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rok 2021 je pre naše mesto z pohľadu budúcnosti 
veľmi dôležitý. Po desiatich rokoch sa na Slovensku 
uskutočňuje pod vedením Štatistického úradu 
Slovenskej republiky sčítanie obyvateľov, domov 
a bytov. Jeho prvá časť - sčítanie domov a bytov 
bola v  rukách samospráv. Teraz sme na rade my, 
obyvatelia mesta Poprad.

Rád by som Vám pár riadkami priblížil, prečo 
je sčítavanie obyvateľov pre všetky samosprávy 
veľmi dôležité. Práve od počtu sčítaných ľudí sa 
odvíja aj výška podielových daní pre jednotlivé 
mestá a  obce. Jednoducho povedané, na zák-
lade počtu obyvateľov dostáva mesto peniaze 
zo štátneho rozpočtu na chod mesta, a  tiež jeho 
organizácii, napríklad aj škôl, či materských škôl. 
Vyšší počet sčítaných ľudí v roku 2021 teda môže 
pre Poprad znamenať väčší rozvoj kultúry, lepšie 
školy, cesty, chodníky, detské ihriská, parkoviská, 
či verejné priestranstvá. Rýchlym vyplnením jed-
noduchého elektronického formulára tak môže-
me všetci rozhodnúť o  budúcnosti nášho mesta. 
„Jedným klikom“ môžeme Popradu pomôcť ešte 
viac sa rozvíjať. Získané dáta sú taktiež dôležitým 
zdrojom informácii pre všetky sféry života, verejný 
i súkromný sektor, pre odbornú i laickú verejnosť. 

Slúžia ako základ pre analýzy vývojových trendov, 
prognózy a  projekcie jednotlivých oblastí spolo-
čenského života. Zapojiť sa do sčítavania obyva-
teľov je v  neposlednom rade aj našou zákonnou 
povinnosťou.

Budem rád, ak sa čo najviac Popradčanov do 
elektronického sčítavania zapojí. Vieme, že pan-
démia koronavírusu zasiahla aj do priebehu sčíta-
vania. Posunula termíny pre mobilných asistentov, 
ktorí mali navštíviť domácnosti a pomôcť ľuďom, 
ktorí sa sami elektronicky sčítať nevedia. Vyzývam 
Vás teda, skúsme byť svojim blízkym, či už rodin-
ným príslušníkom, susedom, známym v  tomto 
smere nápomocní.

Venujme spoločne všetci pár minút nášmu 
mestu, v budúcnosti nám to určite vráti.

S úctou váš primátor Anton DANKO

Milí Popradčania,

Predslov 
primátora
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Napriek veľkému úsiliu a  optimalizácii rozpisov 
tréningov v  súčasnej situácii nebolo možné 
na popradskom zimnom štadióne zabezpečiť, 

aby žiaci a mládež, ktorá sa venuje hokeju nemusela 
trénovať v  skorých ranných, či neskorých večerných 
hodinách. Priestorové usporiadanie zimného štadió-
na, ktorý privítal prvých hokejistov už v roku 1973, aj 
napriek viacerým rekonštrukciám, nie je dostačujúce. 
Nová tréningová hokejová hala bude jeho súčasťou. 
Vyrastie na mieste parkoviska zo severovýchodnej 
strany. Slúžiť bude nielen obyvateľom mesta, ale aj 
celému podtatranskému regiónu. „Tak ako sme sľú-
bili, tréningová hala bude v našom meste skutočnos-
ťou. Som rád, že výstavbu bude realizovať veľká fir-
ma, ktorá uspela v súťaži. Väčšina hokejových miest 
na Slovensku už má tréningové haly a Poprad, ktorý 

je baštou slovenského hokeja, takú halu nemá. Bude 
najmodernejšou tréningovou halou na Slovensku,“ 
uviedol primátor Anton Danko.

Jedno z najmodernejších vybavení

Halu so zimným štadiónom bude prepájať spojovací 
krčok. Ako prezradil Milan Marek, oblastný riaditeľ pre 
Slovensko-Stred z firmy Metrostav, tvorená bude oce-
ľovým skeletom s opláštením. „Bude to relatívne ľahká 
stavby. Vnútorné vybavenie bude jedno z  najmoder-
nejších, súčasťou bude veľa elektroniky a  ovládania. 
Napríklad informačná svetelná tabuľa, ktorá sa v nej 
bude nachádzať, je naozaj jedna z  najmodernejších, 
ktorá sa v hokejových halách používa. Našim cieľom je 
do tohto roka spustiť ľadovú plochu už do skúšobnej 
prevádzky.“

V Poprade 
vyrastie jedna 

z najmodernejších 
tréningových 

hokejových hál 
na Slovensku

Poprad je mesto 
s dlhodobou tradíciou 

hokeja. Tento šport patrí 
stabilne k najobľúbenejším 
športom zo strany mládeže 

aj širokej verejnosti. 
Záujem detí o hokej 

stúpa a mesto Poprad 
chce súvisiace aktivity 
podporiť. 18. februára 

primátor mesta Poprad 
Anton Danko spolu 

s viceprimátormi 
a zhotoviteľom stavby 

zahájili realizáciu stavby 
modernej tréningovej 

hokejovej haly pri zimnom 
štadióne.

FOTO: Jana Pisarčíková, mesto Poprad
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Do konca budúceho roka

Ako vysvetlila vedúca odboru výstavby MsÚ Poprad 
Kristína Horáková, prevádzka bude rozdelená do troch 
základných častí a to vstupná časť objektu s tribúnou 
a  šatňami pre turnaje, hala s  ľadovou plochou a  časť 
zázemia pre mládežnícky hokej. „Našim očakávaním 
je, aby stavba bola dokončená do konca tohto roka. 
Pevne veríme, že čo sa týka pandémie alebo iných 
okolností, nebudú pre realizáciu nepriaznivé a stavba 
bude napredovať podľa harmonogramu zhotoviteľa,“ 
dodala Horáková.

Aj pre širokú verejnosť

Novej hale sa poteší aj verejnosť. „Bude slúžiť aj na 
verejné korčuľovania. Toho ľadu bude v našom meste 
dosť, tak aby si ho užila nielen mládež, ktorá nebude 
musieť vstávať na tréningy skoro ráno, ale aj  široká ve-
rejnosť,“ uzavrel primátor a ako prisľúbil, v meste pri-
budne do konca roka ešte jedna ľadová plocha a to na 
sídlisku Juh pri CVČ, ktorá bude v zime slúžiť pre hoke-
jistov a v lete pre hokejbalistov. Počas uplynulého roka 
na zimnom štadióne prebehla aj rekonštrukcia vykuro-
vacieho systému. „Vymenené boli dva kotle, s tým, že 
je pripravená ďalšia rekonštrukcia – dodávok tretieho 
kotla, ktorá zabezpečí plnohodnotné vykurovanie do 
obidvoch objektov. V  strojovni sa doplní jeden kom-
presor a  chladiaca veža a  ďalšie malé technologické 
zariadenia tak, že potiahnu obe plochy bez akýchkoľ-
vek problémov, “ vysvetlil vedúci Zimného štadióna 
v Poprade Jaroslav Marušin. Ako na záver Marušin do-
dal, je tu silný predpoklad, že hala bude mať celoročnú 
prevádzku.

Zeleň, parkovisko i nová kanalizácia

Pri štadióne sa bude nachádzať aj parkovisko 
s 22 miestami na parkovanie. Súčasťou stavby bude aj 
zeleň a zrealizovaná bude aj nová kanalizácia pre exis-
tujúci štadión. Vysúťažená cena stavby činí sumu vyše 
4 713 000 eur s DPH, z toho sa na jej výstavbu podarilo 
mestu v roku 2019 získať 2 milióny eur formou dotácie 
od vlády. Ďalšie peniaze idú z mestského rozpočtu.

Jana Pisarčíková

„POPRAD, KTORý 
JE bAŠTOu 

SlOvENSKéhO 
hOKEJA, TRéNINgOvú 

hAlu DOTERAZ 
NEMAl. NOvá 

hAlA buDE 
NAJMODERNEJŠIA

NA SlOvENSKu.“
Anton Danko, 

primátor mesta

ČASTI NOVEJ HALY
· ľadová plocha - 60 m x 26 m (s multimediálnou 

kockou v strede nad ľadovou plochou)
· tribúna v dvoch úrovniach s hygienickým záze-

mím – 179 miest na sedenie
· galéria s priestorom pre občerstvenie - nápojo-

vým bufetom
· 4 šatne so sociálnym zázemím pre turnaje po 

25 hráčov – kapacita celkom je 100 miest
· 3 šatne so sociálnym zázemím pre mladých hrá-

čov po 25 hráčov –  kapacita celkom 75 miest, 
z toho jedna šatňa je pre dorast

· jedna šatňa pre rozhodcov a jedna pre trénerov 
– kapacita 2 x 6 miest, celkom 12 miest

· zázemie hokejových talentov - hokejová škola, 
klubová časť

· priestor pre odklad civilného oblečenia
· ošetrovňa
· stanovište rolby
· technologické zázemie a strojovňa - v existujú-

com zimnom štadióne
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Reštaurácie, hokejový obchod, centrum vzdelávania. 
Dokopy až 32 prevádzok, ktoré užívajú nájmy 
v priestoroch vo vlastníctve mesta si až do konca 

marca môžu požiadať o zľavu z nájomného. Mestské za-
stupiteľstvo schválilo zľavu vo výške 50 % pre nájomcov 
v nebytových priestoroch vo vlastníctve Mesta Poprad, 
ktorých užívanie predmetu nájmu bolo znemožnené v 
dôsledku COVID-19. Zároveň poslanci schválili i podanie 
žiadostí o dotáciu na úhradu nájomného v mene nájom-
cov v nebytových priestoroch vo vlastníctve Mesta Po-
prad. Ako objasnil viceprimátor Štefan Pčola, poskytnu-
tá dotácia bude vo výške 50 percent. „Mesto Poprad na-
vyše poskytuje zľavu vo výške 50 percent, čo znamená, 
že nájomcovia nezaplatia nič,“ vysvetlil. Ak o  dotáciu 
požiadajú všetci nájomcovia, príjem do mestskej kasy sa 
zníži o 7600 eur. 

verejnoprospešné stavby

Výstavba cyklotrasy, cesta, ktorá má prepojiť ulicu 
Kukučínovú, Levočskú a Stráže i  rozšírenie cintorína. 
Mestskí poslanci schvaľovali aj výkupy i  vyvlastnenia 
pozemkov za účelom verejnoprospešných stavieb. Na-
vrhované sumy za výkup pozemkov vychádzajú zo zna-
leckých posudkov. Niektorí z majiteľov ale s navrhnutou 
sumou nesúhlasia. Ako povedal primátor mesta Anton 
Danko, v  niektorých prípadoch je vyvlastňovanie už 
jedinou možnou cestou k  dobudovaniu stavieb. „Roz-
mohlo sa vydieranie zo strany niektorých ľudí a potom 
sa stavba predlžuje o ďalšie roky len preto, že nemáme 
vysporiadané pozemky.“ 

Nový kontrolór mesta 

Poslanci tiež stáli pred voľbou hlavného kontrolóra 
mesta na obdobie od 1.3.2021 do roku 2027. Na výber 
mali z dvoch kandidátov. Zitu Kozlerovú vo vedúcej funk-
cii nakoniec nahradí Marián Soliar, ktorý doposiaľ pra-

coval ako Vedúci oddelenia rozpočtu a ekonomického 
zabezpečenia mesta Poprad - ekonomický odbor. 
Poslanci tiež schválili zverenie stavieb (rekonštrukcia 
mozaiky, chodníky pri bytovom dome Stroncium, v par-
ku s  pamätníkom Gen. M.R. Štefánika pri Okresnom 
úrade, prístupový chodník vnútrobloku ZŠ Jarná III i ko-
munikácie a chodníky okružnej križovatky pri nemocnici 
a autobusový záliv Mestskej hromadnej dopravy na ulici 
Moyzesová) do správy Správe mestských komunikácii 
Poprad (SMK).

Pre školy 

Zastupiteľstvo odhlasovalo aj zmenu vecnej náplne 
kapitálových výdavkov na úseku školstva na rok 2021. 
Jednou z významných priorít mesta Poprad je budova-
nie nových detských ihrísk. Základná škola s materskou 
školou Spišská Sobota požiadala o finančné prostried-
ky na výstavbu workoutového ihriska v areáli vo výške 
11-tisíc eur, ktoré využije v prípade ak neuspeje vo vý-
zve Mikroprogram PSK, do ktorého sa zapojila. Ak bude 
v projekte úspešná, Prešovský samosprávny kraj uhradí 
sumu vo výške 7 400,- € a spolufinancovanie Mesta Po-
prad ako zriaďovateľa by bolo vo výške 3 600 eur. Cie-
ľom realizácie projektu je rozšíriť a skvalitniť športovú 
činnosť, modernizovať vybavenie športových ihrísk a 
budovať športovú infraštruktúru na účely amatérskeho 
športu. Areál školy je využívaný deťmi a žiakmi nielen 
počas vyučovania a zároveň slúži aj ako prechodová a 
oddychová zóna pre ostatných obyvateľov mesta Po-
prad, kde môžu zmysluplne tráviť voľný čas. Mestské za-
stupiteľstvo si vypočulo aj správu o výsledkoch kontrol 
a kontrolnej činnosti za rok 2020 a od náčelníka Mestskej 
polície správu o  jej činnosti za obdobie od 1. októbra 
2020 do 31. decembra 2020 i štatistické zhrnutie roka 
2020. 

Jana Pisarčíková  

Prvé zasadanie 
mestského 

zastupiteľstva 
v tomto roku

Zľavy pre nájomcov nebytových priestorov vo 
vlastníctve mesta, voľba nového kontrolóra 

i vysporiadania pozemkov formou výkupu či 
vyvlastnenia pre verejnoprospešné stavby. To 

boli hlavné témy, ktorými sa zaoberalo mestské 
zastupiteľstvo na svojom prvom plánovanom 

zasadnutí tohto roka. 
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Poslanci počas prvého zasadania mestského zastu-
piteľstva v tomto roku schválili výkup pozemkov 
v mestskej časti Veľká za účelom majetkovopráv-

neho usporiadania pozemkov pre verejnoprospešnú 
stavbu „Rozšírenie cintorína v Poprade - Veľkej “. Kúpna 
cena bola stanovená znaleckým posudkom na 34,51 € 
za m2. V  prípade, ak vlastníci pozemkov nebudú sú-
hlasiť s uzatvorením kúpnych zmlúv, majetkovoprávne 
usporiadanie pozemkov sa uskutoční podaním návrhu 
na vyvlastnenie. Z roka na rok počet hrobových miest 
stúpa približne o dvadsať. „Je potrebné, aby sa cintorín 
rozšíril aj z toho dôvodu, že už máme len dve parcely, 
kde máme 90 nových hrobových miest a  to sa môže 
zaplniť buď do jedného alebo do dvoch rokov,“ vysvet-
ľuje Marek Budzák, riaditeľ Pohrebno-cintorínskych 
služieb.

Koronavírus krivku zvýšil

Aj keď úmrtnosť sa nikdy nedá presne odhadnúť, 
koronavírus jej krivku zvýšil aj v Poprade. „Pocítili sme 
to na prelome rokov a to koncom decembra a začiat-
kom januára, keď sme mávali denne aj šesť až sedem 
pohrebov a doposiaľ sme mali priemerný počet úmrtí 
z posledných desať rokov približne 40 na mesiac. V de-
cembri tohto roka ich bolo až 60, v januári 58,“ vyčíslil. 
Už čoskoro môže teda nastať situácia, že na cintoríne 
vo Veľkej už jednoducho nebude kam ľudí na posledný 
odpočinok ukladať.

Iné časti mesta

S  riaditeľom sme sa pozreli aj na situácie na cin-
torínoch v  ostatných častiach mesta. „Napríklad 
v Matejovciach ešte priestor na rozšírenie je, ale naprí-
klad v Spišskej Sobote je cintorín z každej strany obsta-
vaný. Ak sa tento zaplní, budeme musieť aj Sobotča-
nov pochovávať vo Veľkej,“ priznáva.

Treba byť pripravení

Projekt rozšírenia cintorína počíta so vznikom 7479 
hrobových miest. V pláne sú nielen klasické hrobové 
miesta, ale aj hrobky. Jeho súčasťou bude aj parko-
visko. Postavený bude tak, že jeho rozloženie bude 
v strede pripomínať kríž. Na tomto mieste by mali nájsť 
svoje spomienkové tabule aj významní obyvatelia Po-
pradu, ktorí prišli o život. Pri rozšírení by sa mal vytvoriť 
aj priestor pre kontajnerové stojisko. „Úmrtnosť môže 
klesnúť, či stúpnuť, ale nikto to nevie odhadnúť. Treba 
byť pripravení,“ uzavrel Budzák.

Jana Pisarčíková

„Úmrtnosť nám každým rokom stúpa a tým pádom aj počet hrobových miest.“ Hovorí otvorene 
riaditeľ Pohrebno-cintorínskych služieb Marek Budzák. Cintorín v mestskej časti Popradu - Veľká 
nutne potrebuje rozšírenie. Poslanci mesta schválili majetkovoprávne usporiadanie pozemkov, 
ktoré je k jeho rozšíreniu nutné.  

Cintorín 
vo Veľkej 
potrebuje 
rozšírenie
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Sčítanie obyvateľov, domov a bytov má viac ako 
sto ročnú tradíciu. Uskutočňuje sa pravidelne 
desať rokov. Tento rok sa historicky po prvýkrát 

presunulo sčítavanie do online priestoru. Ak sa ne-
viete sčítať sami, skúste požiadať niekoho z rodiny, či 
známeho, aby Vám s vypĺňaním formulára pomohol.

Trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt

Sčítanie obyvateľov sa uskutočňuje v období od 15. 
februára 2021 do 31. marca 2021 počas 
6. kalendárnych týždňov. „Povinnosť 
sčítať sa vyplnením sčítacieho formu-
lára majú všetci obyvatelia Slovenskej 
republiky. Pre účely sčítania sa obyva-
teľom rozumie každý, kto má v Sloven-
skej republike trvalý, prechodný alebo 
tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa záro-
veň rozumie aj občan Európskej únie, 
ktorý má na území Slovenskej republiky 
obvyklý pobyt. Za neplnoletého obyva-
teľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne 
úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zá-
konný zástupca,“ uvádzajú na stránke scitanie.sk.

Komplexný pohľad po 10 rokoch

Pri sčítavaní musíte vyplniť sčítací formulár (pozn. 

red.: vzor formulára na obrázkoch na strane 9) na 
www.scitanie.sk alebo cez mobilnú aplikáciu. Údaje, 
ktoré obyvateľ počas sčítania do formulára uvedie sa 
vzťahujú k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým 
je 1. január 2021. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 
ako jediné zisťovanie umožňuje zapojenie všetkých 
obyvateľov Slovenska. Prináša po desiatich rokoch 
komplexný pohľad na to ako sa Slovenská republi-
ka a jej obyvatelia za desať rokov zmenili a má veľký 

význam pre podporu rozhodovania, čo 
môže posunúť Slovensko vpred. Sčíta-
nie prinesie nenahraditeľné informácie 
o  stave spoločnosti, o  jej demografic-
kých, sociálno-ekonomických a  kul-
túrnych štruktúrach, o  domácnostiach 
obyvateľov a ich bývaní. Mnohé zo zis-
ťovaných údajov v  sčítaní obyvateľov, 
domov a  bytov sú jedinečné a  nie je 
možné ich v  rovnakom rozsahu získať 
z iných zdrojov.

Ako postupovať pri sčítavaní?

Elektronický formulár na sčítanie obyvateľov ob-
sahuje 13 otázok a  3 podotázky. Vyplníte ho počas 
doby sčítania (od 15. februára 2021 do konca sčítava-
nia) na www.scitanie.sk kliknutím na „Sčítať sa“. Sčíta-

Poproste 
najbližších 

o pomoc pri 
sčítavaní 

obyvateľov 
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov je 

jedno z najvýznamnejších štatistických 
zisťovaní nielen u nás, ale i vo svete. Je 

jedným z najrozsiahlejších a najnáročnejších 
štatistických zisťovaní na Slovensku. 

Povinnosť sčítať sa je daná zákonom a pri jej 
nesplnení môžu hroziť pokuty. 

ZA NEPlNOlETéhO 
ObyvATEľA Má 

POvINNOSť 
vyPlNIť 

FORMuláR 
ZáKONNý 

ZáSTuPcA“
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cí formulár je možné vyplniť aj cez mobilnú aplikáciu, 
ktorá je počas doby sčítania obyvateľov dostupná pre 
operačné systémy Android a  iOS. Aplikáciu si oby-
vateľ stiahne do mobilného telefónu alebo tabletu 
z Google Play alebo App Store. Obyvateľ sa môže sčí-
tať na akomkoľvek mieste pomocou počítača, note-
booku, tabletu, mobilu s pripojením na internet.

vyplnenie formuláru

Na prihlásenie sa do sčítacieho formulára je po-
trebné zadať Vaše rodné číslo. Ak sčítavate Vášho 
rodinného príslušníka alebo inú blízku osobu zadaj-
te jeho/jej rodné číslo. Systém Vás vyzve k  overeniu 
zadaním doplnkového údaju. Doplnkový údaj zvyšu-
je bezpečnosť prihlásenia, ide o údaj, ktorý poznáte 
iba Vy alebo blízka osoba, napríklad rodinný prísluš-
ník, ktorý Vám pomáha so sčítaním. Ak ste obyvateľ 
bez rodného čísla do sčítacieho formulára sa prihlá-
site zadaním Vášho dátumu narodenia a  pohlavia. 
V takomto prípade vypĺňate formulár na sčítanie oby-
vateľov typu B, ktorý obsahuje viac otázok a to preto, 
lebo o takomto obyvateľovi nemusia byť k dispozícii 
potrebné údaje vo využívaných existujúcich admi-
nistratívnych zdrojoch. Je preto potrebné, aby tieto 
údaje boli získané priamo od obyvateľa. Po prihláse-
ní sa do sčítacieho formulára Vás uvíta úvodné slovo, 
následne pokračujete na jednotlivé otázky. Odpoveď 
na otázku si vyberiete z predvolenej ponuky možnos-
tí alebo odpoveď do poľa vpíšete. Medzi jednotlivý-
mi otázkami sa pohybujete pomocou tlačidla „Ďalej“. 
Tlačidlom „Späť“ je možné vrátiť sa k predchádzajúcej 
otázke. Pred odoslaním formulára si môžete všetky 
Vaše odpovede skontrolovať v časti s názvom „Zhrnu-
tie formulára“, ktoré sa Vám zobrazí automaticky po 
zodpovedaní otázok.

Pomôže call centrum

Ak budete vypĺňať formulár a  narazíte na niečo, 
čomu nerozumiete ani podľa vysvetliviek vo formulá-
ri, môžete zavolať na call centrum a tam vám podajú 
informácie. Počas elektronického samosčítania oby-
vateľov bude k dispozícii Call centrum na telefónnom 
čísle 02/20 92 49 19. Infolinka bude slúžiť ako meto-
dická a informačná podpora obyvateľov.

Jana Pisarčíková
Zdroj: scitanie.sk



10

Mesačník

POPRAD
D

IA
N

IE
 V

 M
ES

TE
FOTO: mesto Poprad

Vzhľadom k aktuálnej situácii považuje primátor 
mesta Anton Danko zriadenie vakcinačného 
centra za prioritu. „Na rokovaní s vedením Ne-

mocnice Poprad, s ktorou máme vo všetkých rovinách 
vynikajúcu spoluprácu, sme sa dohodli, že začneme 
pomaly pripravovať priestor Arény Poprad na veľké 
očkovacie centrum. Mesto je na takýto krok pripra-
vené, všetko záleží samozrejme od dodávky vakcín,“ 
povedal.

1000 až 1500 ľudí za jeden deň

Zriadenie očkovacieho centra podľa slov gene-
rálneho riaditeľa Nemocnice Poprad Erika Chorváta 
spoločne so samosprávou riešili niekoľko týždňov do-
predu a preverovali najlepšie podmienky. Za podpo-

ru mesta sú vďační. „Hľadali sme priestor a od mesta 
sme dostali veľkú podporu. Aréna je ideálne miesto. 
Je priestranná, vstup je z  viacerých strán, a  je v  nej 
možnosť zriadiť viacero miest, kde sa pacienti zaoč-
kujú,“ vysvetlil Chorvát. Ako dodal, personál nemoc-
nice by bol schopný zaočkovať 1000 až 1500 obyva-
teľov za jediný deň. Rovnako dodal, že všetko je ale 
závislé od dostupnosti vakcín. „Je to jediné riešenie, 
ako sa dostať z tejto situácie. Zaočkovať čo najväčšiu 
časť populácie,“ dodal.

Mesto pomôže

Zdá sa, že Aréna je na očkovanie ideálna. Ako po-
vedal primátor, nie je potrebné robiť v  nej žiadne 
veľké zmeny. Veľkou výhodou je aj parkovisko s veľ-

Veľké priestory sa vo svete postupne začínajú meniť 
na vakcinačné centrá. Z každej strany sa ozývajú hlasy, 
že ak chceme poraziť koronavírus, vakcína je jedinou 
možnosťou. Na vakcinačné centrum sa premenil 
v kalifornskom Anaheime dokonca aj Disneyland. Ale po 
príklady nemusíme chodiť až tak ďaleko. Aj v Trenčíne 
na očkovanie využili športovú halu. Mesto Poprad 
v spolupráci s popradskou nemocnicou neotáľalo. 
Všetko je pripravené na to, aby sa z popradskej Arény, 
ktorá spĺňa všetky podmienky, stalo veľké vakcinačné 
centrum. Čaká sa už len na dodanie vakcín.  

Aréna sa premení na veľké 
vakcinačné centrum
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kým počtom parkovacích miest. 
„Za mesto sme prisľúbili technickú 
pomoc. Vieme pripraviť oddychové 
zóny, stoličky, stoly, očkovacie kóje 
a 24- hodinovú dodávku elektrické-
ho prúdu. Myslím si, že v tak zloži-
tej dobe by mala ísť politika bokom 
a  štát by mal nakúpiť všetky vak-
cíny, ktoré sú vo svete dostupné,“ 
uzavrel primátor.

Zatiaľ sa treba chrániť

Úrad verejného zdravotníctva 
Slovenskej republiky v  súvislosti 
s  výskytom nových mutácií víru-
su zdôrazňuje potrebu nosiť rúška 
či respirátory pri kontakte s  inými 
osobami. Tieto osobné ochranné 
prostriedky musia prekrývať nos aj 
ústa a  dobre priliehať na pokožku 
tváre, aby vzduch veľmi neunikal 
po stranách masky. Vedenie mes-
ta Poprad sa rozhodlo respirátory 
zabezpečiť pre popradských se-
niorov. Od 1. februára zamestnanci 
mestského úradu rozniesli zhruba 20-tisíc respiráto-
rov. „Vzhľadom na to, že je to nad rámec našich mož-
ností, vybrali sme najohrozenejšiu skupinu ľudí a  to 
sú seniori nad 65 rokov. Mesto Poprad dokonca ako 
prvé na Slovensku ešte v začiatkoch pandémie minu-
lý rok, začalo rozdávať rúška postupne všetkým Po-
pradčanom,“ povedal primátor Anton Danko. Jeden 
obyvateľ teda dostal do svojej schránky dva respirá-
tory. Mesto Poprad zároveň požiadalo seniorov, aby 
ich využívali účelne, teda najmä v interiéroch, kde sa 
zdržiava viac ľudí, napríklad MHD, obchody, lekárne 
či pošta.

Rúška a respirátory aj do škôl

Od druhého februárového pondelka sa do škol-
ských lavíc vrátili žiaci prvého až štvrtého ročníka 
základných škôl, v Základnej umeleckej škole odštar-
tovalo prezenčné vyučovanie len pre žiakov 1. až 4. 
ročníka v  individuálnej forme okrem speváckych 
a dychových odborov v zmysle rozhodnutia ministra 
školstva. V  rámci ochrany zdravia mesto respirátory 
tiež poskytlo asi 700 zamestnancom škôl (zamestnan-
ci MŠ, 1.stupeň ZŠ, ZUŠ 1.- 4.ročník). Pomocnú ruku 
v tomto smere ponúkla aj popradská nemocnica. Pro-
stredníctvom generálneho riaditeľa mestu ponúkla 
4000 respirátorov menšej veľkosti, pre žiakov do škôl 
v  prípade nevyhnutnosti, a  teda ak si dieťa to svoje 
zabudne, stratí a pod., a tiež pre deti zo sociálne slab-
ších rodín, ktoré rozniesli opäť zamestnanci mesta.

Jana Pisarčíková

POĎAKOVANIE 

Zúri COVID 19. Žijeme v  dobe, 
v  akej žijeme, preto sa musíme 
všetci pred týmto skrytým nepria-
teľom ako vieme a  môžeme chrá-
niť. Heslo R+O+R platí pre kaž-
dého rovnako, ale my obyvatelia 
mesta Poprad, si najviac ceníme, 
že mesto Poprad na nás neza-
budlo a  darovalo nám ochranné 
respirátory, za čo mu úprimne to-
uto cestou ďakujeme a  to hlavne 
my, starší telesne a zdravotne po-
stihnutí, ktorí túto pomoc potre-
bujú najviac. Ďakujeme tisíckrát 
a  prajeme veľa úspechov v  boji 
proti COVID 19.

Judr. Marián Korvín 

N
apísali ste nám
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Z dôchodkov si platia účty a kupujú veci na prežitie. 
Aj napriek neustálemu upozorňovaniu médií i po-
lície na opatrnosť, starší ľudia doplácajú na svoju 

dôverčivosť a  dobrosrdečnosť a  najčastejšie sa stávajú 
obeťami rôznych podvodníkov.

Pýtajú si peniaze

Sú prefíkaní a iba opatrnosťou im vieme zlomiť krk. 
Najnovšie si podvodníci našli nový zdroj nápadov, kto-
rým sa ľudí snažia obalamutiť a získať od nich finančné 
prostriedky. Je nim práve koronavírus. „Množia sa vo-
lania na pevné telefónne linky, kde neznámy volajúci 
kontaktuje seniorov a oznámi im, že ich blízky príbuzný 
(napríklad syn) sa infikoval vírusom COVID 19 a je hos-
pitalizovaný v  nemocnici na umelej pľúcnej ventilácii. 
Žiadajú si jeho údaje a následné požadujú previesť na 
účet peniaze v  sume 2 900.- €, prípadne aj inú sumu. 
Keď však oslovená osoba kontaktuje svojho príbuzné-
ho zistí, že tento je v poriadku a zdraví a nenachádza sa 
v nemocnici,“ hovorí o skúsenostiach Daniel Džobanik, 
vedúci oddelenia komunikácie a prevencie, Krajské ria-
diteľstvo policajného zboru v Prešove.

Príbuzný na pľúcnej ventilácii

Len pred nedávnom bol medializovaný prípad pod-
vodného telefonátu. Osoba, ktorá volala z maďarského 
čísla oznámila pani, že jej syn sa lieči z ochorenia COVID 
v  Maďarsku, dostal vraj prvú dávku lieku a  potrebuje 
ďalšiu, no poisťovňa mu to neprepláca, a tak v záujme 
jeho zdravia povedali 79-ročnej dôchodkyni, aby im 
na nadiktované číslo účtu poslala 3500 eur. Pani sa na-
šťastie nachytať nedala a prípad ihneď nahlásila polícii. 
Vyskytli sa aj prípady, kedy podvodníci kontaktovali se-
niorov telefonicky, že im prídu zmerať teplotu, ponúkali 
im na predaj rôzne filtre, dezinfekčné gély, či ochran-
né rúška. Ako Džobanik dodal, len počas jedného dňa 
v  okrese Poprad zaznamenali tri takéto podvodné te-
lefonáty. „Našťastie ani v jednom prípade oslovení pe-
niaze neposlali, keďže informáciu si chceli overiť a  tak 
kontaktovali svojich príbuzných, ktorí mali byť údajne 
hospitalizovaní a zistili, že tí sú v úplnom poriadku a nie 
sú hospitalizovaní v nemocnici.“

chráňte si svoj život a majetok

Práve osamelo žijúci seniori, či ťažko zdravotne po-
stihnutí obyvatelia patria medzi tú najzraniteľnejšiu sku-
pinu populácie. Aj sociálny odbor popradského mest-

Koronavírus 
rozviazal ruky 
podvodníkom 

Aj na takej situácii ako je ochorenie 
COVID-19 sa vedia podvodníci 
priživiť. Sociálny odbor Mestského 
úradu v Poprade i polícia upozorňuje 
na podvodníkov, pre ktorých sa 
koronavírus stal živnou pôdou 
slúžiacou na oklamanie seniorov. 
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ského úradu má s podvodníkmi rovnaké skúsenosti ako 
uvádza aj polícia. „Zaznamenávame prípady, že situácia 
okolo šírenia nákazy COVID-19 sa stala živnou pôdou 
zneužívania starších a  osamelých ľudí podvodníkmi, 
ktorí pod zámienkou ponuky rôznych služieb a  zabez-
pečenia potrieb (zmeranie teploty, nákupy a podobne) 
okrádajú seniorov. Je potrebné tomu venovať zvýšenú 
pozornosť a neotvárať dvere do bytov a domov cudzím 
ľuďom, chrániť si svoj majetok a  život,“ hovorí Renáta 
Kostková, vedúca oddelenia seniorov a ŤZP občanov.

Na pomoci sa dohodnite

Seniorom odporúča, aby sa na pomoci, ktorú potre-
bujú vždy najprv dopredu dohodli. „A to s konkrétnym 
poskytovateľom a pomoc prijímať iba od osôb, ktoré už 
dlhší čas poznáte. O  seniorov by sa mali postarať pre-
dovšetkým ich deti, priatelia, susedia alebo niekto, kto 
je ich srdcu blízky. Mnohokrát samotní seniori nechcú 
zaťažovať svojich najbližších, a aj preto je potrebné vy-
vinúť aktivitu skôr z našej strany a kontaktovať osame-
lých seniorov častejšie,“ vysvetľuje Kostková.

Kontakt na sociálnych pracovníkov

Popradská samospráva pre seniorov zverejnila kon-
takty na svojich sociálnych pracovníkov, ktorých môžete 
v prípade potreby kontaktovať v pracovné dni v čase od 
8.00 hod. do 20.00 hod. za účelom sociálneho poraden-
stva, kontaktu alebo rozhovoru. „Ak seniorovi zavolá 
niekto s ponukou akejkoľvek pomoci a on si nie je istý, 
či to nie je podvod, pokojne môže využiť čísla zverejne-
né pod článkom a my im okamžite situáciu preveríme,“ 
dodáva Kostková.

Predĺžená ruka v teréne

Sociálny odbor v  súčasnej dobe spolupracuje aj 
s  predsedami jednotlivých denných centier, ktorých 
vníma ako predĺženú ruku v teréne, pretože majú infor-
mácie o osamelých senioroch, prípadne senioroch od-
kázaných na pomoc druhých a navzájom sa kontaktujú 
a v prípade potreby kontaktujú naspäť sociálny odbor.

Opatrnosti nikdy nie je dosť

Každopádne treba byť ostražitý. Ministerstvo vnútra 
SR na svojej stránke pre seniorov zverejnilo pár odporú-
čaní. Ak Vám niekto zazvoní alebo zaklope na dvere, tre-
ba sa pozrieť cez pozorovací priestor alebo z okna. Ak je 
za dverami cudzia osoba, pred otvorením sa určite opý-
tajte v akej veci prichádza. Ak sa stretnete s tým, že Vás 
niekto osloví, aby Vám zmeral tlak, či teplotu, prípadne 
vykonal test na koronavírus, buďte obozretní. Môže ísť 
o podvodníka, ktorý si za falošný test vypýta peniaze. 
Ak Vám niekto ponúkne nákup potravín, či inú pomoc, 
ktorá si vyžaduje odovzdanie Vašich financií, overte si, či 
ide o aktivitu mesta alebo nejakej hodnovernej organi-
zácie vo vašom okolí. Nepristupujte tiež na podomovú 
kúpu rúšok, dezinfekcie a podobne. Môže ísť o podvod 
s  predraženou cenou a  falošnými a  nekvalitnými prí-
pravkami. V prípade akéhokoľvek podozrenia ohrozenia 
seba alebo svojho majetku volajte políciu na telefón-
nom čísle 158.                 Jana Pisarčíková

ČÍSlA PRE SENIOROv: 
0910 890 261, 0910 890 262, 0910 890 263, 

0910 890 258, 0904 205 205

Dve percentá z dane Nadácia Nádej pre vaše zdravie 
Nemocnice Poprad, a. s., využila na nákup potrebných 
prostriedkov, ktoré skvalitňujú poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti. 

Už je to trinásť rokov odkedy vznikla nadácia 
popradskej nemocnice s názvom Nadácia pre vaše zdra-
vie. Inkubátor pre intenzívnu starostlivosť o novorodenca 
v štandardnej výbave s voliteľným príslušenstvom a bež-
nými náhradnými dielmi, detský transportný inkubátor, 
motorová rehabilitačná dlaha Kinetec, elektronystagmo-
graf, EMG prístroj a ďalšia menšia zdravotnícka techni-
ka pre geriatrické, ORL a neurologické oddelenie. To sú 
potrebné prostriedky, ktoré vďaka nadácii posilnili vy-
bavenie nemocnice. „Nadácia tiež pozitívne zareagova-
la na prosby rodičov maloletých jednotlivcov z regiónu, 
ktorým prispela na financovanie rehabilitačných cvičení 
metódou TheraSuit,“ uviedla Sylvia Galajda, správkyňa 
nadácie. 

Náročný rok 
Rok 2020 bol pre všetkých zdravotníkov mimoriadne 

náročný. „Nikto z nás počas svojho života nečelil žiadnej 
pandémii. Doteraz sme nepoznali také prevratné zmeny, 
akých sme svedkami v tomto roku. Dostali sme sa do boja 
s nepriateľom skoro neviditeľným a veľmi mocným. Nový 
vírus zasiahol do našich životov a nášho sveta intenzív-
nejšie, ako akékoľvek iné doteraz poznané vírusy,“ hovorí 
MUDr. Tomáš Francisty, člen správnej rady nadácie.  Je tu 
čas daňový, s ktorým je bezprostredne spojené aj daro-
vanie dvoch percent z príjmov fyzických a právnických 
osôb. „Teraz, keď nastala možnosť darovať 2% z dane a 
každý z nás sa môže rozhodnúť, komu ich venuje, veríme, 
že sa takýmto spôsobom rozhodnete spolu s nami vyjad-
riť podporu a poďakovanie nemocnici, ktorá už toľkokrát 
stála pri každom z nás,“ dodáva Francisty. Financie aj v 
tomto roku prostredníctvom nadácie pomôžu pri náku-
pe prístrojového vybavenia, získané prostriedky použije 
nadácia na nákup USG prístroja pre oddelenie vnútorné-
ho lekárstva (interné oddelenie).      (jp)

Zaujalo nás

Popradská nemocnica vďaka 
nadácii skvalitňuje svoje vybavenie
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Kto by si myslel, že záhradkári cez 
zimu nerobia nič, mýli sa. Na svo-
ju záľubu majú rovnaký čas, a  to 

už od prvého januára až do posledné-
ho decembra. „Aj keď už sú odkrojené 
z  roka tri mesiace záhradkári nespali 
a  od začiatku si pripravovali a  plá-
novali výsadbové plány. Do záhrad 
prinášali kŕmne zmesi pre vtáctvo, 
prezerali si stromy a kríky, ktoré je po-
trebné celoročne kontrolovať a chrániť 
pred malými škodcami, ako sú zajace 
a v niektorých osadách aj pred vysokou 
zverou, či diviakmi. Návštevy škodcov 
sú väčšinou zapríčinené nezáujmom 
členov v  osadách o  spoločný majetok, 
nielen o oplotenie, ale aj o uzamykanie 
spoločných prístupových ciest a  iných 
plôch,“ priznáva Kalakaj.

Plochy, ktoré ležali ľadom

Ako ďalej pokračuje, v  minulosti, 
pred rokom 1980, sa pod Tatrami zria-

ďovali záhradkárske osady na plochách, 
ktoré ležali ladom, nik nejavil o priesto-
ry záujem, prevzatú pôdu prepracovali 
záhradkári z úhorovej pôdy na kvalitnú 
hospodársku pôdu. „Podľa vtedajších 
výsadbových plánov sa na pridele-
ných plochách využili všetky plochy na 
samozásobenie zeleninou, výsadbou 
stromov a  kríkov a  samozrejme aj od-
dychovou plochou. Dnes sa využívajú 
záhrady hlavne na oddychovú zónu,“ 
hovorí.

Príroda sa budí

V tomto čase aktívni záhradkári sto-
ja pred začiatkom jarných prác. Príro-
da sa predsa budí zo zimného spánku. 
„My, pod našimi Vysokými Tatrami, to 
niekedy pociťujeme oproti dolným ze-
miam oneskorene - približne o  dva až 
tri týždne. Ale dobrí záhradkári si našli 
ako sa s prípravami vysporiadať. Doma 
si pripravili výsadbu priesad a sadeníc 

Príroda sa budí, 
záhradkári ani 

v zime nespia 
„Slovenský zväz záhradkárov je ako 
jedna veľká rodina, kde si navzájom 
pomáhame a vychádzame v ústrety 

v rôznych situáciách.“ Začal svoje 
rozprávanie Jozef Kalakaj, okresný 

predseda Slovenského zväzu 
záhradkárov v Poprade. Ako povedal, 
záhradkárčenie je veľmi krásny, no aj 

drahý koníček. „Práve v záhradkách 
vieme nájsť relax, ale aj zdravé 

fyzické vyťaženie, susedské nažívanie 
a vzájomnú pomoc.“

NEbOJME SA 
PREREZAť 

A ZNÍžIť STROM 
AJ O TRI METRE 
v JEDEN ROK, 

STROMy 
ZAPuČIA 

A O ROK NáM 
ZARODIA.
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vo voľných izbách. Veď ak sme neurobili predpestova-
nie, musíme si zakúpiť dovezené priesady. Vieme, že ak 
si zasejeme v teplých hriadkach prípadne v skleníkoch, 
výsadbové plodiny sa lepšie zakoreňujú a prispôsobu-
jú chladným podmienkam. Nedostávajú taký šok zo 
zmien podnebia a tepla.“

hnoja účelovo

Ako Kalakaj povedal, príprava pôdy na jar býva 
spojená s  výberom príprav plodín. „Keď sme v  jeseni 
po preoraní povápnili záhony, nikdy nesmieme na jar 
zaorávať maštaľný hnoj v  akomkoľvek stave. Zlože-
né hnojivá by sa neutralizovali a  tým by sme dospeli 
k tomu, že za použité hnojivá by sme takzvane vyho-
dili financie. Preto hnojíme a  vápnime pôdu účelovo 
a nie celoplošne,“ vysvetľuje.

Nebojme sa znížiť strom

Vo svojich záhradkách si následne prehodnotia 
kde, ako a čo budú cez rok pestovať. Predseda zväzu 
záhradkárov hovorí o tom, že je dobré prekonzultovať 
veci aj so susedom. „Prečítať si odbornú literatúru, ale 
aj poradiť sa na internetových stránkach. Sledujeme 
stromy, ktoré potrebujú jarné rezy. Ak sú staré, potre-
bujú prerezať, presvetliť, zmladiť a  hlavne v  dnešnej 
dobe znížiť.“ V minulosti, keď sa zakladali záhradkárske 
osady, podľa jeho slov, neboli stromy predpestované 
podpníkmi. „Väčšina bola len na divo rastúcich vyso-
kých podpníkoch, ktoré dorastajú okolo desiatich met-
rov a to je dôvod, že nie sú dokonalé oberané, čo je po-
tom živnou pôdou pre škorce a iné vtáctvo, ale aj pre 
tvorbu chorôb, ako je monolióza. Nebojme sa prerezať 
a znížiť strom aj o tri metre v jeden rok, stromy zapučia 
zo spiacich očiek a o rok nám zarodia na nových výho-
noch. V prvý rok obrastú listovými konárikmi a na ďal-
ší rok sú to kvetné puky, čiže plodnostné výhony. V lete 
potom urobíme rez na rodivosť aj prebierku.“

Pozor, odkiaľ stromy kupujete

Ako Kalakaj poznamenal, vždy je dobré, ak sú už vy-
rodené stromy vymieňané za nové mladé stromy. „Av-
šak odporúčame, aby si záhradkári nezakupovali stro-
my od takzvaných trhových priekupníkov, ktorí vám 
predajú stromy bez popisu, bez toho aký je podpník, 
druh rezistentný, či je schopný rásť v našich chladných 
podmienkach. Stretávame sa, že záhradkári si zakupu-
jú stromčeky a kríky podľa priložených fotografií a to 
je najväčšia chyba. Takto sa nechajú zmiasť a  kúpia 
si stromy ako napríklad Holandskú odrodu, ktorá na 
Slovensku nemá zmysel sadenia. Mladé stromy po za-
sadení potrebujú tri až štyri roky výchovný rez, nielen 
preto, aby dobre vyzerali, ale preto, aby sa vytvoril po-
riadny koreňový základ, ktorý v budúcnosti bude odo-
vzdávať výživy pre rast a  tvorbu kvalitných plodov.“ 
Veľmi dôležitý je aj výber výsevov. „Nemôžeme oča-
kávať, že pod Tatrami dopestujeme melóny a podob-

né plodiny charakteristické pre dolnú zem, bez úprav 
a rôznych tepelných ochrán. Na výstavách ovocia a ze-
leniny záhradkári už v minulosti prezentovali rôzne aj 
exotické výpestky, ale to sú naozaj iba jedinci. Pre nás 
je úspechom, že už dopestujeme rôzne druhy hrozna, 
paprík, paradajok, aj niektoré špeciálne drobné ovo-
cia, broskyne a marhule.“

Radi pomôžu

Ako predseda Slovenského zväzu záhradkárov po-
vedal, majú zriadené komisie, ktoré pomáhajú nielen 
členom, ale aj širokej verejnosti. V prvej komisii sa radi 
podelia o  svoje skúsenosti so záhradkárskou temati-
kou – výberom odrôd, ukážkami rezov a podobne. „Po 
absolvovaní ukážok v  záhradkárskych osadách si zá-
hradkári vedeli pomôcť s dopestovaním plodín.“ Druhá 
komisia je zameraná na prácu s mládežou. Vytvárajú sa 
rôzne súťaže pre žiakov, či už aranžérske alebo a výtvar-
né. „Škoda, že pandémia COVID 19 narúša rozbehnuté 
akcie a možnosť súťaženia našich žiakov. Tešili sme sa 
aj zo zapájania žiakov v súťaži Mladý záhradkár, kde 
po absolvovaní školských a následne okresných kôl, sa 
žiaci pravidelne zúčastňovali na celoslovenskej súťaži 
v záhradkárskej škole v Piešťanoch.“ Tretia komisia sa 
zaoberá vysporiadaním parciel, čo je pre záhradkárov 
veľmi dôležité.

Jana Pisarčíková
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Vždy mala rada pohyb v prírode. Keď pred šiesti-
mi rokmi pripravovala reportáž do časopisu, pre-
zidentka Slovenskej asociácie Nordic walkingu 

Lucia Okoličányová jej predstavila techniku a benefity 
športovo-ozdravnej aktivity s názvom Nordic walking. 
Po prvýkrát k nemu privoňala vo februári 2015. „Moti-
vovalo ma aj to, že moji rodičia mali zdravotné problé-
my a vedela som, že by im mohol po-
môcť. Zaujalo ma, ako sa dá pohybu 
rozumieť. Dodnes ma veľmi baví učiť 
Nordic walking,“ hovorí. Hovorí sa, 
že začiatky bývajú ťažké vo všetkom. 
Mária ale s  ničím bojovať nemusela. 
„Nordic walking robím s  radosťou, 
lebo viem, že vždy sa potom budem 
cítiť lepšie. Je to prirodzený pohyb, ku 
ktorému sa však potrebujeme vrátiť, pretože máme zlé 
návyky. O mnohých podstatných veciach týkajúcich sa 
nášho pohybového správania nám nikto nikdy neho-
voril,“ vysvetľuje.

Príjemný lekár
Nordic walking alebo severská chôdza je jedno-

duchou, bezpečnou, efektívnou a  zábavnou cestou 
k zdokonaleniu kondície bez ohľadu na pohlavie, vek, 
či telesnú zdatnosť. „Nordic walking môže pomôcť 
všetkým a v tom je jeho obrovské plus. Treba pracovať 
s  inštruktormi, pretože sú vyškolení na individuálny 

prístup na viacerých úrovniach,“ do-
dáva. Okrem toho, že severská chôdza 
pomáha zlepšiť imunitu, či odstrániť 
nadváhu, je to účinná a cenná metó-
da, vhodná na rehabilitáciu pacientiek 
s karcinómom prsníka. „Využíva sa pri 
chorobách pohybového aparátu, os-
teoporóze, artróze, pri kardiovasku-
lárnych ochoreniach, neurologických 

chorobách (Parkinson, Alzheimerova choroba, skleró-
za multiplex) či pri liečbe depresií. Pravidelné lekcie 
pomáhajú upraviť zvýšený cholesterol, priaznivo pô-
sobia pri astme, alergiách, diabete 2. typu, ale naprí-
klad i pri odstraňovaní porúch učenia u detí,“ vyratúva.

Nordic Walking, ktorý poznáme aj ako severskú 
chôdzu, vznikol vo Fínsku. Tam ho využívali 
bežci na lyžiach ako svoju letnú prípravu. 

Rozšíril sa po celom svete a dnes je známou a veľmi obľúbenou aktivitou ľudí, pri 
ktorej počet krížikov na chrbte nehrá žiadnu rolu. Vedeli ste ale že je tiež výborným 
liekom na depresiu, hnev, či zmeny nálad? Nielen o účinkoch Nordic walkingu pre 
Mesačník Poprad porozprávala inštruktorka Mária Benčatová. 

„KEď SA TOMu 
ZAČNETE vENOvAť, 

NA PAlIČKy už 
NEDáTE 

DOPuSTIť.“
Mária Benčatová

Severská 
chôdza 
zaženie 
smútok 

i choroby
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Zaženie hnev i depresiu

Ak vám už v tejto dobe chýba pozitívna energia a upa-
dáte do depresií, práve severská chôdza vie zlé myšlien-
ky doslova zahnať. „Kráčanie v skupine vonku v prírode 
podporuje vyplavovanie takzvaných hormónov šťastia, 
teda sérotonínu a  endorfínov. Štúdie merali psycho-
logické profily u  dospelých žien pred a  po 12 týždňoch 
chôdze s palicami. Dospeli k záveru, že pravidelné využí-
vanie Nordic walking techniky ukázalo výrazné zlepše-
nie v oblasti depresie, hnevu, vitality, únavy, celkových 
porúch nálad a celého tela oproti chôdzi bez palíc.“

byť samoukom nestačí

Nestačí si ale iba vziať do rúk paličky a vybrať sa na 
prechádzku. Práve to je najčastejšia chyba, ktorú ľudia 
pri praktizovaní Nordic walkingu robia. „Často opakujú 
stereotypy z turistiky, pri ktorej sa palice využívajú na 
podopieranie.“ Aj preto je dobré sa na severskú chôdzu 
vybrať aj s inštruktorom. „Stále viac ľudí si uvedomuje, 
že je dôležité naučiť sa hýbať efektívne, chcú pohybu 
rozumieť a hľadajú možnosť, ako pravidelne športovať 
popri všetkých svojich povinnostiach. Inštruktori vedia, 
ako naučiť správnu techniku a vďaka tréningom pomô-
žu nastaviť primerané a pravidelné cvičenia.“

Až 90 percent svalov tela

Paličky určené na Nordic walking majú podľa Ben-
čatovej veľmi dôležité špecifikum. „A to takzvanú ruka-
vičku. Tá umožňuje vypustenie paličky za telom, vďaka 
čomu efektívne zapájame kardiovaskulárny a lymfatic-
ký systém. Pri Nordic walkingu je našim cieľom naučiť 
sa aktívny postoj, správne držanie tela, a zautomatizo-
vať si ho. Pohyb nerobíme z lakťa, s palicami nechodí-
me pred sebou, ale za sebou, pohyb vychádza z rame-
na. Vďaka tomu efektívne zapájame aj hornú polovicu 
tela, pri chôdzi posilňujeme tiež ruky a chrbát. Ak robíte 
Nordic walking správne, zapojíte až 90 % svalov tela,“ 
vysvetľuje.

Milší ku kĺbom

Rozdiel je aj v  tempe. „Nordic wal-
king je rýchla chôdza, počas ktorej do-
kážete rozprávať. Tepová frekvencia sa 
pohybuje približne v  rozmedzí 110 až 
130 tepov za minútu, takže ide o aerób-
ne cvičenie, zónu spaľovania tukov, čo 
pomáha odstrániť nadváhu,“ dodáva. 
Ďalšou výhodou, napríklad oproti behu 
je, že je milší k  našim kĺbom. „V  rámci 
Slovenskej asociácie Nordic walkingu 
učíme aj Nordic Running, ide o  techni-
ku behu s palicami. Základný rozdiel pri 
použití palíc je v  tom, že odľahčujeme 
kĺby a  svaly dolných končatín a  rovno-
merne rozložíme zaťaženie aj na hornú 
polovicu tela,“ hovorí.

Od uvedomovania si po zautomatizovanie

Zo začiatku je potrebné dbať na správny postoj, či 
zväčšovanie rozsahu. „Teda vzdialenosti od bedrového 
kĺbu po zápästie za telom, na správne vypúšťanie pa-
ličky za telom, pokročilejší sa zaoberajú rotáciou. Pri 
tréningu sa vždy snažíme zamerať na niečo iné. Prechá-
dzame od uvedomovania si pohybov k zautomatizova-
niu, čo zabezpečí zlepšenie držania tela aj v  bežnom 
živote,“ dodáva.

Deti inak ako dospelí

Svedectvom o  tom, že severská chôdza vekovú 
hranicu nepozná je aj pani, ktorá s Máriou absolvovala 
lekciu. „Mala 94 rokov a chcela sa starať o svoje zdra-
vie. Bolo to fascinujúce stretnutie, pretože mala neu-
veriteľný záujem. Najmladší bol môj syn, ten so mnou 
chodí odmala, ale ako to už býva, najviac sa naučil od 
kolegynky, ktorá si ho zobrala do skupiny v rámci tré-
ningu. S deťmi je to tak, že sú rady spolu. Aj walking sa 
učia inak ako dospelí. Ideálne je pre nich kombinovať 
chôdzu s hrou, majú rady rôzne dráhy z paličiek, pričom 
môžu súťažiť v skupinách, prípadne rady objavujú, rie-
šia nejaké úlohy. Čas na čerstvom vzduchu im potom 
prejde veľmi rýchlo, naučia sa správny postoj, posilnia 
chrbátiky, imunitu, zautomatizujú si správnu chôdzu,“ 
hovorí Mária.

Na paličky nedáte dopustiť

Ako Mária na záver povedala, Nordic walking jej toho 
do života priniesol naozaj veľa. „Pridala som do svojho 
režimu dňa pravidelnú pohybovú aktivitu, ktorej rozu-
miem, stretla som veľa inšpiratívnych ľudí, zlepšila som 
sa v plánovaní, v komunikácii, v učení. Lepšie som spo-
znala veľa krásnych miest a teší ma, že ich môžem uká-
zať ďalším ľuďom, ktorých sprevádzam v rámci kurzov, 
tréningov či teambuildingov. Aby ste sa Nordic walking 
naučili, potrebujete jeden a  pol až dva roky pravidel-
ného tréningu. Keď sa tomu začnete venovať, s veľkou 
pravdepodobnosťou vás to bude baviť a na paličky už 
nedáte dopustiť,“ uzavrela.

Jana Pisarčíková 
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Už viac nezabudnete pred dom vyložiť vrecia s trie-
deným odpadom, či hnedú nádobu s  bioodpa-
dom. Od 5. februára spustilo mesto v spolupráci 

s ENVI-PAK mobilnú aplikáciu, ktorá vás po jej nainšta-
lovaní upozorní na deň vývozu odpadu. „Ide o mobilnú 
aplikáciu „Odvoz odpadu“, ktorá efektívne a prakticky 
nahrádza alebo dopĺňa tlačené zberové kalendáre. 
Spôsob jej používania je bezplatný a jednoduchý. Oby-
vatelia rodinných domov, v ktorých je zavedený vreco-
vý systém zberu triedeného odpadu a odvoz bioodpa-
du si môžu stiahnuť aplikáciu dostupnú pod názvom 
„Odvoz Odpadu“ pre Android v  obchode Google Play 
a údaje o termíne vývozu triedeného odpadu budú mať 
vo svojom telefóne. Aplikácia ich notifikáciou vopred 
upozorní, aby na zber triedeného odpadu nezabudli,“  
uvádza oddelenie životného prostredia, Mestský úrad 
Poprad.

vyberiete si deň, kedy vás upozorní

Aplikáciu si teda jednoducho vyhľadáte prostred-
níctvo Google Play pod názvom Odvoz odpadu. Po jej 
nainštalovaní vás vyzve, aby ste si vybrali mesto, v kto-

rom chcete sledovať vývoz odpadu. Po určení miesta 
sa Vám zobrazí presný kalendár vývozu odpadu. V na-
staveniach si môžete vybrať čas, kedy by Vás apliká-
cia mala na zvoz odpadu upozorniť. Vybrať si môžete 
upozornenie v  deň odvozu až po upozornenie tri dni 
pred odvozom. Mesto Poprad vytvorilo 4 okruhy, podľa 
ktorých si vyberiete svoj harmonogram. Okruh jedna 
je pre všetky rodinné domy v mestských častiach Cen-
trum, Kvetnica, Matejovce, Stráže a Západ. Okruh dva je 
pre domy v mestskej časti Spišská Sobota. Do tretieho 
okruhu patria rodinné domy v mestskej časti Veľká a to 
na uliciach Dónska, Nová, Krátka, R.Bekessa, Jabloňová, 
Železničná, Fr. Kráľa, Velické námestie, Hurbanova, Tep-
lická, Zemplínska, Kollárova, Šarišská, Oravská, Kysucká, 
Tekovská, Jókaiho, Magurská, Odbojárska, Spišská, Lip-
tovská, Stavbárska, Na letisko, SNP, Farbiarska, Amurská. 
Posledný 4 okruh je pre ďalšie ulice z mestskej časti Veľ-
ká - Jarmočná, Družstevná, Dolný rad, Poľná, Krompe-
cherova, Papierenská, Lesná, Horská, Kollárova, Scher-
felova, Kmeťova, Šafárikova, Mierová, Lomnická, Lúčna, 
Vodárenská, Jahodná, Nešporova, Široká, J. Tranovské-
ho, Malinová, Cintorínska, Lipová.              Jana Pisarčíková 

Na odvoz 
odpadu vás 

upozorní 
aplikácia

Mesto Poprad v spolupráci so spoločnosťou 
ENVI-PAK a.s. spustilo novinku. Pre obyvateľov 

rodinných domov spustili mobilnú aplikáciu 
s názvom „Odvoz odpadu.“ 

Mesto Poprad zabezpečuje pre 
obyvateľov mesta  celoroč-
nú prevádzku dvoch zberných 

dvorov na ul. Hraničnej a na ul. L. Svo-
bodu. Na týchto zberných dvoroch 
sa občania môžu bezplatne zbavovať 
veľkoobjemového odpadu ako naprí-
klad kusov nábytku, kresiel, matracov 
a  taktiež nadrozmerných kartónov, 
ktoré sa  nezmestia  do zberných ná-
dob na triedený odpad. „V zmysle uve-
deného  apelujeme na občanov, aby 
neukladali tento druh odpadu na sto-
jiská ku kontajnerom, nakoľko takto 

uložený odpad je považovaný za nele-
gálnu skládku. Vývoz a zneškodnenie 
takýchto nelegálnych skládok navyšu-
je finančné náklady na odpadové hos-
podárstvo v  meste Poprad,“ uvádza 
oddelenie životného prostredia, Mest-
ský úrad Poprad.        (jp)

Veľkoobjemový tovar odovzdajte 
na zberných dvoroch Kusy nábytku, či nadrozmerné 

kartóny patria na zberný dvor. 

FOTO: DP marketing group

Zberné dvory sú otvorené v pracov-
ných dňoch v čase od 7-17 hod., 

v sobotu od 10-15 hod., 
v nedeľu sú zatvorené.

Kontakty na zberné dvory: 
ul. Hraničná t. č. 789 58 57, 

ul. L. Svobodu t. č. 776 72 51
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Pán doktor, všeobecne je známe, že ľudia sa akosi 
podvedome boja navštíviť zubára. Prezraďte, ako 

je to so zubnými prehliadkami. Dávajú si ľudia naozaj 
pozor na to, aby ju absolvovali alebo práve naopak?

„Mnoho ľudí stále vníma zubné prehliadky len skrz 
to, že budúci rok na zubných ošetreniach ušetria. Aj keď 
na prehliadku prídu, neuvedomujú si, že tá prehliadka 
by mala byť uznaná až vtedy, keď všetko predošlé majú 
opravené. Veľa ľudí prehliadky nedodržiava. Prídu je-
den rok, ďalší sa neukážu a potom opäť prídu. Stále na 
Slovensku vnímame veci viac skrz peniaze a nie skrz to, 
že ide o ich zdravie a neabsolvovanie prehliadky môže 
dospieť k  nejakému horšiemu stavu. Ľudí, ktorí majú 
kvôli zubom aj iné zdravotné problémy je dosť veľa 
a z čoho som prekvapený, je medzi nimi aj veľa mla-
dých ľudí. Sú aj takí, ktorých strach zo zubára je tak veľ-
ký, že ich to jednoducho nepustí. Už len dotyk zrkadiel-
ka o líce je pre nich traumatizujúci. V takom prípade to 
ale treba riešiť niekedy aj so psychológom, respektíve 
sa my zubári stávame aj psychológmi. Väčšina mojich 
pacientov je ale poctivých. Na prehliadky prídu a chcú 
mať všetko v poriadku.“

Z  čoho tento strach z  návštevy zubára môže 
prameniť?

„Veľa ľudí má traumy z minulosti. Napríklad z mladé-
ho veku. Ak absolvovali nejaký zložitejší zákrok a mali 
problém s  citlivosťou, nakoľko nebola oblasť výkonu 
dostatočne umrtvená. Človeka to akoby zablokuje, je 
to taký nepriamy dôsledok. K zubárovi potom nechcú 
chodiť, až kým ich k  tomu nedotlačí bolesť. Pritom 
okrem klasickej prehliadky je skvelé absolvovať ročne 
aspoň raz dentálnu hygienu, je to akoby preventívka 
navyše, vďaka ktorej dokážu ľudia aj zlepšiť svoje ná-
vyky.“

Aké najčastejšie ochorenia môžu pri zanedbaní 
správnej starostlivosti o zuby vznikať?

„Najčastejšia je samozrejme zubný kaz. Máloktorí 
ľudia to vnímajú ako ochorenie, ale je to choroba, kto-
rá vzniká bakteriálnou príčinou. Je to najrozšírenejšie 
ochorenie na svete. Ďalšie sú samozrejme zápalové 
ochorenia, ktoré spôsobujú baktérie v  ústach. Každá 
skupina baktérii vyvoláva iné ochorenie. Medzi naj-
rozšírenejšími sú paradontitídy, pri ktorých je zvýšená 

Mnohým z nás nabehnú na tele zimomriavky, keď si uvedomíme, že nás čaká návšteva 
u zubného lekára. Správnou dentálnou hygienou vieme zminimalizovať vznik zubných kazov, 
ktoré sú považované za najrozšírenejšiu chorobu na svete. O tom, ako sa správne starať o svoje 
zuby, o najčastejších ochoreniach i o výbere správnej zubnej protetiky porozprával v rubrike 
Lekár radí zubár Ľubomír Mick. 

Večer pre 
zdravie, 

ráno pre 
krásu

FOTO: DP marketing group
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krvácavosť ďasien, pohyblivosť zubov atď. Je to ocho-
renie podporného zubného aparátu. Častokrát sa 
zabudujú baktérie do zubného kameňa, ktorý by sa 
mal odstraňovať. Baktérie produkujú kyseliny, kto-
ré rozleptajú kosť,  tá ubudne a  ďasno sa posunie. 
Baktérie sa môžu dostať až do koreňového systému 
zuba a vtedy vznikajú paradontitídy v oblasti koreňov 
v kosti. To sú tie zápalové ložiská, kvôli ktorým väčši-
nou ľudia prídu opuchnutí. Z týchto ložísk sa baktérie 
vedia dostať aj do ostatných častí tela a tak postihnuť 
aj iné orgány.“

Aká je teda správna starostlivosť o zuby. Je pravda, 
že je dobré umývať si ich po každom jedle?

„Čistenie zubov po každom jedle je trošku prehna-
né. Určite je dobré, keď si ľudia vedia očistiť zuby aj 
po každom jedle, ale na druhej strane je veľmi dô-
ležité to, čo človek konzumuje. Jeme kyslé i  sladké 
veci a  tieto už samé o  sebe obsahujú kyseliny. Keď 
zjeme niečo kyslé, napríklad vypijeme vodu s  citró-
nom, citrusový džús, naleptá to naše zubné tkanivá. 
Ak začneme hneď potom drhnúť zuby kefkou, tak si 
ešte viac oslabujeme a  zošúchavame zmäknutú vrs-
tvu a  tým poškodzujeme zuby. Pri takýchto jedlách 
by sme mali aspoň dvadsať minút počkať kým sa zno-

va všetko upraví v ústach - remineralizuje sa do urči-
tej miery sklovina a až potom si umyť zuby. V tomto 
smere tvrdím, že určite neodporúčam umývať si zuby 
po každom jedle. Podľa mňa úplne stačí umývať zuby 
dvakrát za deň. Dokonca aj keby si ľudia každé dva 
dni umývali zuby, zubných kazov by dokázali mať 
minimum. Ale dvakrát do dňa je to super. Večer pre 
zdravie a ráno pre krásu.“

veľmi dôležité pri ústnej hygiene je aj výber 
správnej zubnej kefky. Podľa čoho by si ľudia mali 
kefky vyberať?

„ Pri každej zubnej kefke je potrebné poznať správ-
nu techniku čistenia. Je dobré, ak pri bežnej kefke (me-
chanickej) je rovnaká dĺžka štetín a  ich  čo najrovno-
mernejšie rozloženie. To je ideálne. O technike čistenia 
zubov je dobré poradiť sa s dentálnym hygienikom ale-
bo zubným lekárom, lebo techník je veľa a každá slúži 
na niečo iné. Vo všeobecnosti sú preferované stieravé 
pohyby kefkou – nie rotačné. Z tohto hľadiska neodpo-
rúčam ani rotačné zubné kefky, skôr sonické. Zvuková 
vlna pri nich dokáže rozbublinkovať tekutinu a dostať ju 
do záhybov, kde sa normálna kefka nevie dostať. To je 
veľká výhoda sonických kefiek. Nevyhnutnou výbavou 
je zubná niť. Vďaka nej sa vieme dostať do kontaktných 

FOTO: DP marketing group
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miest zubov  – tam kde sa zuby dotýkajú. Raz denne 
je určite potrebné tieto priestory prečistiť. Samozrejme 
vhodným doplnkom sú aj medzizubné kefky, ktorými 
čistíme priestor medzi ďasnom a kontaktným miestom 
zuba. Ak má niekto mostíky a podobne, musí si nechať 
poradiť zubárom alebo hygienikom a vybrať ešte do-
plnky navyše.“

veľa zubných lekárov dnes odchádza od amalgá-
mových plomb. Prečo je to tak, ako to vidíte s pou-
žívaním amalgámu vy?

„Ja ho už v dnešnej dobe nepoužívam, ale je pravda, 
že amalgámové plomby majú viac plusov ako mínusov. 
Odstraňovať sa začali preto, že obsahujú kovy a malé 
množstvo ortuti, do čoho sa začali obúvať hlavne se-
verské krajiny. Riešili či a  v  akom množstve sa ortuť 
dostáva do organizmu, no pravdupovediac, vplyv na 
organizmus je irelevantný. V  rámci prevencie sa ale 
amalgám prestal používať hlavne  u  detí, ktoré sú vo 
vývine. Ako som už spomenul, majú mnoho dobrých 
vlastností a  síce, že dokážu samopečatiť malé škáry, 
ktoré v nich časom vznikajú. Dokážu sa nimi zreštau-
rovať veľké časti zubov v  jednom sedení, sú mecha-
nicky odolné a  chemicky stabilné. Nastal ale progres 
nových materiálov, živicovo-keramických a živicových, 
z  ktorými sa robia biele plomby a  amalgám dokážu 
nahradiť. Žijeme v dobe, kedy každý chce mať pekný 
úsmev, preto sa preferujú biele plomby. Sú porovna-
teľne vo fyzikálnych vlastnostiach a vieme ich zhotoviť 
do presnej anatómie zuba. Samozrejme vo viditeľnom 
úseku chrupu je neprestaviteľné fungovať bez nich. 
Biele plomby je ale treba naozaj vedieť robiť. Potrebné 
je úplne suché pracovné pole pri ich zhotovovaní, kde 
nesmú byť žiadne tekutiny a čo najmenšia vlhkosť.“

Skúsme sa ešte pozrieť na to, ako je to so zubnou 
protetikou. Existuje viacero druhov, ktoré by ste 
odporučili vy?

„Zubná protetika sa delí do dvoch hlavných skupín 
a to fixná protetika alebo snímateľná. S fixnou pacient 
nevie bez pomoci zubára pohnúť, snímateľnú si pa-
cient nasádza sám, očistí si ju, vyberie a založí. Ktorá je 
najvhodnejšia? Záleží od okolností v ústach. Z môjho 
hľadiska, ak má pacient dobré predpoklady, určite sú 
najlepšou alternatívou fixné náhrady. Medzi fixné pat-
ria napríklad mostíky, na preklenutie mezery, korunky 
- nové plášte zubov, či fazety, čo sú nové predné plôšky 
zubov. Fixné náhrady môžu byt upevnené na zuboch 
alebo na implantátoch, ktoré nám dnes, ako vieme, na-
hradiť zuby aj tam, kde už dlho nie sú. Snímateľné ná-
hrady sa používajú, ak pacient má ešte nejaký zvyšný 
chrup alebo už nemá žiaden. V zásade ide o lacnejšiu 
alternatívu vtedy, ak pacienti nemajú možnosť si dať 
urobiť fixnú náhradu, nech už je dôvod akýkoľvek. Či 
už z dôvodu indikácie lekára alebo ide o ekonomický 
dôvod.“

Je nejaký rozdiel v  starostlivosti o  protetiku 
a o naše zuby?

„Protetické veci si vyžadujú väčšiu starostlivosť 
ako naše zuby. Najnáročnejšie sú náhrady na implan-
tátoch a o tie je treba dbať najviac, lebo ide o umelú 
vec, ktorá zasahuje až do vnútorného prostredia – do 
kosti. Aby nevznikali zápaly je dobré byť nefajčiar, mať 
hygienu na špičkovej úrovni a dodržiavať pravidelné 
kontroly. Fixné náhrady sú náročnejšie na údržbu než 
snímateľné. Určite je dobré sa poradiť s lekárom. Exis-
tujú špeciálne nitky, medzizubné kefky, zubné sprchy, 
ktoré dokážu predĺžiť životnosť náhrad. Pri snímateľ-
ných to nie je náročné. Stačí si svoje zuby čistiť tak ako 
sme zvyknutí a mechanicky očistiť aj protézu. Prípad-
ne občas ju vložiť do vody so šumivými tabletami na 
noc alebo na pár hodín.“

hovorí sa, že najväčším nepriateľom zubov je cu-
kor, ktorý konzumujeme. Je to pravda?

„Platí to, že ak by sme vynechali cukor zo stravy, 
nemáme zubný kaz a  minimalizujeme ochorenia 
v  ústnej dutine. Cukor je hnacím motorom väčšiny 
baktérii. Čím jednoduchší cukor, tým je to lepšie. Bak-
térie cukry konzumujú a vylučujú kyseliny. Tie sú zod-
povedné za kazy zubov, zápaly ďasien či kostí. Ak by 
nebolo cukrov, minimalizovali by sa prípady zubných 
kazov. V zásade pri zuboch nie je problém zjesť aj dve 
kilá cukríkov naraz. Množstvo cukru nie je rozhodujú-
ce. Dôležitá je dĺžka konzumácie. Ak si dám niečo slad-
ké, či už ovocie, zemiaky, všetko čo obsahuje cukor, 
mal by som to zredukovať na čo najmenej dávok. Ako 
som povedal, hlavnú úlohu zohráva ako dlho pôsobí 
cukor v ústach. Horšie je mať čaj s cukrom a popíjať 
ho hodinu vkuse ako si vziať jednu čokoládu a zjesť ju 
za 5 minút. Je dobré na to myslieť hlavne pri malých 
deťoch, kde sa dosladzujú nápoje a tie deti popíjajú 
po malých dúškoch aj hodiny.“

Jana Pisarčíková

O LEKÁROVI 

MDDr. Ľubomír Mick 
je rodený Popradčan. 
Vyštudoval zubné le-
kárstvo na UPJŠ v  Ko-
šiciach. Školu ukončil 
v  roku 2014, približne 
štyri roky pracoval v am-
bulancii Mudr. Miroslava 
Katiala, dnes je lekárom 
vo vlastnej ambulancii 
v Poprade. 
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Dôvod, prečo je marec mesiacom kníh, je veľmi jed-
noduchý. Hlavným cieľom bolo podporiť záujem 
ľudí o knihy a literatúru. Matej Hrebenda, ktorého 

sme spomínali vyššie, bol slepý, no ani jeho hendikep mu 
nezabránil venovať sa  jeho najväčšej vášni, ktorou boli 
knihy. Tie písal aj rozvážal po Slovensku, aby sa aj jedno-
duchý ľud dostal k umeleckému slovu. Uvedomil si prav-
du ukrytú v citáte: “Človek bez knihy je ako telo bez duše. 
Existuje, ale je prázdne.”
Prvá správa o knižnici v Poprade je z roku 1925

Prvá písomná správa o knižnici v Poprade sa zacho-
vala z roku 1925. Zmieňuje sa o zvolení knižničnej rady 
podľa nariadenia Okresného úradu v Poprade. Knižnica 
bola umiestnená  v zasadačke mestského domu a obsa-
hovala asi 150 zväzkov kníh. Po roku 1945 prešla knižnica 
do správy Zväzu slovenskej mládeže. O dva roky neskôr, v 
roku 1947, bola premenovaná na Verejnú knižnicu. Počet 
zväzkov i čitateľov v nasledujúcich rokoch rástol. V roku 
2011 knižnica evidovala už  143 442 knižničných jedno-
tiek, 10 217 používateľov a 398 190 výpožičiek.  Ročný prí-
rastok knižničného fondu je 4 137 knižničných jednotiek.  
Pokles čitateľov bol krátkodobý 

Kto si raz zamiluje čas strávený s knihou, čítať už nepre-
stane. Tvrdí to riaditeľka Podtatranskej knižnice Monika 
Naštická. „Bolo obdobie, kedy sme zaznamenali pokles 
aktívnych čitateľov, ale našťastie, toto obdobie netrvalo 
dlho. Je pravda, že ľudia majú v súčasnosti viac možnos-
tí, ako tráviť voľný čas, ako získavať informácie, ako sa 
vzdelávať.  Záujem o knihy však neklesá, o čom sme sa 
mohli presvedčiť počas zatvorenia knižnice v  dôsledku 
súčasnej pandemickej situácie,“ hovorí.
Požičiavanie e-kníh

Popradčanom sa knihy snažili sprístupniť aj v  dobe, 

keď kamenné knižnice kvôli pandémii zívali prázdnotou. 
„Prechodom na nový knižničný systém sa nám podarilo 
zaviesť  novú službu – požičiavanie e-kníh. Myslím, že 
hlavne v  tejto dobe, keď bývajú knižnice na nejaké ob-
dobie zatvorené, to naši čitatelia privítali. Službu posky-
tujeme zadarmo pre registrovaných čitateľov knižnice,“ 
dodáva.
Telesná pre slovenskú gramatiku

Ako riaditeľka knižnice prezradila, Popradčania naj-
radšej čítajú detektívky a romány od slovenských spiso-
vateliek, o čom svedčí aj top desiatka najpožičiavanejších 
kníh. Čítať knihu a  prostredníctvom nej sa preniesť do 
sveta fantázie, je podľa slov riaditeľky obohacujúci, zau-
jímavý a príťažlivý svet. „Nemali by sme  zabudnúť ani na 
tvrdenia, že ten, kto číta, vníma písaný text, „cvičí“ sa aj 
v slovenskej gramatike. V nemalej miere získava, oboha-
cuje si slovnú zásobu a jeho vyjadrovanie sa, či už ústne 
alebo písomné, zdokonaľuje,“ uzavrela.

Jana Pisarčíková 

Čítanie kníh 
je telesná pre 

gramatiku

Marec sa spája nielen s príchodom jari 
a s prebúdzaním prírody. Tento mesiac sa už 
66 rokov slávi aj ako mesiac kníh. V bývalom 
Československu ho vyhlásili na počesť 
Mateja Hrebendu, slovenského národného 
buditeľa a ľudového spisovateľa 19. storočia. 
Rovnako ako v minulosti, záujem o knihy 
neklesá ani v dnešnej elektronickej dobe.

TOP 10 najčítanejších kníh
Andrea Rimová - Dotkni sa ohňa,  
Dominik Dán - Nevieš dňa nevieš hodiny,
Marta Fartelová - Spomienky na budúcnosť,
Dominik Dán - Venuša zo zátoky,
Táňa Keleová-vasilková - Zrkadlo,
Mária hamzová – Odplata, 
Táňa Keleová – Vasilková - Tri sestry,   
Jana Pronská - Dve mince nádeje, 
Emily D. beňová – Kým nás pravda nerozdelí,  
Táňa Keleová -vasilková - Rodinné klbko.

Daňovníci, ktorí v  roku 2020 kúpili alebo predali 
nehnuteľnosť, či realizovali iné zmeny v súvislosti 
s vlastníctvom nehnuteľnosti (napr. nastala zme-

na druhu pozemku, bolo vydané stavebné povolenie, 
kolaudačné rozhodnutie a pod.), boli povinní podať pri-
znanie k dani z nehnuteľností alebo čiastkové priznanie 
k dani z nehnuteľností v zákonnej lehote do 31. 1. 2021.

Mesto Poprad upustí od uloženia pokuty za poruše-
nie povinnosti podať priznanie k dani z nehnuteľností, 
k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za 

nevýherné hracie prístroje alebo k niektorej z nich ale-
bo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za 
psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýher-
né hracie prístroje alebo niektorej z nich na zdaňovacie 
obdobie roku 2021 v zákonom ustanovenej lehote, ak si 
DAŇOvNÍcI TúTO POvINNOSť SPlNIA NAJNESKÔR 
DO 15. MARcA 2021. Vyplýva to z Nariadenia vlády SR 
č. 56/2021 Z. z. zo dňa 10. 02. 2021 o upustení od ulože-
nia pokuty za nepodanie priznania k miestnym daniam 
a čiastkového priznania k miestnym daniam.             (red.)

Predĺženie lehoty na podanie 
daňového priznania k miestnym 

daniam do 15. 03. 2021
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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

•	 Lekáren BENU, Teplická cesta 4359/3, Poprad, 18:00 - 20:00

•	 Lekáren BENU, OD Kaufland, Moyzesova 4067/3, Poprad, tel. 0905821914
 18:00 - 20:00

•	 Lekáren Dr. Max, OC Kaufland, Jirího Wolkera, Poprad, tel. 0901961195
 18:00 - 20:00

•	 EKOLEKÁREN Poprad, OC FORUM, vchod z Francisciho ulice, Námestie 
 Sv. Egídia 3290/14, Poprad, tel., 0910888 091, 18:00 - 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

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 

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

ZDROJ:E-VUC.SK ZDROJ: NEMOCNICA POPRAD

Iba 6 percent detí sa počas vyučovania niekedy ocitlo 
v školskej záhrade, 13 percent detí v nej boli iba po-
čas prestávok. Takéto čísla priniesol jeden z českých 

výskumov nazvaný České deti vonku. Ani u  nás na 
Slovensku by zrejme tieto čísla neboli o dosť rozdiel-
ne. Drvivú časť školského vyučovania naše deti trávia 
bez pohybu, vo vnútri, v laviciach za tabuľou.

úzky kontakt s prírodou

Priniesť zmenu do tohto stavu tak, aby aj deti v Po-
prade a  okolí mali možnosť tráviť vyučovanie čo naj-
viac vonku, v prírode, na čerstvom vzduchu sa poduja-
la popradská škola. Od vlaňajšieho školského roku vy-
tvorila takzvanú envirotriedu pre žiakov 1.-4. ročníka, 
ktorej žiaci sa istú časť dňa učia vonku. „Zameraním 
našich škôl je rozšírené vyučovanie anglického jazyka 
a  bilingválne vyučovanie. Boli sme oslovení pre túto 
spoluprácu a  keďže vzdelávanie detí orientované na 
prírodovedné poznávanie nás oslovilo, prijali sme túto 
možnosť a vytvorili triedy s environmentálnym zame-
raním. Prírodné prostredie a jeho danosti sa tu využí-
vajú nielen pri výučbe prírodovedných predmetov, ale 
aj tých ostatných. Zameranie vzdelávania v  úzkom 

kontakte s  prírodou je jednou z  možností, pre ktorú 
sa rodičia môžu rozhodnúť,”uviedla Gabriela Česlová, 
zriaďovateľka škôl Life Academy.

Zvyšuje chuť učiť sa

Spôsob zážitkového učenia prináša deťom mnoho 
pozitív. Deti si častým pobytom na čerstvom vzduchu 
posilňujú svoje zdravie, zvyšuje sa ich chuť a motivácia 
učiť sa a získavať nové poznatky, ktoré vedia uchopiť 
priamo v  teréne. Pri autentickom učení v  prírode si 
deti rozvíjajú mnohé životné zručnosti - spoluprácu, 
trpezlivosť, zodpovednosť, kritické myslenie, správnu 
komunikáciu. „Táto trieda je umiestnená na okraji lesa 
a  deti sú viac-menej dennodenne v  lesnom prostredí. 
Počet žiakov máme menší, ako to býva v bežnej triede, 
aj preto aby pedagóg mohol kvalitne zvládnuť vyučo-
vací proces a  venovať deťom dostatočnú pozornosť,“ 
uviedla triedna učiteľka tejto envirotriedy Terézia Gar-
stková.

Na Slovensku je tento spôsob vyučovania zatiaľ oje-
dinelý, avšak vo svete už čoraz viac populárnejší.

(jp)

Väčšiu časť školského 
vyučovania trávia deti 

zatvorené v triedach. Popradská 
škola sa rozhodla zmeniť to 

a do svojich učebných osnov 
zahrnula environmentálne 

vzdelávanie.

Trieda 
na okraji 

lesa
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Ako si vôbec začala vnímať atmosfé-
ru okolo extraligového basketbalu 

a ako sa cítiš v seniorskom tíme?

„Som klubu veľmi vďačná za to, že mi 
umožnil trénovať a hrať s takým družstvom. 
Dievčatá ma medzi seba prijali a naberám 
popri nich veľa skúseností. Veľká vďaka patrí 
aj trénerom, ktorí sa nám venujú každý deň. 
Je to pre mňa obrovská skúsenosť.“

Mládežnícke súťaže dostali počas koro-
nakrízy „stopku“ a väčšina z vás ostala 
v  neistote. Je preto takáto extraligová 
príležitosť vykúpením?

„Neviem si predstaviť, žeby som teraz 
sedela doma a nemala možnosť trénovať. 
Takto môžem byť každý deň v hale, schuti 
si zastrieľať na kôš a učiť sa nové veci. Je to 
super.“

Extraliga je pre 
šestnásťročnú Natáliu 
životnou skúsenosťou
Vlani v decembri oslávila Natália Michlíková 16. narodeniny, no to už bola 
stabilnou súčasťou extraligového kádra popradských basketbalistiek. 
Netradičná sezóna je pre tie najšikovnejšie mladé hráčky príležitosťou 
ukázať sa medzi elitou. Porozprávali sme sa preto s jednou z najmladších 
hráčok BAM Poprad v tejto sezóne.
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Od začiatku sezóny dostávajú v tíme bAM Poprad 
mladé hráčky veľa príležitostí na palubovke. Ako 
by si zhodnotila svoje doterajšie výkony?

„V  prvých zápasoch som sa veľmi bála. Cítila som 
sa byť taká malá, keď som začala hrať proti vyspelým 
a vysokým hráčkam, z ktorých sú mnohé reprezentant-
ky. Myslím si však, že sa každým dňom stále zlepšujem 
a snažím sa naučiť čo najviac nových vecí. Už pomaly 
chytám ich tempo.“

Tím bAM Poprad patrí medzi najmladšie kolektívy 
v  súťaži. Najstaršia hráčka má stále len 26 rokov. 
učíš sa teda viac od skúsenejších súperiek?

„Najlepšie sa hrá proti vysokým hráčkam a  tie sú 
prevažne v kvalitných družstvách ako Ružomberok či 
Piešťany. V takýchto zápasoch sa učím najviac. Hlavné 
je, že mi to dodáva sebavedomie, aby som sa nebála 
proti nim hrať.“

Aký je rozdiel v tréningovom procese oproti mlá-
dežníckym kategóriám, do ktorých stále patríš?

„V  extraligovom tíme je určite väčšia konkurencia 
a musím sa veľmi snažiť, aby som mohla vôbec tréno-
vať a vyrovnať sa spoluhráčkam. Tréningy sú oveľa in-
tenzívnejšie, pričom sa dôslednejšie venujeme každej 
hernej činnosti.“

vedela si si vôbec v začiatkoch svojej basketbalo-
vej kariéry predstaviť, že sa takto rýchlo prepracu-
ješ do A-tímu bAM Poprad?

„Od malička som trénovala s  hráčkami, ktoré boli 
o rok staršie a vždy som bola tá najmladšia. Nosila som 
lopty, podávala fľaše a podobne. Zrazu som však extra-
ligovou hráčkou a som za to veľmi vďačná. Užívam si to 
v každom zápase.“

Mládežnícke súťaže nemôžu byť uzatvorené na-
veky a určite sa skôr či neskôr rozbehnú. Ak sa tak 
stane, zrejme budeš opäť hrávať viac s rovesníčka-
mi. Tešíš sa na to?

„Rada sa vrátim do nižších ročníkov. Jednoducho 
tam stále patrím. Budem veľmi rada, ak sa to konečne 
spustí a budem môcť dievčatám pomôcť.“

v extraligovom tíme máš aj svoju sestru Ninu, kto-
rá je o rok a pol staršia ako ty. Ako to obe vnímate, 
že ste spolu v tak mladom veku súčasťou extraligo-
vého kádra bAM Poprad?

„Na tréningoch sa povzbudzujeme a  doma sa ve-
ľakrát o  basketbale rozprávame. Rozoberáme rôzne 
situácie, ale aj celé tréningy. Spoločne si navzájom 
pomáhame. Som veľmi rada, že sme ostali aj naďalej 
v jednom tíme, pretože od malička takto hrávame.“

Stihli ste si to teda uvedomiť, že hráte pomerne 
skoro vrcholový basketbal?

„Rozprávali sme sa o  tom aj s  rodičmi. Sme veľmi 
vďačné klubu, ktorý nám dal možnosť dostať sa do 
tohto výberu a trénovať so ženami. Je to životná skú-
senosť a plne si to uvedomujeme.“

Marek Vaščura

„v PRvých 
ZáPASOch SOM 
SA vEľMI bálA.“

Natália Michlíková
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Ako sa zrodil váš príchod na lavič-
ku A-tímu FK Poprad?

„Oslovil ma ešte bývalý prezident 
klubu asi v  polovici januára. Nechal 
som si deň na rozmyslenie, no chvíľu 
trvalo, kým sme našli spoločnú reč. 
Nakoniec som sa tejto úlohy ujal s ve-
domím, aká je situácia. Som z regiónu 
a zohnať trénera z vonku by bol prob-
lém. Išiel som nakoniec do toho s osob-
nými ambíciami, ale aj s tým, že chcem 
pomôcť popradskému futbalu.“

Aký tím ste po turbulentnom obdo-
bí v klube našli?

„Stále šarapatí pandémia a  veľký 
prehľad o  aktivitách a  súčasnom zlo-
žení tímu som nemal. Vedel som len 
o medializovaných odchodoch hráčov. 

Sú tu väčšinou mladí ambiciózni chlap-
ci, ktorým treba pomôcť a aj preto som 
sa rozhodol, že toto mužstvo prebe-
riem.“

Ide teda, aj vzhľadom na aktuálnu 
situáciu v  klube, skôr o  futbalovú 
výzvu, ako o tú finančnú?

„Finančnú stránku som ani veľ-
mi neriešil. Na niečom sme síce boli 
dohodnutí, ale bola to pre mňa skôr 
futbalová výzva. Chcem pomôcť v re-
gióne a teší ma návrat k seniorskému 
futbalu, od ktorého som odišiel asi 
pred dvanástimi rokmi. Venoval som 
sa dlhodobo mládežníckym a žiackym 
kategóriám. V  danej chvíli ani nie je 
podstatná finančná stránka, veď každý 
sa teraz musí vyrovnávať s neľahkou si-

Počas zimnej prestávky sa v druholigovom FK 
Poprad toho udialo viac než dosť a neľahká situácia 
vyústila do straty generálneho sponzora i rezignácie 
prezidenta klubu. Už skôr opustilo A-tím viacero opôr 
a po skončení jesene aj tréner Stanislav Ďuriš. Dlho 
sa nevedelo, či Popradčania vôbec dohrajú jarnú časť 
II. ligy, no napokon sa predišlo najhoršiemu scenáru. 
Tím sa začal pripravovať spoločne dva týždne pred 
úvodným zápasom a ujal sa ho skúsený tréner Ján 
Guziar, ktorý dlhé roky pôsobil pri mládeži. Bez ohľadu 
na už odohratú trojzápasovú porciu vo februári, sme sa 
s novým trénerom „Orlov“ porozprávali hneď po jeho 
príchode.

Orlov sa ujal 
tréner Ján 

Guziar

“chcEM 
POMÔcť 
FuTbAlu 

v REgIóNE 
A TEŠÍ MA 
NávRAT 

K SENIOROM.“ 
Ján Guziar 
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tuáciou. Verím však, že niečo bude naplnené a spokojný 
budem nielen ja, ale aj široká verejnosť a  v  neposled-
nom rade hráči, ktorí majú záujem dohrať druhú ligu 
a vo svojom raste napredovať.“

S akými cieľmi ste išli do jarnej časti súťaže, keďže 
situácia v tabuľke nie je pre Poprad vôbec ružová?

„Kto sleduje futbal, tak vie reálne posúdiť, že toto už 
na nejakú veľkú výzvu z pohľadu boja o záchranu ne-
bolo. Sú tu však mladí chlapci, ktorí chcú predať svoje 
meno v prospech tímu a následne sa ukázať pred ľuď-
mi, ktorí pracujú vo futbalovom prostredí. Toto je naša 
úloha a naša náplň. Určite však chceme ešte zabojovať 
o čo najvyšší počet bodov, aby to bolo aj pre súťaž zau-
jímavejšie.“

Príprava na jarnú časť II. ligy bola v tejto dobe veľmi 
krátka. Aká teda bola z vášho pohľadu?

„V  čase pandémie mali podobný problém asi všet-
ky kluby na Slovensku a prípravu štartovali neskôr, ako 
býva zvykom. Dlho sa nevedelo, aký bude vývoj. Mnohí 
hráči museli trénovať individuálne a bolo v ich vlastnom 
záujme, aby k tomu pristúpili zodpovedne. Zišli sme sa 
dva týždne pred súťažou, takže sme sa snažili vytvoriť 
konkurencie schopné mužstvo z toho, čo tu máme. Za-
merali sme sa na tvorbu systému hry, ktorý by týmto 
mladým chlapcom vyhovoval.“

Pocitovo to teda vnímate tak, že momentálne je 
najdôležitejšie zachrániť mužský futbal v  Poprade 
a tým pádom aj mládež?

„Seniorský futbal musí byť s mládežníckym prepoje-
ný. Mládež potrebuje vzory a motiváciu. Našou úlohou je 
dôstojne dohrať druhú ligu. V rámci možností následne 
vytvárať podmienky a pripravovať už teraz mužstvo na 
situáciu, keď vypadne do tretej ligy. Reorganizácia tejto 
súťaže sa podľa najnovších informácií neudeje a tak by 
sme mali byť súčasťou len východnej vetvy. Chceme byť 
pripravení, aby sme sa nemuseli pred jeseňou opäť hľa-
dať, zháňať hráčov na poslednú chvíľu a premýšľať nad 
tým, čo vlastne chceme. Veríme preto, že najbližší štvrť-
rok nám pomôže aspoň po tejto stránke.“

Marek Vaščura

Slovo pre hráča – Juraj Kuc:
„Na sezónu sme sa pripravovali individuálne vo 

veľkej neistote. Neskôr nám klub oznámil, že sa ide 
trénovať a súťaž dohráme. To nás potešilo. Motivá-
cia nám nechýba, chceme víťaziť a  vydať zo seba 
v  každom zápase maximum. Druhá liga je pre nás 
mladých veľká šanca ukázať sa v čo najlepšom svetle 
pred celým Slovenskom. Každý hráč bojuje nielen za 
klub, ale aj za svoje meno. Tréner Guziar má bohaté 
trénerské skúsenosti a  s  mládežou pracoval veľmi 
dlho. Teší nás takéto oživenie. Opäť to má nejakú 
hlavu a  pätu. Kondične sme na tom dobre, no na 
herné ladenie nebolo veľa času. Snažili sme sa pri-
praviť na súťaž čo najlepšie. V kabíne sme si pove-
dali, že zákulisné veci riešiť nechceme a budeme sa 
sústrediť iba na futbal.“
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Aká bola vaša cesta k  učiteľskému 
povolaniu?

„Verejnosť mi dá určite za pravdu 
v tom, že učiteľa by mal robiť človek, kto-
rý má rád toto povolanie. Patrí to medzi 
poslania. Mal som šťastie, že vďaka svojim 
vynikajúcim učiteľom som si takýto vzťah 
k povolaniu učiteľa vytváral. Myslím si, že 
iné sny som ani nemal. Pevne verím, že 
počas mojej dlhoročnej kariéry v školstve 
som bol aj ja vzorom pre svojich žiakov.“

Takto sa začala profilovať aj vaša ka-
riéra pri školskom športe?

„Každý zdravý chlapec rád športuje 
a špecifikom môjho športovania bolo to, 
že som bol všestranným športovcom. 
Hrával som futbal, basketbal, volejbal i há-
dzanú a robil som tiež atletiku. Bolo teda 
celkom prirodzené, že už ako študent na 
gymnáziu som pokukoval po štúdiu na 
fakulte telesnej výchovy a  športu. To sa 
mi nakoniec aj podarilo a čerešničkou na 
torte bolo, že mojím spolužiakom bol na-
príklad Vašek Nedomanský. Takto som sa 
prepracoval k  povolaniu učiteľa telesnej 
výchovy a tiež biológie.“

Spomínate si na svoje začiatky za ka-
tedrou a na svoj prvý kontakt so škol-
ským športom?

„Začínal som na gymnáziu, ktoré som 
navštevoval ako študent a teda na mojej 
Alma mater. Písal sa rok 1977. Už od prvej 
chvíle som podnecoval kolegov k súťaži 
o najšportovejšiu triedu školy. Napokon 
bol o ňu obrovský záujem a toto už bola 
forma masového školského športu. Au-
tomaticky vzrástol aj záujem o športové 
krúžky vo voľnom čase. A o tom to celé 
je. Telesná výchova je samozrejmosťou, 
ale pritiahnuť žiakov k športu vo voľnom 
čase je často umenie. Nám sa to vtedy 
podarilo. Tieto momenty ma motivovali 
do mojej celoživotnej práce.“

vaša kariéra učiteľa bola dlhá a  pes-
trá. Ako ste vnímali deti vtedy a  ako 
ich vnímate teraz?

„Často počúvame, že súčasní žiaci sú 
horší, ako boli kedysi. S týmto názorom 
až tak nesúhlasím. Deti nie sú horšie, ale 
sú iné. Súvisí to samozrejme s  dobou 
a technickým pokrokom. Dnes najlepším 
učiteľom i lekárom je „pán Google“. Deti 

Veľká medaila sv. Gorazda pristála nedávno v rukách zanieteného pedagóga a športového 
nadšenca Jozefa Pavlíka. Najvyššie rezortné vyznamenanie ministerstva školstva si právom 
vyslúžil za svoju celoživotnú, obetavú prácu v školstve a prelomové projekty v oblasti školského 
športu. Sny dokázal nielen snívať, ale aj realizovať najmä v prospech detí. Táto práca bola jeho 
osudom a od malička jasným cieľom.

Veľká medaila 
pre otca 

školského 
športu

 „OvEľA väČŠÍ 
EFEKT PRE 
ŠKOlSKý 

ŠPORT MAJú 
DlhODObé 

SúťAžE.“ 
Jozef Pavlík
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však vedia aj dnes vycítiť, ak sa pre nich niekto obetu-
je. Výrazne sa však zmenil vzťah rodičov k škole a uči-
teľom. Mnohí učitelia rezignovali nie kvôli deťom, ale 
práve kvôli negatívnemu postoju rodičov k  nim. Pat-
ril som medzi tú generáciu učiteľov, ktorých mali deti 
radi, pretože vedeli vycítiť moju obetavosť.“

Postupne ste sa stali doslova „otcom školského 
športu“ nielen v  regióne, no to sa zrejme nedalo 
dosiahnuť len spoza katedry. Aké bolo pokračova-
nie vášho príbehu?

„Z pozície učiteľa som prechádzal aj ďalšími funkcia-
mi. Ako poslanec mestského zastupiteľstva a predseda 
komisie pre školstvo a šport som mal možnosť ovplyv-
ňovať dianie v meste Poprad. V roku 1995 sa mi podari-
lo vytvoriť tradíciu Športovej olympiády detí a mláde-
že mesta Poprad, v tom čase jednej z prvých takéhoto 
druhu na Slovensku. Postupne sa táto olympiáda stala 
z hľadiska počtu zapojených detí na počet obyvateľov 
mesta jedným z  najmasovejších športových poduja-
tí tohto druhu v  krajine. No vrátim sa ešte pár rokov 
dozadu. V  roku 1990 sa na ministerstve školstva vy-
tvorili expertné skupiny na všetky predmety, ktoré sa 
vyučovali a ich cieľom bolo zmeniť učebné osnovy vo 
všetkých školách na Slovensku v súvislosti s vtedajšími 
spoločenskými zmenami. Mal som to šťastie, že som 
začal pracovať v expertnej skupine pre telesnú výcho-
vu. V  tejto komisii ma poverili aj vytvorením prvých 
krokov k  fungovaniu školského športu na Slovensku. 
Vo svete už vtedy existovala Medzinárodná asociácia 
školského športu, ale na Slovensku nemala partne-
ra. Moji priatelia, medzi ktorými bol aj vtedy budúci 
a  dnes bývalý predseda SOV František Chmelár, ma 
poprosili, aby som v rámci komisie legislatívne navrhol 
ministerstvu vytvorenie Slovenskej asociácie športu 
na školách. Dodnes táto organizácia riadi školský šport 
v Slovenskej republike.“

Každý športuchtivý Popradčan je hrdý na to, že 
práve v  našom meste a  pod vašimi rukami vzni-
kali výnimočné projekty, ktoré poznáme dodnes. 
Takto vrcholila vaša kariéra?

„Po pôsobení v  Prešove som sa 
vrátil do Popradu na odbor školstva 
v  rámci mestského úradu. Dostal 
som užasnú šancu realizovať svoje 
sny. Vždy som zastával názor, že ove-
ľa väčší efekt pre školský šport majú 
dlhodobé súťaže. Takto sme v mes-
te rozbehli v rámci Slovenska jeden 
z prvých projektov dlhodobej súťa-
že vo viacerých športoch a  nazvali 
sme ju Žiacka liga mesta Poprad. 
Chýr o nej sa rozniesol do všetkých 
kútov krajiny a  popri týchto úspe-
choch sa nám podaril aj ďalší výni-

močný projekt – Tatranská lyžiarska liga. V roku 2003 
sme sa spojili s našim partnerským mestom Zakopane 
a rozbehli sme súťaž, kde vyrastali velikáni lyžiarskeho 
športu. Za všetkých spomeniem Petru Vlhovú, Martina 
Bendika či Barbaru Kantorovú, ale z  poľskej strany to 
bol napríklad aj fenomenálny skokan na lyžiach Kamil 
Stoch. Mestu Poprad sme takto robili úžasnú reklamu. 
Organizovali sme však aj ďalšie zaujímavé podujatia, 
ktoré si Popradčania a popradské deti obľúbili. Boli to 
napríklad súťaž o najšportovejšiu rodinu mesta Poprad 
či Popradský detský pedál v cyklistike…“

Projektov bolo oveľa viac a  všetky mali obrovský 
úspech. Nečudo, že v tých správnych rukách skon-
čilo viacero významných ocenení. Nedávno vás 
však potešil výnimočný poštový balíček a  v  ňom 
veľká medaila sv. gorazda – najvyššie vyznamena-
nie ministerstva školstva. Ako ste to prijali?

„Vždy som si veľmi vážil tie inštitúcie, v ktorých som 
sa podieľal na rôznych projektoch a ktoré vedeli oce-
niť moju prácu. Keď som odchádzal do dôchodku, tak 
som bol hrdý na najvyššie ocenenie Slovenskej asoci-
ácie športu na školách – Kryštálové srdce. Uznania sa 
mi viackrát dostalo aj zo strany mesta Poprad a  keď 
som už odišiel do ústrania, myslel som si, že to bolo 
všetko, aj keď toho nebolo málo. O to viac ma potešilo, 
že moju prácu pre mesto Poprad a pre deti na celom 
Slovensku si všimlo aj ministerstvo školstva. Každý rok 
udeľuje obetavým pracovníkom v  školstve medaile 
sv. Gorazda. Je to najvyššie rezortné vyznamenanie 
a býva to veľká slávnosť. Žiaľ, bol to smutný rok 2020 
a nebolo možné zorganizovať slávnostné odovzdáva-
nie ocenení. Napriek tomu ma list od pána ministra 
a  zaslanie Veľkej medaily sv. Gorazda veľmi potešilo. 
Myslím si však, že to nie je len moje ocenenie. Chcel 
by som sa poďakovať všetkým mojim priateľom a uči-
teľom telesnej výchovy, ktorí všetky moje sny a myš-
lienky realizovali. Sú medzi nimi aj moji študenti a  ja 
pevne verím, že budú pokračovať v našich spoločných 
projektoch aj naďalej. Motivovať by ich mohla aj táto 
medaila.“

Marek Vaščura
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Dvojica Vošvrda – Rychlík od začiatku extraligo-
vej sezóny v  drese HK Poprad nesklamala, no 
zvýšiť konkurenciu na brankárskom poste pred 

vyvrcholením súťaže nie je nikdy na škodu. „Riešili 
sme situáciu, ak by sa náhodou zranil Tomáš Vošvrda 
a nemuseli by sme ísť do dôležitých zápasov s dvojicou 
juniorov. Hľadali sme skúseného Slováka a  Peter Ha-
merlík bol asi jedinou možnosťou, ktorá bola na trhu,“ 
uviedol tréner brankárov HK Poprad Stanislav Salát. 
Preto pod Tatry zavítal brankár s  obrovskými skúse-
nosťami na klubovej i reprezentačnej scéne. 39-ročný 
Peter Hamerlík, ovenčený striebrom z  majstrovstiev 
sveta i  titulom v  českej lige, prijal novú výzvu a  reš-
pektuje pravidlá „Kamzíkov“. Do Popradu prišiel z tímu 
Bratislava Capitals. „Nikdy som nebol typ hráča, ktorý 
si zakladá na osobných ambíciách. Som tu preto, aby 
som mužstvu pomohol, keď to bude potrebné. Obaja 
chalani chytali celú sezónu výborne a  ja nechcem ni-
koho vytláčať z brány. V hlavách máme tímový úspech 
a  ja budem rád, keď k  nemu dopomôžem svojimi vý-
konmi,“ povedal P. Hamerlík.

Konkurencie sa stabilná dvojica brankárov nezľakla, 
skôr naopak. Tomáš Vošvrda svojho kolegu z minulos-
ti dobre pozná a Roman Rychlík má po svojom boku 
„mentora“ navyše. „Obaja sme s tým počítali, že niekto 
k nám pribudne. Keď som videl, že Petra pustili z Capi-
tals, tak ma hneď napadlo, že to bude on,“ vysvetľoval 
T. Vošvrda. „Som rád, že je tu taký skúsený brankár ako 
Peter. Teraz sa môžem učiť od dvoch skúsených bran-
károv. Obaja chytávali vo veľmi dobrých súťažiach a ja 

viem, že táto sezóna mi môže dať veľmi veľa. Je to prí-
ležitosť opäť sa o  niečo zlepšiť,“ doplnil iba 20-ročný, 
talentovaný brankár R. Rychlík, pre ktorého je to veľká 
škola. Skúsenejší kolegovia mu chcú v  rozvoji pomá-
hať. „V hlave to má dobre nastavené a je veľmi šikovný. 
Technicky je niekde úplne inde ako ja. Má chuť na sebe 
pracovať a  všetko má ešte pred sebou. Som presved-
čený, že o pár rokov z neho bude brankár minimálne 
európskej kvality,“ vychválil ho Vošvrda. „Mladý chytá 
výborne a je veľmi pracovitý. V šatni sedíme vedľa seba 
a často sa o rôznych situáciách rozprávame. Je teore-
ticky vo veku môjho syna a tak mám k nemu skôr rodi-
čovský vzťah,“ pousmial sa Hamerlík.

Rychlík, ani Vošvrda nepremýšľajú nad svojou po-
zíciou v bráne. Trénerský tím však s blížiacim sa play-
off túto otázku intenzívne rieši. „Ktovie, či sa Tomášovi 
roztriasli kolená, ale ja som len rád, že sme traja. Mož-
no mu Peter ešte niečo odovzdá a on to zasa posunie 
mne,“ zamyslel sa dobre naladený Roman Rychlík. 
„Človek potrebuje aj ďalšie oko, aby mu niekto nazna-
čil, ktorý detail treba ešte vyladiť. Takto si to môžem 
ľahšie uvedomiť a ísť ďalej. Je to preto aj pre mňa veľká 
pomoc,“ priznal skúsený Tomáš Vošvrda, ktorý je však 
o osem rokov mladší, ako Hamerlík. „Ten správny kľúč 
ešte hľadáme, ale myslím si, že Tomáš ostane tímovou 
jednotkou. K  dispozícii bolo a  stále je dostatok zápa-
sov, aby každý dostal priestor. Do play-off túto otázku 
určite vyriešime,“ prisľúbil tréner brankárov HK Poprad 
Stanislav Salát.

Marek Vaščura

Keď  Tomáš Vošvrda odštartoval v drese hokejových 
„Kamzíkov“ svoju tretiu sezónu po sebe, hneď sa vedelo, 
že v bráne Popradu ostala kvalita. Výborne k nemu 
od začiatku zapadol aj mladý Roman Rychlík, no pred 
play-off treba mať vždy istotu. Do tímu brankárov preto 
nedávno pribudol skúsený Peter Hamerlík, ovenčený 
klubovými i reprezentačnými úspechmi.

Konkurenciu 
v bráne 

Popradu zvýšil 
Peter Hamerlík
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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. 
Správne znenie 
tajničky i osem-
smerovky posie-
lajte najneskôr do 
15. marca 2021 
poštou alebo do-
ručte osobne na 
adresu vydavate-
ľa: Mestská infor-
mačná kancelária, 
Námestie sv. Egí-
dia 43/86, 058 01 
Poprad, prípadne 
emailom na jana.
pisarcikova@msu-
poprad.sk. Neza-
budnite uviesť svo-
je meno, adresu, te-
lefónne číslo a hes-
lo „Tajnička“. Vyž-
rebovaný, úspešný 
lúštiteľ získa ba-
líček cien od MIK 
Poprad  – kalendár 
na rok 2021, detské 
pexesá a omaľo-
vánky.

Výhercu cien 
budeme kontakto-
vať telefonicky.

Tešíme sa na 
Vaše odpovede 
a prajeme Vám prí-
jemné chvíle strá-
vené lúštením.

(red) 

SúťAž 
O cENy

Pripravil: Klub krížovkárov a hádankárov Tatranec
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šípový
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abyže
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slovenský
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(Karol)
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(dom.)
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2. 
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Gedeon Majunke, 
architekt, staviteľ, 
rodák zo Spišskej 

Soboty. Podieľal sa
na stavbách ako...

(dokončenie 
v tajničkách krížovky 

a osemsmerovky)

ťažné
zvieratá

rodový
znak

hovoril
znova
to isté

S U D O K U **
O S E M S M E R O V K A

ANANÁS, ČISTOTA, DEBAKLE, ENRIK, JUNIOR, KLBKO, KOBEREC, KOBRA,
KOKETNOSŤ, KOPAČKA, KORMORÁN, KRÁSA, LAPÁLIE, LEKÁRNIČKA, LENIVEC,
MAKAR, NÁLADA, ORGÁN, PANAMA, PITVOR, POKROK, POLIAK, PORCELÁN,
PRIEKOPA, PROGRESIVITA, RARITA, RUMUN, SAMOPAL, SAMURAJ, SKLADATEĽKA,
SOKOLIAR, SPRENEVERA, ŠKORICA, ŠTVRTOK, TANIER, TANKER
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Mária
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A A R D K R Á S A T A V S R K
L E N I V E C N Š K O R I C A
D E B A K L E K Á R N I Č K A
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