom 
území mesta Poprad 159 101,25 €. Napríklad v prípade, 
že by v meste ostali herne a kasína, ktoré spĺňajú sta-
novenú vzdialenosť 500 m, ostalo by na území mes-
ta Poprad 8 prevádzok. Ide o prevádzky mimo centra 
mesta a obytných zón. Nakoľko práve tie sú najväčšie, 
je predpoklad, že toto obmedzenie nebude mať tak 
veľký vplyv na rozpočet mesta ako celoplošný zákaz.

Keď nad hrou stráca kontrolu

Doktor Jozef Benkovič, špecialista pre liečbu nelát-
kových závislostí, ktorý pôsobí na Prednej Hore sa roz-
rozprával o tom, ako závislosť na hazarde vzniká a pre-
čo je taká nebezpečná. „Človek je tvor hravý. Pri hrách 
sa vyplavujú dopamíny, vytvára vzrušenie, adrenalín, 
preto sa ľudia k ním vracajú. Odmena je navyše vo for-
me peňazí a ak tie peniaze prehrá a neprestane hrať, 
ale práve naopak ide si ešte ďalšie peniaze požičať, 
stráca nad hrou kontrolu,“ hovorí. Hráč sa podľa jeho 
slov najprv snaží zabezpečiť si peniaze z  vlastných 
zdrojov, ak to už nejde, predá veci, pokradne ich, či dá 
do záložne, prípadne si zvykne vziať pôžičku. „Hra za-
čne dominovať v jeho živote, spôsobuje značné prob-
lémy, vzťahové, pracovné, psychické a podobne.“

K peniazom majú chorobný vzťah

Hráčovi sa dá pomôcť ambulantne, ak je ochotný 
spolupracovať a  ak o  skutočnostiach neklame alebo 
ústavnou liečbou. „Tá trvá tri mesiace. Snažíme sa ho 
motivovať, pretože veľakrát príde podnet na to, aby 
sa liečil od okolia  – manželky, partnerky, rodičov. Je 
to samozrejmé, finančné debakle v rodine znamenajú 
stratu sociálnej istoty. Pre rodinu je to veľmi nebez-
pečné. Našou úlohou je teda motivovať ho, aby si uve-
domil, že je to veľký problém a aby sa liečil.“ Ako lekár 
poznamenal, počas liečby v podstate riešia dôsledky 
hráčovej hry. Robia plán splácania dlhov, finančný roz-
počet. „Hráči nevedia manipulovať s peniazmi. Majú 
k  nim chorobný vzťah, 
nevážia si ich a pokiaľ sa 
to nenaučia, musí zodpo-
vednosť za financie pre-
brať niekto iný z rodiny.“

jeden veľký chaos

Dôležité je zmeniť 
myslenie a správanie hrá-
čov. „Závislosť je jeden 
veľký chaos, kde nie je 
žiadny režim. Hráčovi po-
trebujeme takýto režim 
zaistiť. Fungujeme pres-
ne podľa nastavených 
pravidiel, vtedy vstávaš, 
vtedy máš hygienu, ideš 

na raňajky, skupinovú terapiu, terapeutické spoločné 
aktivity, individuálne pohovory až poobede máš neja-
ké osobné voľno, to ale neznamená, že budeš pozerať 
po internete a  hľadať stávkové kancelárie, ale budeš 
športovať, hrať ping-pong alebo pôjdeš von, budeš 
hrať futbal. Musia si na ten režim zvykať,“ povedal.

liečbou nič nekončí

Po trojmesačnej liečbe ale pre hráčov nič nekončí. 
Musia sa učiť zvládať chuť na hru, prísť na to, aké spúš-
ťače ich vedú k túžbe hrať. Na konci pobytu sa usku-
točňujú aj rodinné terapie. „Komunikujeme s  príbuz-
nými, ktorí mu musia pomáhať s  abstinenciou, robiť 
finančné kontroly a podobne. Závislosť je problém do-
životný a ten človek buď je závislý alebo bude abstino-
vať. Nie je to ako angína, ktorá prejde. Ak človek pustí 
prvé euro do automatu, či podá prvý tiket, je znova 
v  tom. Musí doživotne abstinovať. Chce to čas, kon-
takt s ľuďmi z pracoviska pre abstinentov,“ vysvetľuje.

Internetových hráčov je viac

Čo je prekvapivé, ako doktor Benkovič spomenul, 
pri prieskume prišli na to, že pacienti, ktorí hrať zača-
li boli mladší ako 18 rokov. „Už okolo 15 roku života 
sa točili okolo hracích automatoch.“ Podľa jeho slov 
odstránenie herní z  miest má význam. „Určite áno. 
Problém je ale v tom, že rozšírenejšie ako herne je in-
ternetové stávkovanie. Toto zablokované nie je a mla-
dí ľudia sú práve v nových technológiách dobrí a pres-
ne na tomto budeme aktuálne pracovať my, aby sa to 
zamedzilo. Internetových hráčov máme v  súčasnosti 
viac ako tých v herniach,“ uzavrel. Stopku hazardným 
hrám dali už aj viaceré mestá v  okolí popradského 
okresu. Najnovšie sa k  nim v  novembri 2020 pridalo 
aj mesto Kežmarok. Poprad sa touto témou bude aj 
naďalej zaoberať.

Jana Pisarčíková
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Povinnosť sčítať sa vyplnením sčí-
tacieho formulára majú všetci 
obyvatelia Slovenskej republiky. 

Pre účely sčítania sa obyvateľom ro-
zumie každý, kto má v Slovenskej re-
publike trvalý, prechodný alebo tole-
rovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň 
rozumie aj občan Európskej únie, kto-
rý má na území Slovenskej republiky 
obvyklý pobyt, ako aj štátny príslušník 
tretej krajiny s trvalým pobytom, pre-
chodným pobytom alebo tolerova-
ným pobytom na území Slovenskej 
republiky okrem cudzinca požívajúce-
ho diplomatické výsady a imunity na 
území SR. Za neplnoletého obyvateľa 
a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý 
na právne úkony má povinnosť vy-
plniť sčítací formulár jeho zákonný 
zástupca. „Rozhodujúcim okami-
hom sčítania, na ktorý sa vzťahu-
jú všetky údaje, ktoré obyvateľ vyplní, 
alebo poskytne je polnoc zo štvrtka 
31. decembra 2020 na piatok 1. janu-
ára 2021. V praxi to znamená, že ak 

sa napríklad narodí dieťa po polnoci 
1. januára, nesčítava sa,“ upozorňuje 
samospráva.

Sčítanie je povinné

Sčítanie obyvateľov, domov a  by-
tov je jedno z  najvýznamnejších šta-
tistických zisťovaní nielen u  nás, ale 
i vo svete. Sčítanie je obsahovo najroz-
siahlejšie štatistické zisťovanie s  naj-
dlhšou históriou, ktoré v  Slovenskej 
republike upravuje osobitný zákon. 
Svojou prípravou a  realizáciou patrí 
k najnáročnejším štatistickým zisťova-
niam. Prvýkrát v histórii bude sčítava-
nie plne elektronické. Ak máte doma 
starú mamu, starého otca, inú rodinu, 
či suseda, ktorý sa sčítať sám nevie, 
podajte mu pomocnú ruku.

Ako sa sčítať?

Elektronický formulár na sčíta-
nie obyvateľov obsahuje 13 otázok 
a 3 podotázky. Vyplníte ho počas 
doby sčítania (od 15. februára 2021 

Rýchlo, jednoducho a hlavne 
bezpečne. Presne takto bude 

vyzerať sčítavanie obyvateľov. Už 
od 15. februára si budeme musieť 

splniť svoju zákonnú povinnosť 
a zapojiť sa do sčítavania obyvateľov, 

ktoré sa bude v tomto roku premiérovo 
konať elektronicky. Samospráva 

prosí obyvateľov, ak je to v ich silách, 
pomôcť elektronicky sa sčítať aj 

ľuďom, ktorí majú problém pracovať 
s technikou.

Splňme 
si zákonnú 

povinnosť - každý 
obyvateľ sa počíta 

„vZhľADOM NA 
PANDEMIcKú 

SITuácIu, NA ZáKlADE 
ROZhODNuTIA vláDy, 

SA POSúvA TERMÍN 
ASISTOvANéhO 
SČÍTANIA, Aby 

SME OchRáNIlI 
ZDRAvIE vŠETKých 

ZúČASTNENých. 
ASISTOvANé SČÍTANIE 
SA v ZMySlE NOvEly 
ZáKONA ZAČNE OD 
1. 4. 2021 A POTRvá 

NAjNESKôR 
DO 31. 10. 2021.“ 

Ľudmila Ivančíková 
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do konca sčítavania) na www.scitanie.sk kliknutím na 
„Sčítať sa“. Sčítací formulár je možné vyplniť aj cez mo-
bilnú aplikáciu, ktorá je počas doby sčítania obyvateľov 
dostupná pre operačné systémy Android a  iOS. Apli-
káciu si obyvateľ stiahne do mobilného telefónu ale-
bo tabletu z Google Play alebo App Store. Obyvateľ sa 
môže sčítať na akomkoľvek mieste pomocou počítača, 
notebooku, tabletu, mobilu s pripojením na internet.

vyplnenie formuláru

Na prihlásenie sa do sčítacieho formulára je potreb-
né zadať Vaše rodné číslo. Ak sčítavate Vášho rodinné-
ho príslušníka alebo inú blízku osobu zadajte jeho/jej 
rodné číslo. Systém Vás vyzve k overeniu zadaním do-
plnkového údaju. Doplnkový údaj zvyšuje bezpečnosť 
prihlásenia, ide o údaj, ktorý poznáte iba Vy alebo blíz-
ka osoba, napríklad rodinný príslušník, ktorý Vám po-
máha so sčítaním. Ak ste obyvateľ bez rodného čísla do 
sčítacieho formulára sa prihlásite zadaním Vášho dátu-
mu narodenia a pohlavia. V takomto prípade vypĺňate 
formulár na sčítanie obyvateľov typu B, ktorý obsahuje 
viac otázok a to preto, lebo o takomto obyvateľovi ne-
musia byť k dispozícii potrebné údaje vo využívaných 
existujúcich administratívnych 
zdrojoch. Je preto potrebné, aby 
tieto údaje boli získané priamo 
od obyvateľa. Po prihlásení sa do 
sčítacieho formulára Vás uvíta 
úvodné slovo, následne pokraču-
jete na jednotlivé otázky. Odpo-
veď na otázku si vyberiete z pred-
volenej ponuky možností alebo 
odpoveď do poľa vpíšete. Medzi 
jednotlivými otázkami sa pohy-
bujete pomocou tlačidla „Ďalej“. 
Tlačidlom „Späť“ je možné vrátiť 
sa k predchádzajúcej otázke. Pred 
odoslaním formulára si môžete 
všetky Vaše odpovede skontro-
lovať v  časti s  názvom „Zhrnutie 
formulára“, ktoré sa Vám zobrazí 
automaticky po zodpovedaní otá-
zok.

Posun termínu asistovaného 
sčítania 

Ak potrebujete pri elektronic-
kom sčítaní poradiť, obrátiť sa mô-
žete na call centrum. Telefónne 
číslo call-centra bude zverejnené 
na webovej stránke www.scitanie.
sk, ako aj na webovej stránke mes-
ta Poprad a v TV Poprad. 

Ak sa obyvateľ nemôže alebo 
nevie sčítať sám alebo s  pomo-
cou  svojich blízkych, na splnenie 

povinnosti sčítať sa môže využiť asistované sčítanie. To 
znamená, že buď obyvateľ navštívi kontaktné miesto 
zriadené obcou, kde ho sčíta stacionárny asistent ale-
bo môže telefonicky požiadať o mobilného asistenta, 
ktorý ho navštívi doma a sčíta ho.  

„Vzhľadom na pandemickú situáciu, na základe roz-
hodnutia vlády, sa posúva termín asistovaného sčíta-
nia, aby sme ochránili zdravie všetkých zúčastnených. 
Asistované sčítanie sa v  zmysle novely zákona začne 
od 1. 4. 2021 a potrvá najneskôr do 31. 10. 2021,“ po-
vedala Ľudmila Ivančíková, generálna riaditeľka Sekcie 
sociálnych štatistík a demografie.  

Zdroje informácii 

Odporúčame obyvateľom, aby podrobne sledovali 
prebiehajúcu kampaň ku sčítaniu obyvateľov a navští-
vili stránku www.scitanie.sk. Informácie nájdu aj na Fa-
cebooku, Instagrame a na YouTube všade pod názvom 
SODB 2021 alebo Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 
2021.

Jana Pisarčíková
Zdroj: www.scitanie.sk 
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Nie je to jednoduché. Hovoria niektorí rodičia 
popradských školákov, ktorých pandémia do-
nútila učiť sa len s  pomocou svojich technic-

kých kamarátov. Mnohí popradskí učitelia sa snažia 
o čo najlepšie a najkreatívnejšie hodiny. Žiaci sa už aj 
napriek tomu nevedia dočkať, kedy sa do škôl vrátia.

Počítač zapínali s predstihom

Juliana Kalakajová chodí do siedmeho ročníka na 
Základnej škole na Francisciho ulici. Počítač si ráno 
musí zapínať s  predstihom, nakoľko má doma starší 
model a potrebuje čas na to, aby spustil všetko tak ako 
má. „Dcéra je skoro vždy sama zatvorená v obývačke. 
Keďže je to ale prechodná izba, musíme cez ňu častej-
šie aj prechádzať,“ hovorí jej mama Jana Kalakajová.

Niekedy ťaháme do večera

Ako Juliana povedala, hodiny prebiehajú aktívne 
online s učiteľkami. Po online vyučovaní si ale musia 
vypracovať ešte zadané úlohy. Jej mama priznáva, že 
občas pomáhajú naozaj všetci. „Suseda, kamarátky. 
Niekedy to Juliane trvá chvíľku a inokedy zase ťahá-
me až do večera,“ hovorí mama Jana. Problém robí 
Juliane hlavne matematika. Jana priznáva, že občas je 
to boj donútiť ju k učeniu. „Je to namáhavé aj preto, 
že sme všetci doma. Máme síce priestranný byt, no 
niekedy, aj keď sa snažíme nevieme byť úplne poti-
chu,“ dodáva.

jedna domácnosť, traja školáci
Rodina Liptákovcov má doma žiakov o niečo viac. 

„Máme tri deti. Najmladší 
je štvrták a spolu s bratom 
deviatakom chodia na ZŠ 
s  MŠ na ulici Dostojevské-
ho v  Poprade. Najstaršia 
dcéra chodí do posledné-
ho ročníka na Súkromnej 
strednej odbornej škole, ul. 
29. Augusta, odbor právo 
a  podnikanie. Tento rok 
maturuje,“ hovorí otec Pe-
ter Lipták.

jeden v  kuchyni, ďalší 
v obývačke

Bežný deň s online vyu-
čovaním v  ich domácnos-
ti začína o  ôsmej hodine 

Popradskí žiaci 
sa opäť pasovali 

s online 
vyučovaním 

Za jedným počítačom sa zvykne striedať aj 
niekoľko súrodencov. Kuchyne v domácnostiach 

sa počas obedov zmenili na akési školské 
jedálne. Koronavírus opäť prinútil žiakov, aby 

svoje vedomosti načerpávali v online priestore. 
Nazreli sme Popradčanom „do okien“, aby sme 

zistili, ako sa takéto vyučovanie darí našim 
žiakom zvládať. 
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rannej. Jeden v  kuchyni, ďalší v  obývačke. 
„Každý z  nich musí byť sám v  izbe, aby sa 
navzájom nerušili. Chlapci zvyčajne končia 
online vyučovanie okolo obeda po troch, či 
štyroch online hodinách. Dcéra má vyučo-
vanie aj poobede, pravidelne majú sedem 
online vyučovacích hodín,“ hovorí otec.

výhoda na nezaplatenie

Rodina Liptákovcov má jednu veľkú 
výhodu. Mamku učiteľku. „Náš deviatak 
je s  touto výučbou spokojný. Ak niečomu 
nerozumie na online hodine, vieme mu 
to vysvetliť aj my. Na prijímacie skúšky 
na strednú školu ho pripravujeme aj my 
doma, keďže manželka je učiteľka, nejaký 
väčší problém s  vysvetľovaním učiva ne-
máme. Stredoškoláčka je rada, že môže 
byť doma. Z  hľadiska učenia by ale bola 
radšej v  škole. Na online hodinách sa veľa 
veciam dá vyhnúť, a tak sa niektorí študenti 
nepripravujú poriadne a  zodpovedne. Na 
maturitu sú v  podstate pripravení, ale jej názor je, 
že v  škole by tá príprava bola oveľa lepšia a  ľahšie 
kontrolovateľná,“ vysvetľuje.

Keď sa kuchyňa mení na jedáleň

Ako Liptákovci uviedli, o 12 hodine sa ich kuchyňa 
mení na školskú jedáleň, kde pani kuchárka Liptáková 
vydáva jedlo. Ich rodina žiadne problémy s výučbou 
online nemá. Už počas prvej vlny korony si doma vy-
tvorili systém učenia. „Zahŕňa online vyučovanie do-
obeda a  následne poobede riešenie domácich úloh. 
Našim najväčším problémom je asi to, že niekedy 
máme doma pomalší internet, kvôli tomu, že sú pri-
pojení všetci traja na online hodiny,“ dodávajú.

Znalosti, ktoré sa zídu

V online vyučovaní vidia plusy. Medzi ne patrí aj to, 
že deti sa naučia novým zručnostiam cez online tech-
nológie, ktoré sa im v živote neskôr zídu. „Naučia sa, 
že počítač a  tablet môžu používať aj na iné činnosti 
než na hru a  že je zaujímavé sa cezeň učiť, získavať 
informácie a zostať v kontakte s rovesníkmi, keďže sa 
s nimi nemôžu stretávať v každodennom živote,“ ho-
vorí Lipták. Predstava, že by školstvo takto fungovalo, 
nie je podľa neho úplne nereálna. „Väčšina detí si už 
za to obdobie zvyklo. Väčšina študentov má doma 
svoje notebooky a  pripojenie na internet, takže by 
sa takto vedeli učiť. Vždy je ale najlepšie a  pre deti 
najvhodnejšie, keď sa budú vzdelávať v škole, s pani 
učiteľkami a spoločne so spolužiakmi,“ uzavrel otec.

chýbajúca integrácia

Práve zdokonalenie sa v  počítačových zručnos-
tiach považujú za veľké plus online vyučovania aj via-

cerí psychológovia. Najväčším problémom ale sú chý-
bajúce sociálne vzťahy. Online vyučovanie podľa via-
cerých odborníkov nedokáže plnohodnotne nahradiť 
vzájomnú interakciu v  triede. Či už medzi žiakom 
a  učiteľom alebo medzi žiakmi navzájom. Pomôcť 
v tomto smere vedia kamery. Ako ale uvádza portál 
o vzdelávaní a sebarozvoji eduworld.sk je veľmi ťažké 
motivovať žiakov, aby si ich pri online vyučovaní zapli. 
Najväčším pomocníkom v tomto smere sú práve pria-
teľstvá v triedach. Ukázalo sa, že ak majú žiaci medzi 
sebou dobré vzťahy, majú sami oveľa väčší záujem 
sa nielen počuť, ale aj vidieť. Ako portál uvádza, ak 
existuje dôvera a úprimná komunikácia medzi žiakmi 
navzájom, a tiež medzi učiteľmi a žiakmi, tak kameru 
si väčšinou nechajú zapnutú.

Jana Pisarčíková 
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P. Slezák, prečo a na aké účely je zbierka rastlinných 
organizmov – herbár pre spoločnosť dôležitá? 

„Hlavné poslanie herbárových zbierok je dokumento-
vať rozmanitosť rastlinnej ríše. Ak opomenieme početné 
vedecké benefity, tak herbárové zbierky majú nevyčís-
liteľnú historickú a  kultúrnu hodnotu. Umožňujú nám 
lepšie pochopiť niektoré aspekty života našich predkov, 
ako napr. spôsob využívania krajiny alebo zdomácnenia 
a pestovanie úžitkových rastlín. Treba však poznamenať, 
že pôvodne sa herbárom označovali knihy o  liečivých 
rastlinách a až v 18. storočí sa toto pomenovanie začalo 
používať v dnešnom význame.

Súčasné vnímanie herbára je už takmer výlučne spo-
jené so zbierkou vysušených a vylisovaných rastlín, ktoré 
sú uložené na liste papiera a doplnené o papierový štítok 
s údajmi o názve rastliny, lokalite, dátume zberu a mene 
zberateľa. Teda v podobe ako si ho pamätáme zo škol-
ských lavíc.“

vieme kedy alebo kde hľadať počiatky vzniku prvé-
ho herbára? Čo všetko sa dá z neho vyčítať?

„Najstaršia zachovaná zbierka sušených rastlín z úze-
mia Slovenska je herbár mnícha Cypriána (vlastným me-
nom Franz Ignatz Jäschke) z roku 1766, ktorý ho zostavil 
počas svojho pôsobenia v Červenom Kláštore. Táto kni-
ha viazaná v koži má na jednotlivých listoch papiera na-
lepených 265 cievnatých rastlín a  jeden lišajník. Zbierka 
obsahuje prevažne pestované rastliny (liečivé a úžitkové 
byliny, vrátane korenín), ktoré dopĺňajú divorastúce rast-
liny. Tento herbár je zaujímavý aj z  pohľadu dnešného 
botanika, keďže pri niektorých rastlinách je uvedená aj 
lokalita zberu (hlavne Pieniny, Belianske Tatry, časť Vyso-
kých Tatier), čím sa stáva najstarším dokladom výskytu 
príslušných rastlín na našom území. A možno ešte jedna 
historická zaujímavosť k  jeho uloženiu. Kým dnes tvorí 
súčasť zbierkového fondu Prírodovedného múzea SNM 

v Bratislave, v minulosti patril do zbierok Karpatského mú-
zea v Poprade (dnešné Podtatranské múzeum v Poprade) 
resp. Múzea Tatranského národného parku v  Tatranskej 
Lomnici.“

Ako je to s  herbárom, ktorý zveľaďuje a  uchováva 
naše múzeum?

„Herbár Podtatranského múzea v Poprade s počtom 
približne 7  tisíc kusov herbárových položiek patrí na 
Slovensku medzi tie menšie. Väčšina položiek však bola 
zbieraná v druhej polovici 19. a začiatkom 20. storočia, čo 
výrazne zvyšuje historický a  vedecký potenciál zbierky. 
Zastúpené sú hlavne cievnaté rastliny, v menšej miere li-
šajníky a machorasty. V minulosti sa mnohí botanici aktív-
ne angažovali v Botanickej výmennej spoločnosti, ktorá 
umožňovala výmenu položiek z  rôznych geografických 
území. Preto sú aj v  našom múzeu prítomné napríklad 
herbárové položky zo Stredomoria alebo Álp.“

Aké najvzácnejšie rastlinky náš herbár uchováva?

„Herbár ukrýva mnoho vzácnych a  historicky zaují-
mavých rastlín. Jeho súčasťou sú popri bežne rozšírených 
druhoch, viaceré endemity (rastliny s obmedzeným are-

Tajomný svet 
herbárov

Dokumentovať rozmanitosť rastlinnej ríše. 
Presne to je hlavným poslaním herbárových 

zbierok. Herbár, ktorý uchováva Podtatranské 
múzeum v Poprade, ukrýva približne sedem tisíc 

kusov herbárových položiek. Na Slovensku tak 
patrí medzi tie menšie. Zachovať veľmi krehký 

materiál ale nie je jednoduché. Herbárová 
zbierka Podtatranského múzea v Poprade pred 

letom získala novú ochranu. O tom, aký význam 
majú herbárové zbierky pre našu spoločnosť, 

porozprával botanik a kurátor herbárovej 
zbierky Podtatranského múzea Michal Slezák. 
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álom), nechýbajú glaciálne relikty (svedkovia ľadových 
dôb), či mnohé ďalšie ohrozené a zriedkavé rastliny slo-
venskej flóry. Herbárové zbierky sú tiež dôležité pri da-
tovaní prvých nálezov a následnom šírení nepôvodných 
rastlín. V Podtatranskom múzeu sa tak nachádza naprí-
klad tretí najstarší doklad z územia Slovenska o výskyte 
severoamerického druhu čarodejka škvrnitá. Z vedecké-
ho hľadiska však majú v herbároch najväčšiu hodnotu ta-
kzvané typové položky, ktoré sú spojené s opisom vedec-
kého mena rastliny.“

Ide o veľmi krehký „materiál“ čo je dôležité dodržia-
vať, aby sa herbár zachoval roky?

„Herbárové položky sú veľmi citlivé na trvalé uloženie, 
čo len umocňuje potrebu pravidelnej odbornej ochrany 
a starostlivosti za účelom zachovania ich vedeckej hod-
noty. Aby rastlinný materiál prežil desaťročia v nezmene-
nom stave je potrebné zabezpečiť optimálne klimatické 
podmienky (teplotu, vlhkosť), eliminovať prašnosť, nežia-
dúci vplyv svetla a biologických škodcov (plesní, hmyzu). 
Najvhodnejšie sú na tento účel depozitné priestory mú-
zea, v ktorých sú herbárové položky uložené buď v pre-
viazaných balíkoch alebo v herbárových škatuliach.“

Múzeum sa zapojilo do výzvy o  grant na ochranu 
tohto zbierkového materiálu, čo tento grant prinie-
sol, ako pomáha herbár chrániť?

„Realizácia projektu v  rámci grantovej schémy Fon-
du na podporu umenia nám umožnila zlepšiť základnú 
ochranu zbierkových predmetov. Získané finančné pro-
striedky boli použité na nákup herbárového papiera 
a špeciálnych herbárových škatúľ, ktoré výraznou mierou 
prispejú k predĺženiu životnosti tohto krehkého rastlinné-
ho materiálu.“

je možné herbár vidieť alebo je sprístupnený len na 
vedecké účely?

„Herbárové položky slúžia hlavne ako aktívny pred-
met vedeckého výskumu nielen pre pracovníkov múzeí, 
ale tiež pre odborníkov z domácich a zahraničných pra-
covísk. Herbárová zbierka je trvale uložená v depozitných 
priestoroch múzea, ktoré sú pre verejnosť zvyčajne nedo-
stupné. Návštevníci múzea môžu len výnimočne vidieť 
niektoré položky počas krátkodobých výstav. Práve v mi-
nulom roku Podtatranské múzeum v Poprade pripravilo 
pre verejnosť výstavu s názvom Herbár – farebná cesta 
za poznaním, ktorá čiastočne poodhalila tajomný svet 
herbárov. Výstava prezentovala vývoj obsahovej náplne 
pojmu herbár a prácu botanika v teréne pri zbere rastlín 
a následnom štúdiu v období druhej polovice 19. storočia 
a začiatkom 20. storočia.“

Jana Pisarčíková

NAjSTARŠIA ZAchOvANá ZbIERKA 
SuŠENých RASTlÍN Z úZEMIA 

SlOvENSKA jE hERbáR MNÍchA 
cyPRIáNA. ZAujÍMAvý jE Aj 

Z POhľADu DNEŠNéhO bOTANIKA, 
KEďžE PRI NIEKTORých RASTlINách 
jE uvEDENá Aj lOKAlITA ZbERu, ČÍM 
SA STávA NAjSTARŠÍM DOKlADOM 
výSKyTu PRÍSluŠNých RASTlÍN NA 

NAŠOM úZEMÍ.
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Svoj domov premenila na malý ateliér. Už 
ako malé dievča rada kreslila a maľovala 
obrázky, lepila a vyrábala rôzne darčeky. 

„Výtvarná výchova bol jeden z mojich najobľúbenejších 
predmetov a vždy ma veľmi tešilo, keď mi učitelia chvá-
lili moje práce. Keby som sa mala vrátiť do školských 
čias, určite by som rovno zamierila na hodinu výtvarnej 
výchovy,“ priznáva Laura.

Čmárala si všade kde mohla

Doma, či v autobuse. Ako Laura priznáva, čmárala si 
všade kde mohla. „V deviatej triede som si povedala, že 
vyskúšam krúžok výtvarnej na ZUŠ Janka Silana v Po-
prade. Chodila som tam len jeden rok, nakoľko počas 
strednej školy sa mi rozvrh kryl s krúžkami. Bolo mi to 
ľúto, no povedala som si, že maľovania sa určite ne-
vzdám. Vačšinu znalostí, ktoré dnes mám a  využívam 
pri tvorbe, som sa naučila úplne sama,“ pokračuje v roz-
právaní.

Srdce jej ukradol akryl

Prešla si rôznymi technikami – od obyčajnej kresby 
ceruzou cez uhlík a suchý pastel až po maľbu vodový-
mi, temperovými i akrylovými farbami. „Taktiež som vy-
skúšala rôzne grafické techniky ako linoryt, suchú ihlu, 
monotypiu, či priestorové modelovanie z  hliny. Vždy 
som rada skúšala niečo nové, takže mi toho cez ruky 
prešlo naozaj dosť,“ konštatuje s úsmevom. Najviac jej 
ale učarovali akrylové farby, ako sama hovorí, obľubu-
je „capkanie“ so štetcom na plátno. Najväčšiu časť Lau-
rinho portfólia tvorí krajinomaľba. „S akrylovou farbou 

sa mi veľmi pohodlne pracuje aj napriek 
tomu, že veľmi rýchlo na povrchu uschne. 
Farby sa dajú krásne miešať a  môžem si 

vytvárať odtiene podľa seba. Akryl je skvelý v  tom, že 
ním človek môže maľovať takmer na všetky povrchy, 
samozrejme je potrebné si ich prispôsobiť,“ dodáva. So 
svojimi staršími priateľmi – uhlíkom a ceruzou si už dnes 
kreslí iba z nostalgie.

Dielo musí vyvolať emóciu

Každý ťah štetcom je odrazom jej pocitov a pohľadu 
na život a svet. „Keď maľujem, snažím sa obrazu vdých-
nuť dušu, pretože to je pre mňa veľmi dôležité – aby dielo, 
ktoré poputuje k svojmu novému majiteľovi vyvolávalo 
emóciu. Dajte dvom umelcom rovnaký námet,  budete 
mať dva príbehy, dajte ho desiatim a budete mať desať 
príbehov. Pre niekoho to môže znieť zvláštne, no obrazy 
vedia hovoriť, len im to musíme dovoliť,“ povedala.

výsledok sa nezhoduje s námetom

Najväčšou inšpiráciou pre Lauru je jej okolie. Srd-
covou záležitosťou sú Tatry. Ako povedala, aj keby ich 
maľovala každý deň z toho istého pohľadu po dobu sto 
dní, vznikne päťdesiat úplne iných obrazov. „Z umelcov, 
ktorí ma inšpirujú je to rozhodne maliar Felix K. Samo-
zrejme, každý z nás má svoj štýl, no obdivujem, ako sa 
vedel vypracovať,“ priznáva. Ak maľuje obraz pre nieko-
ho, napríklad podľa fotografie, snaží sa do neho vdých-
nuť aj tak „to svoje“. „Konečný výsledok však nikdy nie je 
rovnaký ako námet, pretože je to moja práca a chcem, 
aby to bolo cítiť.“

Maľovanie 
je voda pre 
jej dušu 
Narodila sa v Starej Ľubovni, no 
celý život vyrastala v Poprade. 
Chcela študovať Výtvarnú edukáciu 
a Občiansku náuku na Univerzite 
Komenského, no po roku prišla 
na to, že pedagogika nie je pre 

ňu to pravé orechové. Našla 
v sebe odvahu a chuť vyhnúť 
sa stereotypu a našla si prácu 
v umelecko-gastronomickej 
oblasti. Laura Banasiewiczová (21) 
sa momentálne venuje hlavne 
vlastnej tvorbe. 
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vyčistiť si myseľ

John Hegarty, jeden z  najslávnej-
ších kreatívcov v reklame raz povedal, že 
kreativita sa nedá načasovať. „Ak si niekto 
myslí, že presne vo štvrtok o  10.00 hodi-
ne prídete na poradu a  práve vtedy mu-
síte byť kreatívny, je to na smiech. Úplne 
to zmrazí predstavivosť i  emócie. Takto 
kreativita nefunguje,“ povedal. Aj Lau-
ra jeho slová potvrdzuje. „Maľujem keď 
mám chuť a  náladu tvoriť, vtedy to má 
pre mňa najväčší zmysel. Sú obdobia, keď 
maľujem každý deň, dokonca aj v  noč-
ných hodinách, inokedy nevezmem štetec 
do ruky aj týždeň. Musím však priznať, že 
mávam aj dni, kedy sa mi nechce, no pre-
konám sa, lebo je potrebné obraz dokon-
čiť v  nejakom termíne. V  takej situácii je 
veľmi doležité vyčistiť si myseľ a pripome-
núť si, prečo vlastne tvorím,“ hovorí.

v portfóliu aj nepodarky

Práce od výmyslu sveta. Asi tak by sa dalo pome-
novať Laurine portfólio. „Je pomerne bohaté, tvorím si 
ho od začiatkov. Sú v ňom obsiahnuté všetky techniky, 
ktoré som vyskúšala. Nájdu sa tam staršie a jednoduché 
skice (aj nepodarky), študijné kresby, tiež rôzne „minút-
ky“. Potom novšie maľby, kresby, grafické a modelárske 
práce. Je to taký môj malý umelecký šatník – z každého 
niečo,“ dodáva.

Nájsť svoje pravé jA

Únik od reality? Ako Laura priznala, je pre ňu ťažké slo-
vami vyjadriť, čo maľovanie pre ňu znamená. „Hovorie-
vam, že každý človek by si mal nájsť oblasť, pri ktorej sa 
dokáže uvoľniť a nájsť svoje pravé ja. To moje som našla 
v umení. Niekedy to je aj únik od reality, ako ste načrtli, 
hlavne keď mám zlý deň, maľovanie mi pomôže ho pre-
konať a nemyslieť na ťažkosti. Je to voda pre moju dušu, 
odpoveď na moje otázky, liek na zranenia,“ povedala.

chce to čas a trpezlivosť

Na svojom zozname snov a  cieľov má toho Laura 
ešte veľa nevyškrtnutého. „Chce to čas a  veľa trpezli-
vosti. Verím, že si to všetko postupne splním, avšak ne-
chcem predbiehať. V prvom rade by som chcela dostať 
moju tvorbu do povedomia viacerých ľudí. Myslím, že 
pomaly ale isto sa mi to darí plniť. Toto je momentálne 
moja priorita,“ priznáva.

chata ako spomienka z detstva

Ako Laura na záver uviedla, maliar jednoducho 
musí tvoriť srdcom. Najväčšiu hodnotu má pre ňu 
obraz, ktorý na Vianoce podarovala svojim rodičom. 
„Nakreslila som im chatu môjho dedka, ktorý už nie 
je medzi nami. Na to miesto sa celej mojej rodine via-
žu krásne spomienky. Každé leto sme tam spoločne 
chodievali na prázdniny. Nehovorím, že ide o  moje 
najlepšie dielo, no čo sa týka hodnoty, tak jednoznač-
ne vyhráva,“ uzavrela.

Jana Pisarčíková

„DAjTE DvOM 
uMElcOM ROvNAKý 

NáMET A buDETE MAť 
DvA PRÍbEhy, DAjTE 

hO DESIATIM A buDETE 
MAť DESAť PRÍbEhOv. 

ObRAZy vEDIA 
hOvORIť, lEN IM TO 
MuSÍME DOvOlIť. “

Laura Banasiewiczová
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Veľa mužov si rado uťahuje zo žien za volantom. 
Jarka Zacher Pajpachová je ale v tomto smere 
svetlou výnimkou. Vyrastala pod Tatrami a život 

jej do vienka nadelil nemálo starostí. Napriek tomu sa 
vždy vedela vzoprieť osudu a vydať sa vlastnou ces-
tou.

vodičský preukaz v 55. rokoch

Keď mala 55 rokov, rozhodla sa urobiť si vodičský 
preukaz na kamión. V tom čase to-
tiž prišla o prácu. „Chcela som odísť 
na predčasný dôchodok, ale ne-
schválili mi žiadosť.“ Občas sedela 
ako prísediaca pri svojom partne-
rovi Jarovi v kamióne a zapáčilo 
sa jej to. „Tak som sa rozhodla, že 
skúsim niečo nové,“ hovorí Jarmila.

Inštruktor jej neveril

Ako si Jarka so smiechom spo-
mína, inštruktor autoškoly jej vte-
dy ani nechcel uveriť. „Myslel si, 
že si z neho robím srandu, ale ja som si hneď na ďalší 
deň naplánovala jazdy, tak pochopil, že nie.“ Po tom 

ako získala všetky potrebné papiere priveľmi neotá-
ľala. Neprešiel takmer ani týždeň a už si to spoločne 
so svojou polovičkou štrádovali smerom do Talianska. 
„A vtedy som zažila tú pravú skúšku zhora. Snežilo, pr-
šalo. A ja som sa snažila ukočírovať auto, ktoré malo 
osem rýchlostí a asi najširšie aké medzi kamiónmi je. 
Nebála som sa, keďže Jarko bol pri mne,“ hovorí.

Titul v slovenských rekordoch

To, že je Jarka najstaršou kamio-
nistkou na Slovensku, potvrdzuje 
aj titul v  slovenských rekordoch. 
V kamióne prešla skoro celú Euró-
pu. Pre mnohých chlapov i turistov 
bola, ako sama priznáva, doslova 
atrakciou. Na jednej z benzínok 
jej vraj plný autobus turistov začal 
tlieskať, keď vystúpila z  kamiónu. 
Dokonca aj chlapi v okoloidúcich 
autách kypeli závisťou. Nemohli 
vystáť, keď videli, že ich žena 
predbieha. A tak jej zvykli robiť 

aj naprieky. „Keď som ich predbiehala dupli na plyn, 
len aby ma nepustili pred seba. Schválne sa mi vtlačili 

Najstaršia 
slovenská 
kamionistka 
napísala 
novú knihu 

V kamióne prešla skoro všetky európske 
krajiny. A to nielen ako spolusediaca. 

Popradčanka Jarmila Zacher 
Pajpachová je známa ako najstaršia 
slovenská kamionistka. Jej láska 
k veľkým mašinám nie je ale jej 

jedinou. Maľuje obrazy a aktuálne 
pracuje už na druhom diely v poradí 

štvrtej vlastnej knihy. 
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pred kamión, často aj tak, že som ledva ubrzdila. Mí-
ňala som aj takých, ktorí mu ukazovali nepekné ges-
tá,“ spomína si.

Napísala knihy

Tieto silné mašiny ale pre Jarku nie sú jedinou srd-
covou záležitosťou. Doteraz napísala už dve knihy  – 
obe o svojom a živote kamionistky. Teraz má na stole 
absolútne čerstvú novinku. „Bude to iná kniha než tie 
predchádzajúce. Keďže je teraz situácia vo svete aká 
je a ja patrím už do rizikovej skupiny, trávim veľa času 
doma. A tak som sa rozhodla, že ju konečne dopíšem,“ 
priznáva Jarka.

bertino prekliatie podľa skutočného príbehu

Tentokrát sa nezamerala na seba a svoje skúseností 
z ciest, ale na život niekoho iného. „Kniha je napísa-
ná podľa skutočnej udalosti a skutočného životného 
príbehu. Nechcem prezrádzať všetko, a tak poviem, 
že hlavnou hrdinkou je osoba, ktorú som poznala, 
no dala som jej pseudonym Berta. Berta od detstva 
nemala ľahký život. Keď dospela všetko sa ešte viac 
skomplikovalo. Nemôžem presne povedať dej príbe-
hu, inak by to ľudí nebavilo čítať, ale ide o napínavý 
a veľmi ťažký životný osud.“ Názov knihy bude Bertino 
prekliatie a bude mať až dva diely. „Ľudia neradi čítajú 
hrubé knihy, tak som sa rozhodla jej príbeh rozdeliť.“

Najcennejší obraz pre dcérku

Jarka si okrem písania kníh našla svoju pasiu aj 
v maľovaní. Najradšej na plátno prenáša kvety a kra-
jinky. „Všetko maľujem z hlavy. Jednoducho si sad-
nem, vezmem plátno a podľa nálady namaľujem 
obraz. Prvýkrát som štetec vzala do ruky, keď mi 
ochorela dcérka. Chcela som sa odreagovať,“ hovorí. 
Najväčšou srdcovkou, ktorú zhotovila je práve obraz, 
ktorý namaľovala pre ňu. „Keď umrela, vzala som si ho 
ku sebe a neustále sa naň pozerám. Pripomína mi ju,“ 
hovorí zroneným hlasom. Hneď po tom, ako sa situá-
cia s pandémiou vylepší a bude možné usporadúvať 

akékoľvek kultúrne akcie, má najstaršia slovenská ka-
mionistka v pláne výstavu svojich obrazov v rôznych 
mestách Slovenska, vrátane Popradu.

Jana Pisarčíková

TO, žE jE jARKA 
NAjSTARŠOu 

KAMIONISTKOu 
NA SlOvENSKu, 

POTvRDZujE Aj TITul 
v SlOvENSKých 

REKORDOch. 
v KAMIóNE PREŠlA 

SKORO cElú 
EuRóPu.
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Celkový počet klientov vybavených v Mestskej infor-
mačnej kancelárii Poprad (MIK Poprad) za rok 2020 
bol 19 640 (pre porovnanie v  roku 2019 využilo 

služby MIK Poprad 38 907 osôb). Pokles je teda značný, 
ide o viac ako 50 % prepad návštevnosti.

Rok 2020 mal byť rekordným…

Rok 2020 mal vo svojom úvode „našliapnuté“ stať sa 
po mimoriadne úspešnom roku 2019 rekordným. Mesia-
ce január a  február boli mimoriadne silné čo do počtu 
návštevníkov; odvetvie cestovného ruchu fungovalo na 
plné obrátky, no všetky plány zmarila v marci prvá vlna 
pandémie. Prevádzka MIK Poprad bola zatvorená z dô-
vodu nariadenia vlády v roku 2020 po prvýkrát v mesiaci 
marec a celkovo za celý rok bola pre verejnosť zatvorená 
viac ako 50 dní. Zároveň bolo k 1. 5. 2020 zrušené vysu-
nuté pracovisko MIK na železničnej stanici – tzv. infopo-
int, ktorého obnova nie je do budúcna vylúčená, avšak 
v súčasnej situácii by bola jeho prevádzka neefektívna.

Z celkového počtu 19 640 bolo v uplynulom roku vy-
bavených na pracovisku MIK 15 815 návštevníkov osob-
ne. Mailová (464) a telefonická komunikácia (3361) tvorili 
z celkového počtu vybavených klientov spolu hodnotu 
3825. Najviac mailov bolo zaznamenaných pred letnou 

turistickou sezónou (72) a v mesiaci január (72). Naopak 
najmenej mailov sme zaznamenali v  mesiaci október 
(10), kedy sa naplno prejavila tzv. „druhá vlna pandémie“.

Telefonická komunikácia zaznamenala svoj vrchol 
v júni a vo februári, kedy sa počty hovorov vyšplhali nad 
500. Najnižší počet telefonátov bol zaznamenaný v marci 
(75). Ak by sme porovnali či už mailovú, alebo telefonickú 
komunikáciu s číslami z minulých rokov, aj tu musíme po-
tvrdiť obrovský prepad, konkrétne viac ako 65 %.

Pre leto 2020 MIK Poprad pripravila mimoriadne 
podujatia

Keďže pandemická situácia nepriala populárnym 
masovým podujatiam, pracovníci MIK Poprad sa usilo-
vali spestriť leto domácim aj zahraničným návštevníkom 
formou mimoriadnych bezplatných tematických pre-
hliadok. Počas 8 letných sobôt v júli a auguste sa týchto 
prehliadok zúčastnilo celkovo viac ako 250 osôb, pričom 
tradične najväčší záujem bol o večerné výstupy na vežu 
kostola sv. Egídia. Postupne sa v rámci série podujatí or-
ganizovaných MIK Poprad zrealizovali: večerné výstupy 
na vežu kostola sv. Egídia, prehliadka Brusiarne Sklo-
Krištáľ s  možnosťou vybrúsiť si vlastný kúsok krištáľu, 
prehliadka Liehovaru ZIZAK s ochutnávkou prémiových 

Rok 2020 bol z hľadiska cestovného ruchu na celom svete poznačený 
doposiaľ trvajúcou pandémiou, ktorá turizmus vo výraznej miere 
zredukovala.

Rok 2020 mohol byť 
pre cestovný ruch rekordným 
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destilátov, prehliadka Minipivovaru Tatras s  ochutnáv-
kou pív v  procese výroby; prehliadka Spišskej Soboty, 
turistická vychádzka na Kvetnici, či prehliadka mestskej 
časti Veľká s návštevou Scherfelovho domu. V priebehu 
celého mesiaca august boli realizované nielen pravidel-
né prehliadky kostola sv. Egídia s možnosťou výstupu na 
vežu (v týždni denne o 15:00 a v sobotu o 17:00 hod.), ale 
tento kostol bol zároveň neprestajne zdarma sprístup-
nený verejnosti.

Najväčšou nádejou boli letné mesiace

Po opätovnom otvorení prevádzky MIK Poprad na 
Námestí sv. Egídia bola návštevnosť spočiatku veľmi níz-
ka, no v ďalších mesiacoch pomaly narastala až do ná-
stupu 2. vlny epidémie. Štatistiky sa s uvoľnením opatre-
ní a s príchodom letných mesiacov mierne zlepšili a do 
Popradu začali prichádzať turisti. Ich počet, skladba, ako 
aj doba pobytu sa ale výrazne odlišovala od predchá-
dzajúcich sezón. Počas letnej sezóny 2020 úplne ab-
sentovali návštevníci zo západnej Európy s  výnimkou 
Nemecka. V MIKu nezaznamenali ani turistov z  Izraela, 
či z  Ázie. Chýbali tiež návštevníci spoza oceánu, teda 
z USA, Kanady či Južnej Ameriky. Výrazný prepad zazna-
menali aj pri návštevníkoch z Poľska, ktorí predminulé 
leto tvorili viac než 19 % (za rok 2020 to bolo iba 11 %) 
návštevníkov.

Počas mesiacov júl a august 2020 navštívilo MIK spo-
lu 5 553 návštevníkov. Najviac zastúpenou národnosťou 
boli návštevníci zo Slovenska, ktorí predstavovali viac 
ako 35 %. Za nimi v tesnom závese boli turisti z Česka, 
ktorých prišlo 34 %. Treťou najviac zastúpenou národ-
nosťou boli návštevníci z Poľska, ktorí predstavovali 11 
%. Takmer 8 % návštevníkov prišlo z Nemecka a päticu 
najpočetnejších národností uzatvárajú návštevníci z Ma-
ďarska, ktorých prišlo takmer 4 %. Okrem toho sme pri-
vítali niekoľko cestovateľov z Ukrajiny, Francúzska, Veľkej 
Británie a Litvy – tieto krajiny boli čo do počtu turistov 
v MIK zastúpené približne rovnako. Nasledovali návštev-
níci z  Lotyšska, Estónska, Belgicka, Fínska a  Spojených 
štátov amerických. Najmenej turistov sme zaznamenali 
zo Španielska, Dánska, Holandska, rovnako ako aj z Ta-
lianska, Srbska a  Kanady. Raritnými návštevníkmi boli 
turisti z  Rakúska a  pôvodom z  juhoamerických štátov 
Peru a Brazílie. Je však potrebné uviesť, že títo návštev-
níci už majú svoj trvalý pobyt v Nemecku. Návštevnosť 
Mestskej informačnej kancelárie Poprad však iba z časti 
odrážala celkovú návštevnosť mesta. V  celom regióne 
subjekty v cestovnom ruchu zaznamenali, že veľký po-
diel z  celkového počtu turistov tvoria tzv. jednodňoví 
návštevníci zo Slovenska, ktorí jednak nevyužívajú uby-
tovanie a taktiež nevyhľadávajú služby informačnej kan-
celárie – vzhľadom na to, že sú v lokalite pomerne dobre 
zorientovaní. Čo však vyhľadávajú, je inšpirácia a tipy na 
turistické atraktivity na internete. Na našom webe www.
VisitPoprad.sk sme za mesiac jún zaznamenali suverén-
ne najvyšší záujem v sekcii TIPY NA VÝLETY. Práve preto 
sa MIK usiluje prinášať najviac relevantných informácií 
a atraktívnych ponúk práve v on-line prostredí.

Poprad mal aj v roku 2020 turistom čo ponúknuť

Najviac dopytovanými informáciami v  MIK Poprad 
sú pravidelne popri možnostiach trávenia voľného času 
v meste Poprad otázky týkajúce sa mestskej časti Spišská 
Sobota, Vysokých Tatier, turistiky v národnom parku Slo-
venský raj, či termálnych kúpalísk v Poprade a jeho okolí.

Návštevníci Mestskej informačnej kancelárie Po-
prad využívali počas mesiacov júl a august 2020 službu 
úschovne batožiny, predaj pohľadníc a  poštových zná-
mok vrátane bezplatnej poštovej služby, hľadali informá-
cie o dostupnom ubytovaní v meste a jeho okolí. Taktiež 
sa zaujímali o  požičovne bicyklov a  kempy v  regióne 
Vysoké Tatry. Našim klientom sme odporúčali predovšet-
kým už spomínané mimoriadne sprevádzané prehliad-
ky, pričom v pravidelnej dobe sa od pondelka do piatku 
o 15:00 a v sobotu o 17:00 hod. koná prehliadka Námes-
tia a  Kostola sv. Egídia s  možnosťou výstupu na vežu. 
Hlavným lákadlom je predovšetkým nádherný výhľad na 
monumentálnu panorámu Vysokých Tatier nad mestom 
Poprad. Skupiny turistov od 5 osôb si môžu túto, ako aj 
ďalšie prehliadky z našej ponuky objednať aj na akúkoľ-
vek inú dobu.

Rok 2020 mohol byť 
pre cestovný ruch rekordným 
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Historickým klenotom mesta Poprad je mestská časť 
Spišská Sobota. Na útulnom pokojnom námestí si náv-
števníci môžu pozrieť krásny Kostol sv. Juraja, starobylé 
meštianske domy s  popisnými tabuľami o  ich histórii, 
môžu tu navštíviť tiež pobočku Podtatranského múzea, 
alebo niektorú z vychýrených gastro-prevádzok.

Prírodnou oázou pokoja je zase mestská časť Kvetni-
ca, s jazierkom v parku, alebo v bývalom malom kame-
ňolome, s vyznačenými turistickými trasami, v lese ukry-
tými studničkami a  prenádherným výhľadom na Tatry, 
ktorý sa turistovi naskytne z  vrcholkov Kozích chrbtov. 
Aj táto časť má svoju bohatú archeologickú, starodávnu, 
banskú, či architektonickú históriu a výklad o nej je sú-
časťou sprevádzania naším sprievodcom.

Do Spišskej Soboty, na Kvet-
nicu ale aj do širokého okolia 
Popradu sa návštevníci poho-
dlne dopravia sieťou cyklotrás. 
A  čo je na tom najskvelejšie  – 
nepotrebujú mať vlastný bi-
cykel. Mesto Poprad už v  roku 
2019 vytvorilo službu Bike-sha-
ring  – zdieľané smart bicykle, 
ktorých bolo v  Poprade počas 
cyklo-sezóny 2020 rozmiestne-
ných 80 ks a  zapožičať sa dali 
pomocou aplikácie v mobile.

Pre nadšencov športu je 
v  Poprade k  dispozícii verej-
né outdoorové workoutové 
ihrisko, či skate-park na okraji 
mesta.

Čo sa týka atraktivít v našom meste – nesmieme opo-
menúť ani hlavnú pobočku Podtatranského múzea a Tat-
ranskú galériu v centre, akvapark AquaCity Poprad, ale 
nachádzajú sa tu i také mimoriadne miesta, ako je naj-
vyššia umelá interiérová lezecká stena v strednej Euró-
pe - Woodrock, mačacia kaviareň Cat Café, či indoorové 
minigolfové ihrisko v  hoteli Tatramonti alebo početné 
nákupné možnosti v celom meste.

A netreba zabudnúť, že v predvianočnom období sa 
na Mikuláša opäť zaskvela vychýrená popradská vianoč-
ná výzdoba.

(red.)

ŠTATISTIKA NávŠTEvNOSTI ZAZNAMENávA ObDObIE OD 1. jANuáRA 2020 DO 31. DEcEMbRA 2020. 
úDAjE O POČTE NávŠTEvNÍKOv bOlI ZOZbIERANé MESTSKOu INFORMAČNOu KANcEláRIOu POPRAD.
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Ľudka, prezraď čitateľom, kedy si sa začala zau-
jímať o životné prostredie?

„Na základnej škole som bola od 6. ročníka 
členkou EKO  – krúžku, kde sme sa rozprávali o  život-
nom prostredí, o jeho znečistení a o tom, čo môžeme 
na našej škole i v domácnostiach robiť pre jeho ochra-
nu. Organizovali sme tiež pravidelné čistenie brehu rie-
ky. To bol prvý impulz, ktorý vo mne vzbudil nadšenie 
pre životné prostredie a  jeho ochranu. V  spolupráci 
s bývalými pani učiteľkami som sa zapojila do súťaže 
organizovanej programom Mladí reportéri pre životné 
prostredie, ktorého som od tej doby aktívnou členkou.“

Prečo ťa zlákalo venovať sa práve enviro tematike?

„Od malička som veľkým milovníkom prírody. Rada 
v nej trávim voľný čas – na prechádzke so psom po lese 
alebo chodím na turistiku do hôr. Čas strávený v príro-
de si veľmi vážim a uvedomujem si dôležitosť jej ochra-
ny. V dnešnej dobe klimatickej krízy pokladám za svoju 
„povinnosť“ informovať ľudí o aktuálnych environmen-
tálnych problémoch, hľadať ich riešenia a motivovať aj 
ľudí z môjho okolia, aby sa o túto problematiku zaují-
mali viac a prikladali jej väčší význam.“

Spomínaš svoje okolie, ako vnímajú ľudia okolo 
teba tvoje aktivity?

„Moju iniciatívu oceňujú najmä moji blízki a známi, 
ktorých, podľa ich slov, motivujem k ochrane životné-
ho prostredia. Moju činnosť ocenilo už aj viacero mé-
dií a  osôb vo verejnej sfére  – profesionálni žurnalisti, 
environmentalisti, ekológovia a členovia Greenpeace. 
Stretla som sa však už aj s tým, že moja iniciatívu či po-
žiadavky neboli vypočuté, pričom dôvodom bol môj 
vek.“

Podarilo sa ti, počas tvojho pôsobenia v programe, 
aj vyriešiť, či poukázať na nejaké konkrétne prob-
lémy s enviromentálnou tematikou?

„Napríklad vytvorenie kompostoviska a  zavedenie 
triedenia bioodpadu v  mojej bývalej základnej škole, 
zámena mikroténových rukavíc na naberanie pečiva 
v supermarketoch za kovové kliešte, čo je ekologickejší 
variant, informovala som o  probléme triedenia staré-
ho šatstva v Spišskej Novej Vsi, odstránila som čiernu 
skládku zo sídliskovej oblasti a podobne.“

Máš nejaké plány aj do budúcna – súvisiace práve 
s ochranou životného prostredia?

„Určite plánujem i  naďalej aktívne prispievať do 
programu a vzdelávať sa v oblasti ochrany životného 
prostredia. Zvažujem aj viacero vysokoškolských od-
borov v tejto oblasti, no pre konkrétny som sa ešte ne-
rozhodla.“

Jana Pisarčíková

Výnimočný 
úspech 
popradskej 
bilingvalistky 

Už ako malá copaňa bola veľkou fanúšičkou prírody. Ľudmila Slivová zo 4. F bilingválnej sekcie 
Gymnázia na Ulici Dominika Tatarku v Poprade dosiahla úspech. V medzinárodnej súťaži 
International YRE Competition 2020 jednu kategóriu vyhrala a v druhej získala čestné uznanie. 
Spomínaná súťaž je zameraná na žurnalistickú prácu súvisiacu so životným prostredím. 
Do súťaže sa celkovo zapojilo 275 tisíc študentov z 27. krajín sveta, ktorí do národných súťaží 
prihlásili 16 tisíc prác. 

O PROgRAME A SúťAžI
Program Mladí reportéri pre životné prostredie 

(Young Reporters for the Environment), v  ktorom 
sa Ľudka angažuje, je medzinárodný vzdelávací 
program certifikovaný Nadáciou pre environmen-
tálne vzdelávanie so sídlom v Kodani. V rámci súťaže 
medzinárodná porota hodnotila práce na základe 
ich technickej kvality, investigatívy, originality a šíre-
nia. Ocenila predovšetkým mimoriadne odhodlanie 
a angažovanosť mladých reportérov pri riešení kľú-
čových environmentálnych problémov na miestnej 
úrovni. Ľudka „zabodovala“ s článkom Novovešťa-
nia žiadajú zlepšenie zberu starého šatstva, za kto-
ré získala prvé miesto, a  za fotopríbeh s názvom 
Zjedené kilometre si odniesla čestné uznanie.

(red.)
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Stará sa o deti od novorodencov až po pacientov do 
konca 18 roku života. Pediatrička Martina Miškovská. 
Ako povedala, chorobnosť je v  jednotlivých veko-

vých kategóriách rôzna. „Kým malé deti predškolského 
veku najčastejšie trpia ochoreniami dýchacích ciest, 
hnačkami, hlavne rotavírusovými, staršie deti okrem 
infektov dýchacích ciest trápi 
infekčná mononukleóza, herpe-
tické ochorenia, infekty močových 
ciest či mykózy. Určitý rozdiel je aj 
v zložení alergických ochorení. Pre 
menšie deti je typická atopická 
dermatitída, potravinová alergia 
a  bronchiálna astma, u  starších 
častejšie vídame bronchiálnu 
astmu a pridružuje sa alergická ri-
nitída. Vo všeobecnosti teda môže-
me povedať, že najčastejšími ocho-
reniami rôznych vekových skupín 
bývajú ochorenia dýchacích ciest,“ 
hovorí.

bábätko treba pred meraním 
teploty rozbaliť z perinky

Najzraniteľnejšie v tomto smere sú malé bábätká. Ako 
Miškovská vysvetlila, ich imunitný systém ešte nie je plne 
vyvinutý. „Vyžadujú si preto o niečo vyššiu starostlivosť. 
Ich teplota môže byť do 37,5 stupňa Celzia úplne v poriad-
ku. Dôležité je, ak nameriame zvýšenú teplotu, dieťatko 
rozbaliť a  následne premerať v  kratších časových inter-
valoch, nemerať zababušené v perinke,“ radí. V každom 
prípade platí, že dieťa do troch mesiacov musí pri každej 
teplote vidieť lekár. „Pozor však treba dať na fakt, že prá-
ve tieto najmenšie bábätká nemusia na ochorenie a in-

fekciu reagovať teplotou. Zvýšená spavosť, nehlásenie sa 
na kŕmenie, či odmietanie mliečka, nezvyčajný plač, pos-
tonkávanie môžu byť aj bez teploty známkou závažného 
ochorenia. U starších batoliat je možné, pokiaľ teplota nie 
je extrémne vysoká, počkať do nasledujúceho dňa a oko-
lo prvého roku veku je vyšetrenie nutné, až keď teplota 

trvá 3 dni. Samozrejme, že všetko závisí 
aj od príznakov, či iných pridružených 
ochorení. Ak je dieťa sledované napr. 
pre ochorenie obličiek, moč treba vy-
šetriť čím skôr pri každom vzostupe tep-
loty. Takisto opatrnejšie pristupujeme 
k deťom s astmou, ochoreniami srdieč-
ka, či epilepsiou,“ vysvetľuje Miškovská.

vlásky vedia meranie teploty skresliť

Ako zdôraznila, častým problémom 
je vyhodnotenie teploty. „Rodičia často 
dobehnú, že dieťa má horúčku, pričom 
má teploty do 38 °C. Ide len o  zvýše-
né teploty  – subfebrility. „Za horúč-
ku - febrility považujeme teplotu nad 
38,5 °C, teplotu nad 40 °C nazývame 

hyperpyrexie. Bežne meriame teplotu v podpazuší alebo 
na čele, pri meraní v zadočku je potrebné pol stupňa od-
počítať a takto získaná hodnota je reálna teplota, ktorú 
treba lekárovi nahlásiť. Pozor treba dávať aj na meranie 
teploty digitálnym teplomerom na čele. Spotená vlhká 
koža, či prítomné vlásky môžu skresliť nameranú teplotu. 
Je potrebné dodržiavať návod na použitie konkrétneho 
bezkontaktného teplomera. Vyšetrenie lekárom vyžadu-
jú deti s hyperpyrexiou, ktorá neklesá v priebehu 24 ho-
dín, kým deti s horúčkou, či zvýšenou teplotou možno pri 
celkovo dobrom stave nechať doma aj spomínané 3 dni.“

Ani 
s vitamínom 

to netreba 
preháňať 

Chrípka, ale aj iné vírusové ochorenia, 
sú typické pre chladnejšie obdobie roka. 

S dobrou imunitou vieme ochorenia ľahšie 
zvládnuť. O tom, aké najčastejšie choroby 

trápia popradské deti, ako im môžeme pomôcť 
budovať správnu imunitu a ako správne 

dieťa v zime obliecť pre Mesačník Poprad 
porozprávala pediatrička Martina Miškovská. 

„NAjväČŠOu výZvOu 
jE byť DObRýM 

PEDIATROM, POROZuMIEť 
RODIČOvSKéMu STRAchu 
A vEDIEť NIElEN POMôcť, 

AlE Aj uPOKOjIť 
PSychIcKy. lEN RODIČOvI, 

KTORý NáM DôvERujE, 
MôžEME NAOZAj POMôcť 

vylIEČIť jEhO DIEťA.“
MUDr. Martina Miškovská, PhD.
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všetko s mierou

Chrípka, ale aj iné vírusové ochorenia, sú typickými 
ochoreniami chladnejších dní roka. Vyhnúť sa im úplne 
nevieme. Ako lekárka radí, dobrá imunita vie pomôcť 
ochorenie lepšie zvládnuť. „Je dôležitá zdravá živo-
tospráva, dostatok pohybu, hlavne na čerstvom vzdu-
chu, zdravá a  vyvážená strava s  dostatkom čerstvého 
ovocia a zeleniny a dobrý spánok. Už v rozbehnutej chríp-
kovej sezóne je vhodné zvýšiť príjem vitamínu C, či už 
stravou alebo výživovými doplnkami. Deťom, ktoré trpia 
častými ochoreniami dýchacích ciest je vhodné pridať aj 
imunomodulačnú liečbu, napríklad na báze hlivy ustrico-
vej, rastlinných extraktov, probiotík. V súčasnosti sa dosť 
veľa hovorí aj o vitamíne D, ktorý je nazývaný aj slnečný 
vitamín a v zimnom období ho mávame pomenej.“ Aj tu 
ale platí, všetko s mierou. „Mnoho rodičov kupuje viaceré 
vitamíny, multivitamíny a rôzne ich kombinuje, čo môže 
viesť ku zvýšeniu vhodnej a bezpečnej dávky. Treba brať 
do úvahy, že aj nadmerný príjem vitamínov môže mať ne-
žiadúce účinky, preto musíme byť opatrní napríklad u pa-
cientov s ochoreniami obličiek. Nevyhnutná je aj preven-
cia, neodporúčam chodiť s malými deťmi do obchodov, 
či nákupných centier. A  dôležitá je hygiena nosa, často 
radím vypláchnuť nos roztokom morskej soli hlavne po 
návrate z kolektívu, zo škôlky či školy,“ dodáva.

Platí zásada vrstvenia

Pobyt na čerstvom vzduchu je pre zdravie dieťaťa 
veľmi dôležitý. „Odporúča sa denne pobyt vonku v zime 
minimálne 1 hodinu, v lete, na jar a na jeseň aspoň 2 ho-
diny.“ Oblečenie má byť primerané počasiu. „Hoci je nie-
kedy ťažké odhadnúť ako dieťa obliecť, platí zásada vrs-
tvenia. Obliecť viacero tenších vrstiev – tieto majú lepšie 
izolačné vlastnosti, ako jedna hrubá, zároveň, ak vonku 
zistíme, že sme to prehnali, vieme nejakú vrstvu vyzliecť. 
Často prídu deti, ktoré majú oblečené pančuchy, tepláky 
a na tom ešte overal alebo oteplováky, čo je prehnané, 
dieťa sa spotí a tak ľahšie prechladne. Nezabudnime, že 
deti sa aj vonku oveľa viac hýbu a  tým si vytvoria viac 
tepla, ako my. Učme ich otužovať sa,“ odporúča. Ešte ťaž-
šie je to u najmenších detí. „ Vo všeobecnosti platí, že by 
mali mať jednu vrstvu viac, ako má dospelý, tú vrstvu mu 
v podstate nahradí fusak. Upozorniť chcem na to, aby sa 
rodičia neriadili studeným noštekom, uškami či prstami 
bábätka, teplotu kontrolujeme na záhlaví. Ak má stude-
né rúčky a teplé záhlavie, stačí dať rukavičky alebo scho-
vať rúčky, nie je potrebné pridať ďalšiu vrstvu oblečenia, 
či prikrývky. Takisto nie je dôvod zakrývať striešku kočia-
ra plienkou alebo dekou, bábätko potrebuje dýchať čer-
stvý vzduch,“ vysvetľuje.

Kvapky používať čo najkratšie

Ako lekárka podotkla, pri nádche je lepšie použiť roz-
toky morskej soli ako tradičné kvapky do nosa. „Pre náš 
organizmus sú prirodzenejšie a je možné ich používať dl-
hodobejšie. Preto pri začínajúcej nádche, keď ešte nie je 
sťažené dýchanie nosom, sú veľmi vhodné a pravidelným 
vyplachovaním nosa sa nádchy môže dieťa zbaviť rých-
lejšie, nedôjde ku jej zhoršeniu. Ak však už dieťa nevie dý-

chať nosom, má preto problémy so spánkom, je mrzuté, 
dýcha otvorenými ústami, klasickým „dekongestívnym“ 
kvapkám na odpuchnutie nosa sa nevyhneme. Dôležité 
je však používať ich čo najkratšie, len na nevyhnutný čas 
a určite nie dlhšie, ako 7 dní.“ Ako dodáva pozor si však 
musíme dať na „hypertonické“ roztoky morských solí, 
tie sa takisto nesmú používať dlhodobo. Na čo by pri 
najmenších bábätkách chcela lekárka upozorniť rodičov 
je, aby to nepreháňali s odsávaním nosa. „Odsávačka je 
dobrý pomocník, ale treba ju používať s mierou, nie „pre 
istotu“, ale naozaj len na odsatie hlienov, ktoré bábätku 
vadia. Častým odsávaním suchého čistého nošteka sa 
zbytočne dráždi sliznica nosa, ktorá môže krvácať a opú-
chať.“

Niekedy zaberie aj čaj a rozprávka v postieľke

Na záver lekárka vyslovila dve rady pre všetkých rodi-
čov. Prvá, že skôr ako sa obrátia na doktora Googla, nech 
radšej kontaktujú svojho pediatra. „Žijeme pod tlakom 
internetu a  mnohých informácií, ktoré si vieme rýchlo 
a ľahko vyhľadať. Všetko však treba brať v kontexte veci 
a nevytrhávať časti, ktoré sa nám práve hodia. Nie som 
úplný odporca vyhľadávania na internete, ale nemala by 
to byť prvá voľba. Samozrejme, keď sa nedarí zistiť diag-
nózu, či nastaviť na liečbu a rodič hľadá a číta relevantné 
štúdie, podarí sa mu často nájsť niečo, čo posunie celý 
proces dopredu. Ale to hovoríme o komplikovaných, väč-
šinou raritných, zriedkavých stavoch,“ vysvetľuje. Dru-
hou radou je menej sa báť. „Dieťa s ľahkou nádchou, bez 
teploty či dusivého kašľa naozaj nemusí byť vyšetrené 
okamžite. Takisto nemusí hneď dostať všetko možné aj 
nemožné z  lekárne. Teplý čajík, med a  citrón, cibuľový 
sirup, slaný roztok na kloktanie a rozprávka v postieľke 
možno zaberú rýchlejšie ako hodina strávená u  lekára. 
A určite sa pri bežnom prechladení, či chrípke nedožado-
vať antibiotík, tie sú na vírusové ochorenia neúčinné,“ do-
dáva. Nebezpečná je aj samoliečba antibiotikami, ktoré 
nájdeme doma. „Častokrát už to nie je dostatočná dávka 
na celú liečbu, alebo ide o nevhodnú účinnú látku. A ak 
už sú antibiotiká potrebné, je dobré liečbu ukončiť celú, 
podľa odporúčania lekára a  nie skôr. Takto sa zvyšuje 
riziko rezistencie baktérií a zhoršuje dostupnosť účinnej 
liečby,“ uzavrela.

Jana Pisarčíková

O LEKÁRKE
MUDr. Martina Miškovská, PhD. vyštudovala 

Lekársku fakultu UPJŠ v  Košiciach. Po ukončení 
vysokej školy nastúpila do Národného ústavu 
detskej tuberkulózy a  respiračných chorôb Dol-
ný Smokovec, kde pracovala na viacerých pozí-
ciách a  pôsobí tam dodnes. Od r.  2010 pracuje 
aj ako pediater v  detskej ambulancii v  Poprade. 
Má 2 atestácie z  pediatrie, špecializačnú skúšku 
z pediatrickej pneumológie a ftizeológie a ukon-
čené doktorandské štúdium. Je členkou výboru 
Spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti 
a podpredsedníčkou výboru Sekcie detskej pneu-
mológie Slovenskej pediatrickej spoločnosti.



22

Mesačník

POPRAD
D

IA
N

IE
 V

 M
ES

TE
IluSTRAČNé FOTO: Jana Pisarčíková

O tom, ako meno ovplyvňuje náš život už vyšlo via-
cero štúdii. Tá z Newyorskej univerzity ukázala, že 
ľudia s ľahko vysloviteľným menom údajne zastá-

vajú vyššie posty v práci. Iná štúdia hovorí o tom, že ľudia 
s  najbežnejšími menami sú najviac úspešní na pracov-
ných pohovoroch. Podľa Shippensburg University majú 
ľudia s  jedinečnými, nezvyčajnými menami najväčšie 
sklony k spáchaniu zločinu. Či už sú tieto štúdie správne 
alebo nie, je jasné, že výber mena dokáže dieťaťu ovplyv-
niť celý život.

Súlad s priezviskom, či dĺžka mena
Odborníci tvrdia, že je veľmi dôležité pri výbere mena 

myslieť aj na súlad s priezviskom. Rovnako tak aj na dĺž-
ku mena. Malo by platiť, že ak je priezvisko dieťaťa dlhé, 
meno by malo byť krátke. Myslieť by sme vraj mali aj na 
iniciálky, ktoré bude dieťa s menom nosiť, a tiež na to, aby 
bolo ľahko vysloviteľné. Viacerí psychológovia odporúča-
jú vyvarovať sa exotickým menám. V detskom kolektíve 
vraj inakosť býva zle vnímaná, a tak použitím exotického 
mena môžeme dieťaťu viac uškodiť ako pomôcť.

jakub – veľká sila a bojovnosť
Popradský matričný úrad vypracoval rebríček tých 

najpopulárnejších mien, ktoré rodičia vybrali pre svoje 
ratolesti v uplynulom roku. V našom meste sa narodilo 
241 chlapcov a  214 dievčat. „Z  chlapčenských mien sa 
najviac ujalo meno Jakub, ktoré bolo použité až 28×,“ 
uviedla hovorkyňa mesta Poprad, Jarmila Hlaváčová. 
Toto meno má hebrejský pôvod a jeho význam je „držia-
ci sa za pätu“, „druhorodený“. Jakubovia majú meniny 25. 
júla a meno v sebe nesie veľkú silu a bojovnosť. Jeho no-
sitelia sú vraj veľmi presvedčiví a majú pevnú vôľu.

vznešené a pôvabné
Rebríčku najčastejších dievčenských mien v  našom 

meste za rok 2020 kraľuje Nina. Toto meno bolo použité 
18-krát. Ženské meno Nina je ruské, ale má zrejme grécky 
pôvod a jeho význam je „pochádzajúca z mesta Ninive“. 
Nositeľky tohto mena sú vznešené a pôvabné dievčatá 

s veľmi pevným charakterom. Sú očarujúce, veľmi citlivé, 
nežné a láskyplné.

Aj tie netradičné
Aj v Poprade sa v uplynulom roku objavilo viac me-

nej tradičných mien pre dieťa. „Chlapci dostali mená 
ako Liam, Kemal, Joshua, Elliot, Junior, Kimi, Esteban či 
Tayler. Pri dievčatách sa rodičia rozhodli aj pre mená ako 
Rosalinda, Tiffany, Ammy, Clarissa, Cyntia, Tiana,“ vyra-
túva hovorkyňa.

Môžem si meno zmeniť?
Zmena mena nemusí byť jednoduchá vec. Ako uvá-

dza ministerstvo vnútra na svojej internetovej stránke, 
používanie mena a  priezviska upravuje zákon NR SR 
č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku. V praxi rozlišujeme 
dve kategórie zmien mena alebo priezviska – tie na ktoré 
súhlas nepotrebujete a tie, ku ktorým musí byť vydaný 
súhlas okresného úradu. Pri zmene prvého mena povo-
lenie nepotrebujete, ak ide o zmenu z cudzojazyčného 
mena na jeho slovenský ekvivalent a naopak. Rovnako 
ak ide o  zmenu mena dieťaťa po jeho právoplatnom 
osvojení, prípadne pri zmene mena z  dôvodu zmeny 
pohlavia. V ďalších prípadoch musíte o zmenu mena, či 
priezviska žiadať povolenie od okresného úradu. Zmenu 
mena alebo zmenu priezviska možno povoliť, najmä ak 
ide o meno a priezvisko hanlivé alebo ak sú na to dôvody 
hodné osobitného zreteľa.

Jana Pisarčíková

Popradským 
menám kraľuje 
Jakub a Nina 
Pozná to asi každý rodič. Dlhé chvíle strávené 
otáčaním strán kalendára. Niektoré páry majú 
meno pre svoje dieťa zvolené už roky, zatiaľ 
čo iné tápajú a dôkladne hľadajú tú správnu 
alternatívu. Pozreli sme sa na to, ako dokáže 
meno ovplyvniť život dieťaťa i aké mená boli 
v minulom roku najpoužívanejšie v meste 
Poprad. 

Rebríček chlapčenských 
mien v Poprade
•	 Jakub	(28x)
•	 Samuel	(24x)
•	 Matej	(22x)
•	 Dominik	(18x)
•	 Oliver,	Lukáš,	Tomáš	
a Matúš (17x)
•	 Michal	a Filip	(16x)
•	 Mathias	(14x)

Rebríček dievčenských 
mien v Poprade
•	 Nina	(18x)
•	 Ema	(17x)
•	 Sofia	(16x)
•	 Natália	(15x)
•	 Nela	a Jasmína	(14x)
•	 Sára,	Timea	a Laura	(13x)
•	 Eliška	a Anna	(12x)
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Lekárne, ktoré zabezpečujú lekárenskú starostlivosť v rámci 
prevádzkových hodín počas pracovných dní, soboty a nedele:
•	 Dr. Max, Dlhé hony 1,  Poprad, (18:00 - 21:00)

•	 Lekáreň	BENU,	Teplická	cesta	4359/3,		Poprad,	(18:00	-	20:00)
•	 Lekáreň	BENU,	OD	Kaufland,	Moyzesova	4067/3,		Poprad,	tel.	0905821914		
 (18:00 - 20:00)

•	 Lekáreň	Dr. Max,	OC	Kaufland,	Jiřího	Wolkera,		Poprad,	tel.	0901961195	
 (18:00 - 20:00)

•	 EKOLEKÁREŇ	Poprad,	OC	FORUM,	vchod	z	Francisciho	ulice,	Námestie		Sv.		
	 Egídia	3290/14,		Poprad,	tel.0910888	091	(18:00	-	20:00)
      ZDROJ:E-VUC.SK

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

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

Zubná pohotovosť
Lokalizácia:	budova	hlavnej	vrátnice,	
1.	poschodie,	číslo	dverí	102
Telefonický	kontakt:	052	/	7125	613 ZDROJ: NEMOCNICA POPRAD 

Ordinačné hodiny:

Pondelok – piatok
16:00 – 19:30 ošetrovanie pacientov
19:30 – 20:00 večerná prestávka
20:00 – 22:00 ošetrovanie pacientov

Sobota, nedeľa, sviatky
07:00 – 22:00 ošetrovanie pacientov
12:30 – 13:00 obed
19:30 – 20:00 večerná prestávka

Ordinačné hodiny:
Pondelok – piatok 16:00 – 22:00
Sobota, nedeľa, sviatky 07:00 – 22:00

Ordinačné hodiny:
Sobota, nedeľa, sviatky 09:00 – 12:00

Rozpis zabezpečenia poskytovania lekárenskej pohotovostnej služby

25. 1.  v Poprade – Veľkej s juditou Zalešovou (1940) 
22.1.  v Poprade – Veľkej s jozefom Šimkom (1954) 
           v Poprade – Veľkej s Emíliou Frákovou (1940) 
21.1.  v Poprade – Veľkej s jánom Parížekom (1955) 
 v Poprade – Veľkej so Zdenkou hribovou (1944) 
 v Poprade-Veľkej s jozefom Múdrym (1939) 
 v Strážach pod Tatrami s jánom Roškom (1950) 
20.1.  v Poprade Veľkej s Mgr. vierou haukeovou  

 (1950) 
 v Poprade-Veľkej s jozefom Zemanom (1956) 
18.1.  v Poprade-Veľkej s Karelom Karasom (1951) 
16.1.  v Spišskom Bystrom so Štefanom gavlákom  

 (1933) 
15.1.  v Poprade-Veľkej s ladislavom Porembom  

 (1946) 
 v Poprade-Veľkej s janou Starinská (1947) 
14.1.  v Poprade-Veľkej s Oľgou buvalovou (1935) 
 v Poprade-Veľkej s Petrom Zlochom (1945) 
 v Poprade-Veľkej s MUDr. Alexandrou 
 Mozolíkovou (1951) 
13.1.  v Poprade-Veľkej s Františkom Fričom (1944) 
 v Poprade-Veľkej s Evou holotovou (1953) 
 v Poprade-Veľkej s ľudmilou Pripoňovou (1951) 
12.1.  v Poprade-Veľkej s boženou Pjechovou (1955) 
 v Poprade-Veľkej so Zuzanou balážovou (1928) 

11.1.  v Poprade-Veľkej s ladislavom Záveckým  
 (1946) 

 v Poprade-Veľkej s Andrejom Krolákom (1944) 
 v Poprade-Veľkej s Michalom Kormaníkom  

 (1951) 
 v Poprade-Veľkej s vladimírom Račekom (1945) 
 v Novom Smokovci s Antonom Majzelom (1945) 
8.1.  v Poprade-Veľkej s ľudmilou Pavlíkovou (1947) 
 v Poprade-Veľkej s Milanom Kuzmiakom (1953) 
 v Poprade-Veľkej s jankou henkrichovou (1952) 
 v Poprade-Veľkej s Karolom jakubčákom (1934) 
 v Strážach pod Tatrami s Ing. jánom hvilom  

 (1954) 
7.1.  v Poprade-Veľkej s júliusom hudákom (1952) 
 v Poprade-Veľkej s Tiborom Palovčíkom (1939) 
 v Poprade-Veľkej s jaroslavom Miženkom  

 (1953) 
 v Poprade-Veľkej s Máriou Pristášovou (1932) 
 v Poprade-Veľkej s Františkom chovancom  

 (1957) 
 v Poprade-Veľkej so Slavomírou Mihalikovou  

 (1975) 
5.1.  v Poprade-Veľkej s jánom Rogozom (1944) 
 v Poprade-Veľkej s JUDr. jozefom brejčákom  

 (1938) 
 v Poprade-Veľkej s Adamom brijom (1930) 
4.1.  v Poprade-Veľkej s janom bednarom (1954) 
 v Poprade-Veľkej s Drahoslavou Kubošiovou  

 (1943) 
ZDROJ: PCSPP.SK  O

ZN
AM

Povinnosť právnickej a fyzickej osoby 
oprávnenej na podnikanie každoročne oznámiť 
údaje o malom zdroji  znečisťovania ovzdušia

V  zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. 
o  poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v  znení 
neskorších predpisov je prevádzkovateľ (právnická 
osoba a fyzická osoba oprávnená na podnikanie) 
malého zdroja znečisťovania ovzdušia povinný 
oznámiť každoročne do 15. februára Mestu Poprad 
za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia pre-
vádzkovaný v meste Poprad, spotrebu palív a su-
rovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie 
potrebné údaje. (viď tlačivo na stiahnutie)

Táto povinnosť sa nevzťahuje na prevádzko-
vateľov stacionárnych zariadení, v ktorých sa roč-
ne spáli menej ako je uvedené v Článku V bode 1 

Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Poprad č. 
29/2020 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia ma-
lými zdrojmi znečistenia ovzdušia t. j. menej ako 
5000 m3 zemného plynu.

V  zmysle § 8 ods. 3 zákona č. 401/1998 Z. z. 
o  poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v  znení 
neskorších predpisov za nesplnenie povinnos-
tí uvedených v  § 6 ods. 4 a  povinností určených 
v  rozhodnutí vydanom podľa § 6 ods. 6 zákona 
č. 401/1998 Z. z. o  poplatkoch za znečisťovanie 
ovzdušia v znení neskorších predpisov uloží Mesto 
Poprad prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu 
do 663,87 €. 

Spoločenská rubrika
Popradským 
menám kraľuje 
Jakub a Nina 



24

Mesačník

POPRAD

ŠP
O

RT
FOTO: Marek Vaščura, archív HK Poprad

32-ročný rodák z  Ontária v  Kanade je 
robustným útočníkom, ktorý hrá tvrdo do 
tela. Vo svojej doterajšej kariére nazbieral 
bohaté skúsenosti v AHL i NHL a na konte 
má aj titul z OHL. Podobné ambície má aj 
v Poprade. V tejto sezóne je to jeho prvé 
pôsobisko, keď takmer rok nehral súťaž-
ný zápas. Celkovo je to však jeho tretia 
sezóna v  Európe, keď pred tým obliekal 
dres Ingolstadtu v Nemecku. To, že je tvr-
dý chlapík predviedol hneď na začiatku 

prvého zápasu pod Tatrami proti Banskej 
Bystrici. Na pästný súboj vyzval ďalšieho 
Kanaďana Creviera-Morina a  ukázal, čo 
od neho môžu fanúšikovia očakávať. Sa-
motný hokej mu však chýbal. „Bolo veľmi 
príjemné zahrať si súťažný zápas po toľ-
kých mesiacoch. Dlho som nehral a  pre-
to som sa na to veľmi tešil. To, že som sa 
hneď aj pobil vyplynulo z  toho, že súpe-
rov hráč ma krosčekoval do oblasti krku 
a to fakt nemám rád,“ priznal s úsmevom 

Kluby v aktuálnom ročníku hokejovej extraligy dávajú okrem množstva 
mladých perspektívnych hráčov priestor aj zámorským hokejistom, pre 
ktorých je naša súťaž buď prestupnou stanicou, možnosťou na rozbeh 
alebo rozohranie sa pred návratom do vlasti. Popradu sa však v januári 
podarilo uloviť veľkú rybu so skúsenosťami z AHL i NHL. Kanaďan 
Brandon Mashinter má pritom osobné i klubové ambície vysoké. 
S „Kamzíkmi“ chce vyhrať titul.

Brandon Mashinter 
chce s Popradom 
vyhrať ligu
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na tvári po svojej premiére v drese Popradu Brandon 
Mashinter, ktorý sa už v prvom zápase dokázal presa-
diť aj gólovo. Potvrdil však, že na tunajší hokej si musí 
zvykať. „V prvom zápase som sa cítil trochu frustrujú-
co, pretože som pozahadzoval niekoľko ďalších šancí. 
Myslím si však, že môj čas ešte príde. Čím viac budem 
hrať, tým viac sa budem chcieť presadiť.“

V  úvodných zápasoch pod Tatrami nastupoval vo 
formácii so svojím dobrým kamarátom Jamesom Li-
vingstonom, ktorý ofenzívu „Kamzíkov“ posilnil ešte 
v  októbri minulého roka. „Hrávali sme spolu medzi 
„Žralokmi“ vo Worcesteri v  AHL a  veľmi dobre sa po-
známe. Naše domovy neboli ďaleko od seba a teraz to 
máme podobné. Bolo príjemné vidieť v šatni staré zná-
me tváre a to platí aj o Stevenovi Seigovi, s ktorým som 
hrával pred rokom v Nemecku. Aj preto bolo pre mňa 
po príchode jednoduchšie sem zapadnúť.“

Dlhých jedenásť mesiacov bol Brandon Mashinter 
bez hokeja a  nad ponukou z  Popradu ani na chvíľu 
nezaváhal. Oslovili ho ambície klubu. „Agent mi ozná-
mil, že v klube o mňa majú záujem. Na stole som mal 
viacero ponúk od rôznych klubov, ale ja sa pozerám aj 
na ciele tímu. Zistil som si informácie o slovenskej lige 
a  pozrel som sa podrobnejšie na Poprad. Tento klub 
má vysoké ambície a práve to ma oslovilo. Bola to ľah-
ká voľba, pretože ako každý, aj ja chcem vyhrávať. Ne-
mám však žiadne veľké očakávania. Jednoducho som 
sem prišiel užívať si hokejovú zábavu a verím v tímový 
úspech,“ vyhlásil skúsený kanadský hokejista.

So slovenským hokejom sa stretol už aj v minulosti 
počas pôsobenia v zámorských súťažiach. Rád spomí-
na na sezónu spred piatich rokov v  Chicagu, kde bol 
spoluhráčom Mariána Hossu, Marka Daňa i  Richar-
da Pánika. „Sú to príjemné spomienky. Všetci traja sú 
úžasní ľudia a  tiež hokejisti. Veď Marián Hossa je už 
legendou a je jedným z najlepších hráčov, s akými som 
kedy hral. Veľa som sa popri ňom naučil a rád spomí-
nam na čas strávený v Chicagu,“ povedal.

Slovo pre trénera:

Na margo novej posily „Kamzíkov“  – Brandona 
Mashintera sa pre klubový web HK Poprad v  januári 
vyjadril aj tréner Peter Mikula: „Vzhľadom na jeho vi-
deoreporty sa nám Brandon zdal byť v slušnej fazóne. 
Vieme, kde nás tlačí topánka a  aký typ hokejistu po-
trebujeme, preto som sa zameral hlavne na jeho herný 
prejav. Berieme ho na ofenzívne úlohy. Videl som aj 
niektoré bitky, ktoré absolvoval v  NHL. Je dobré mať 
v tíme aj takého hráča.“

Marek Vaščura

Brandon Mashinter 
chce s Popradom 
vyhrať ligu

„PRIŠIEl SOM SI užIť 
hOKEjOvú ZábAvu 
A vERÍM v TÍMOvý 

úSPEch“
Brandon Mashinter
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Začnem od konca: súťaž sa rýchlo dostala do 
svojej druhej fázy, kde súperíte okrem Spišskej 
Novej vsi aj s dvoma tímami banskej bystrice. 

S  nimi teda hráte najčastejšie a  sú vaším hlavným 
konkurentom v boji o čo najlepšie umiestnenie. Ne-
sníva sa vám už o nich?

„Pre nás je veľmi dobré hrať takéto zápasy. Tie druž-
stvá majú výškovú prevahu a  dievčatá sa musia nau-
čiť hrať aj proti takýmto hráčkam. Musíme trochu inak 
fungovať v obrane i v útoku. Vôbec nevadí, že sa nám 
opakuje viacero zápasov práve proti tímom Banskej 

Bystrice. Každý zápas dievčatám niečo dá a  uvidíme, 
ako to celé nakoniec dopadne. Škoda, že nám v závere 
základnej a v úvode nadstavbovej časti zo zostavy vy-
padla Mariana Tetemondová, pretože pod košom chý-
ba. Na druhú stranu zase dostávajú príležitosť mladšie 
hráčky.“

Do nadstavby sa preniesli body zo základnej časti 
so skupinovými súpermi. vy ste štartovali so štyrmi 
výhrami a dvoma prehrami, tím ŠKP banská bystri-
ca bola bez straty bodu. budete sa snažiť ešte pona-
háňať tohto súpera v boji o piate miesto?

Neľahký extraligový polčas majú za sebou basketbalistky BAM Poprad, ktoré sa po roku vrátili do 
najvyššej súťaže. Tesne pred začiatkom ročníka museli v klube nečakane riešiť trénerskú otázku 
po odchode Jána Hricka a jedného z najmladších tímov ligy sa ujal skúsený tréner Milan Veverka. 
Dievčatám od začiatku vštepoval základy basketbalu a výkon v základnej časti gradoval. 
Výsledkom je 6. miesto so ziskom 18 bodov za 4 výhry a 10 prehier. Zaujímavé je aj okrúhle skóre 
700:1000. V januári bolo pre pandémiu nutné narýchlo dohnať zameškané a len čo sa základná 
časť uzavrela, prehupla sa okamžite do nadstavby. M. Veverka hodnotil doterajšie obdobie 
v nasledujúcom rozhovore.

Mladý kolektív 
basketbalistiek sa 
v základnej časti nestratil
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„Veľká škoda posledného zápasu základ-
nej časti, ktorý sme práve s tímom ŠKP Banská 
Bystrica doma tesne prehrali. Ak by sme us-
peli, bodovo by sme vstupovali do nadstavby 
narovnako. Vzájomné zápasy v  skupine o  5.-
8. miesto tak musíme vyhrať u  nich i  doma.“ 
(Prvý z dvoch vzájomných zápasov proti ŠKP 
Banská Bystrica sa odohral 23. januára po uzá-
vierke vydania Mesačníka Poprad, pozn. red.).

január bol z pohľadu vyťaženosti náročný, 
keďže nasledovali rýchle dohrávky a  hneď 
nadstavbová časť. bolo potrebné dievčatá 
nejako preorientovať do fázy, kedy už o nie-
čo ide?

„My ideme od zápasu k zápasu a nepoze-
ráme sa na to. Nachádzame sa v  úplne inej 
situácii, ako napríklad prvé štyri družstvá pri-
pravujúce sa na zápasy o  všetko. Kvalita je 
v nich vyššia a každý tím ma veľa platných hráčok na 
striedanie. V  našej skupine o  5.-8. miesto má každý 
tím množstvo perspektívnych hráčok, ktoré potrebujú 
veľa zápasovej praxe a preto sú aj pre nás tieto merania 
síl veľkou školou.“

vráťme sa teda k základnej časti. Ako z vášho pohľa-
du vlastne vyzerala?

„Základná časť bola všade ovplyvnená pandémiou. 
V  družstvách boli maródky i  karantény a  množstvo 
zápasov sa prekladalo. Narýchlo sa následne dohráva-
lo to, čo sa zameškalo. Dvakrát sme hrali dva zápasy 
po sebe a to narušovalo naše plány. Všetky tímy však 
mali rovnaké podmienky. Už počas základnej časti sa 
ukázalo, že ide akoby o  dve súťaže. Prvé štyri tímy si 
hrali svoju a zvyšok tiež. Teraz sa budeme snažiť skon-
čiť v našej skupine aspoň na druhom mieste a potom 
sa uvidí. Play-off môže ovplyvňovať to, kto bude mať 
kompletný káder. Komu budú chýbať kľúčové hráčky, 
ten bude v nevýhode.“

Do tohto tímu ste prišli v  hodine dvanástej, tesne 
pred začiatkom súťaže. Pustili ste sa do ťažkej práce 
s  mladými hráčkami, kde najstaršia Mariana Tete-

mondová má stále iba 26-rokov a spoločne s Patrí-
ciou Sojákovou, Michaelou grígerovou a  Andreou 
vyšňovou tvorí kostru tímu. Ostatné hráčky majú 
ročník narodenia 2001 až 2004, čo je veľmi nízky ve-
kový priemer. Ako sa na toto družstvo dívate s od-
stupom času?

„Všetko bolo ovplyvnené tým, že vedenie klubu 
prihlásilo družstvo aj do súťaže junioriek a U23. Tieto 
mladé hráčky mali dopĺňať pár najskúsenejších žien 
v extraligovom tíme. Nakoniec sa hrá iba najvyššia sú-
ťaž a z tohto pohľadu môže byť aj tak každý spokojný, 
pretože takéto mladé hráčky môžu trénovať so ženami 
a byť na súpiske extraligového tímu. Takto aspoň ne-
prišli o  tréning. Je to výhoda, pretože v kluboch, kde 
nemôžu byť juniorky extraligové, majú tieto hráčky za-
kázané trénovať.“

Napĺňa teda tento tím vaše predstavy a  má per-
spektívu do budúcnosti?

„Chvíľu to trvalo, ale už sme sa spoznali a dievčatá 
vedia, čo od nich chcem. Uvedomujú si, že ak nebudú 
tvrdo pracovať na základných činnostiach ako je drib-
ling, streľba, prihrávky, obrana či zmena smeru, tak to 
nebude fungovať. Musím povedať, že sa to zlepšuje 

a uvidíme, ako to bude vyzerať v budúcom roč-
níku, kedy už budú hráčky vyhratejšie. Či sa ale 
extraliga bude hrať, to je otázne. Nie v každom 
klube vedia, ako to s nimi dopadne. Všetko záleží 
aj od financií a od toho, či bude podpora mesta 
taká, aká bola doteraz a hlavne pri mládeži. Na 
nej treba aj naďalej stavať, pretože v súčasnom 
družstve máme hráčky, ktoré sú buď Popradčan-
ky alebo pochádzajú z blízkeho okolia. Ak budú 
na sebe poctivo pracovať, tak ich čaká pekná 
basketbalová budúcnosť.“

Marek Vaščura
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Ako si si užíval kanadské 
dobrodružstvo v  netra-
dičnej dobe?

„Bola to pre mňa veľká skúse-
nosť. Videl som, kde sa nachádza 
svetový hokej a  čo musím ešte 
urobiť, aby som dosiahol takú úro-
veň. Bol to pre mňa veľký zážitok.“

Zrejme prvýkrát si bol takto 
dlho a ďaleko od rodiny. Ako si 
to v povinnej bubline zvládal?

„Nebolo to jednoduché, pre-
tože každý z  nás musel byť sám 
v  izbe. Bola to miestami aj nuda, 
ale museli sme to vydržať.“

Ako ste vlastne vypĺňali voľný 
čas?

„Mali sme herňu, kde bol stol-
ný tenis i  herná konzola, takže 
tam sme trávili najviac času. Iba 
tam a v jedálni sme sa mohli všet-
ci stretnúť. Okrem toho sme sa 
presúvali iba z  hotela na štadión 
a späť.“

bolo motivujúce vidieť budúce 
svetové hviezdy v akcii?

„Naozaj to bol neopakovateľný 
zážitok vidieť, kde sa svetový ho-
kej nachádza. Na menšom ihrisku 
bol štýl hry úplne iný. Viac sa kor-

Slovenskí juniorskí reprezentanti absolvovali 
v kanadskom Edmontone na prelome rokov 
hokejové majstrovstvá sveta. Súčasťou tímu 
bol aj popradský, vtedy iba 16-ročný útočník 
Filip Mešár, ktorý v Kanade odohral dva zápasy 
a okrem netradičných osláv narodenín si odtiaľ 
odniesol množstvo neopakovateľných zážitkov.

„MySlÍM SI, 
žE TO NEbOlI 

MOjE NAjlEPŠIE 
výKONy“ 

Filip Mešár

FOTO: zdroj IIHF, Marek Vaščura

Mešárove 
zážitky 

z kanadskej 
bubliny
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čuľovalo a  hralo sa viac do tela. Je dobré, že som si 
mohol vyskúšať takýto turnaj a  aspoň viem, čo ma 
čaká v ďalších rokoch.“

Ako by si spätne zhodnotil svoj výkon v dvoch zá-
pasoch, v ktorých si dostal príležitosť?

„Bol som trochu sklamaný, že som hral len v dvoch 
zápasoch, ale s tým sa nedá nič robiť. Myslím si, že to 
neboli moje najlepšie výkony. Možno to bolo aj tým, 
že som bol trochu v strese z tej obrovskej arény. Mám 
ešte nejaké tie roky na tejto úrovni pred sebou a ve-
rím, že už to bude len a len lepšie.“

jeden moment ťa ale zviditeľnil a  patril medzi 
highlighty zápasu proti Fínsku, keď ste v  trojici 
vyrazili v  25. minúte do brejku a  ty si pohotovo 
zakončoval z  medzikružia. vychytal ťa brankár 
Piiroinen. Mohol to byť vyrovnávajúci gól na 1:1. 
Máta ťa to dodnes?

„Hráč, ktorý mi prihrával mohol zakončiť sám, pre-
tože so mnou korčuľovali dvaja súperovi hráči. Trochu 
mi to znepríjemňovali. Bola to ale vyložená šanca 
a nemôžem sa na nič vyhovárať. Mal to byť gól.“

viacerí mladí hráči dostali v  tomto roku dôveru 
trénera Róberta Petrovického. Ty si bol jedným 
z trojice iba 16-ročných hráčov. Ako ste to všetci 
traja vnímali?

„Podporovali sme sa navzájom a  bol to vynikajú-
ci pocit byť v  šatni na takom vrcholnom podujatí so 
staršími spoluhráčmi. Som rád, že sa Slafkovskému 
i  Nemcovi veľmi dobre darilo a  teší ma, že sme tam 
mohli byť všetci traja spolu. Sme veľmi dobrí kamaráti.“

veľký zápas odohrali Slováci vo štvrťfinále proti 
uSA, ale ty si v ňom nenastúpil. Napriek tomu si 
mal dôvod na oslavu. Práve v  ten deň si oslávil 
17. narodeniny. bol vôbec priestor na gratulácie?

„Po zápase sme si s trénermi štrngli a všetci mi za-
blahoželali. Nedostal som však žiadnu tortu, ani nič 
podobné.“

Aj Silvester bol pre vás všetkých tro-
chu netradičný. Ako ste vítali Nový 
rok?

„Silvester sme oslavovali v rámci slo-
venského času, keď v  Edmontone bolo 
asi päť hodín popoludní. Klasicky sme 
odpočítavali sekundy a  potom sme si 
pripili šampanským.“

Po návrate z  Kanady chvíľu trvalo, 
kým si sa zaradil späť do zostavy hK 
Poprad v  extralige. bolo potrebné 
preorientovať sa opäť na širšie klzis-
ko?

„Bol to rozdiel a  nie len vo veľkosti 
klziska. Aj ľad je podľa mňa v  Kanade 

o dosť kvalitnejší. Musel som si opäť zvykať, ale zvlá-
dol som to rýchlo.“

Po prílete si zápas v  Košiciach ešte nehral, ale 
doma proti Nitre už áno. Ako si sa cítil?

„Musím sa priznať, že na prvých dvoch tréningoch 
som vôbec nevládal. Mal som ťažké nohy a  hlavou 
som bol úplne niekde inde. V zápase s Nitrou som sa 
však už cítil oveľa lepšie. Tréner mi dal veľa priestoru 
a ja som mu za to vďačný, lebo práve takouto cestou 
som sa mohol ukázať aj reprezentačnému trénerovi 
a dostal som životnú šancu.“

v základnej zostave hK Poprad hrávaš od začiat-
ku sezóny pravidelne. je tento ročník pre teba 
prelomový?

„Cítim veľkú šancu, tréner mi dôveruje, ale musím 
v  tvrdej konkurencii neustále o  svoje miesto v  tíme 
bojovať. Je tu viacero mladých hráčov a ja prajem kaž-
dému z nich, aby takéto šance dostávali aj naďalej.“

Marek Vaščura

FOTO: zdroj IIHF, Marek Vaščura
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Redakcia me-
sačníka Po-
prad opäť pri-

pravila pre svojich 
čitateľov a úspeš-
ných riešiteľov 
švédskej krížovky 
i osemsmerovky 
súťaž o zaujímavé 
ceny.  

Zapojte sa opäť do 
našej súťaže. Správ-
ne znenie tajničky 
i  o s e ms m e r ov k y 
posielajte najne-
skôr do 15. februára 
2020 poštou alebo 
doručte osobne na 
adresu vydavate-
ľa: Mestská infor-
mačná kancelária, 
Námestie sv. Egí-
dia 43/86, 058  01 
Poprad, prípadne 
emailom na jana.pi-
sarcikova@msupo-
prad.sk. Nezabud-
nite uviesť svoje 
meno, adresu, tele-
fónne číslo a heslo 
„Tajnička“. Vyžre-
bovaný, úspešný 
lúštiteľ získa balíček 
cien od MIK Poprad 
- detské pexesá 
a omaľovánky.  

Výhercu cien bude-
me kontaktovať te-
lefonicky.  

Tešíme sa na Vaše 
odpovede a praje-
me Vám príjemné 
chvíle strávené lúš-
tením.  

(red)
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