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Svedkovia doby

EDITORIÁL

Ani sa mi veriť nechce, že je to 
už naozaj rok, čo sa nám takto „za-
stavil“ život. Bolo ťažké zvyknúť si. 
Dlhý čas žiadne kino. Žiadny well-
ness. Večera, či obed v reštaurácii. 
Žiadna chata s priateľmi, či stretnu-
tia s  rodinou. Žiadne nové zážit-
ky…Nikdy som si nepripúšťala, 
že mi to tak strašne môže chýbať. 
Nepripúšťala som si, že mi bude 
smutno pri pohľade na fotogra-
fiu z koncertu, že mi bude chýbať 
predtým otravná veta pri návšte-
vách mojej rodiny: „Kedy sa už 
budeš vydávať?“. Nemyslela som 
si, že raz nebudem mať možnosť 
prejsť do iného okresu, aby som 
vystískala vlastnú sestru. Vždy, keď 
som robila rozhovory s  historikmi 
o  rôznych epidémiách a  choro-
bách, ktoré trápili ľudí v minulosti, 
prišlo mi to ako sci-fi. Akosi som si 
vždy povedala, to by sa už dnes ne-
stalo. No. Stalo sa. Korona zmenila 
život nám všetkým. Ani si to neu-
vedomujeme, ale práve v  týchto 
časoch aj my píšeme históriu. Budú 
sa o  nej učiť deti v  školách a  my 
budeme svedkovia doby. Budeme 
dávať odpovede mladým noviná-
rom a  rozprávať deťom o  dobe, 
v  ktorej chýbalo objatie, stretnu-
tie, ba i  tá polievka od babičky, 
ktorú by sme inak radšej oželeli. 
Teším sa na časy, keď sa hotelové 
chodby zaplnia turistami. Keď si 
nebudem môcť kúpiť vstupenku 
na koncert, pretože bude vypre-
dané. Keď si konečne raz pozriem 
v  kine novú Jakubiskovú Perinba-
bu. Všetkým nám chýba sloboda, 
zážitky, radosť i  blízkosť. Skúsme 
to spolu ešte vydržať. Zomkni-
me sa opäť a  namiesto napáda-
nia poďme tlieskať zdravotníkom 
z balkónov. Nakúpme susedovi, ak 
to potrebuje. Ukážme tej vírusovej 
hnusobe, že aj keď sa veľmi snaží, 
z  nás ľudské „hnusoby“ nespraví. 
„Choroba je nákazlivá, kiežby bola 
i láska.“ Prial si kedysi dávno jeden 
z najvýznamnejších a najvplyvnej-
ších autorov všetkých čias William 
Shakespeare. Ja si želám, aby sa 
jeho odkaz do bodky naplnil.

Jana Pisarčíková,
vedúca redaktorka Mesačníka 

Poprad
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Bolo to presne 6. marca 2020 kedy na Slovensko 
prišli správy o prvom pozitívnom Slovákovi, ktorý 
sa nakazil koronavírusom. Netrvalo dlho a nákaza 

prišla aj do nášho mesta. Najprv sa médiami šírila infor-
mácia o  troch popradských lekároch, ktorí boli na ly-
žovačke. Presne 19. marca ale hlavná epidemiologička 
Mária Pompová médiám potvrdila, že lekári mali testy 
negatívne. Súčasne ale v tento deň informovala o pr-
vom prípade nákazy v popradskom okrese. Išlo o muža, 
ktorý bol hospitalizovaný v  prešovskej nemocnici. 
Prvým katolíckym kňazom na Slovensku, ktorý mal 
potvrdený pozitívny test na koronavírus, bol 54-ročný 
salezián z rehoľnej komunity v Poprade-Veľkej.

Prvá vlna rúšková

Vírus sa začal šíriť ďalej a  samospráva ani chvíľu 
neotáľala. Hneď týždeň a pár dní po potvrdení prvého 
prípadu v Poprade, krízový štáb na čele s primátorom 
Antonom Dankom, sa rozhodol darovať rúška skupi-

ne ľudí, ktorých chcela samospráva prioritne chrániť. 
28. marca 2020 tak mesto začalo s distribúciou ochran-
ných rúšok pre seniorov nad 60 rokov na viacnásobné 
použitie. Zhruba 12 500 ochranných rúšok distribuovali 
zamestnanci mesta, v spolupráci s predsedami spolo-
čenstiev vlastníkov bytov, ktorých mesto vytipovalo. 
Pre obyvateľov žijúcich v rodinných domoch boli rúška 
distribuované zamestnancami mesta na čele so samot-
ným primátorom, ktorý ich spolu so svojou manželkou 
rozdával seniorom v  mestskej časti Veľká. Už v  tom 
čase primátor potvrdil, že s  distribúciou budú ďalej 
pokračovať. Už v pondelok 30.marca mesto odovzda-
lo ďalších 500 rúšok onkologickej ambulancii a ďalších 
vyše 100 rúšok išlo tehotným ženám, ktoré sa po výzve 
mesta zaregistrovali. „V  ďalších etapách ich budeme 
postupne rozdávať všetkým Popradčanom a rozhodli 
sme sa, že pôjdeme kľúčom nad 10 rokov do 59 rokov. 
Tieto rúška sú ušité vo firme TATRASVIT SVIT - SOCKS, 
a.s. preto sa chcem poďakovať práve tejto firme, ktorá 

Mnohým sa ani veriť 
nechce, že v marci už 

prešiel rok, čo celý svet 
bojuje so zákerným 

ochorením. Koronavírus 
zmenil naše životné 

zvyklosti. Popradská 
samospráva nezaháľa 

a ponúka pomoc počas 
pandémie, ako sa hovorí, 
na všetky svetové strany. 

Pripravili sme si pre vás 
zhrnutie roka v boji 

s pandémiou. 

Rok s koronavírusom
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samosprávu promptne zásobuje a  tým patrí Mesto 
Poprad medzi jej prioritných odoberateľov. Osobitne 
chcem poďakovať všetkým pracovníkom v tejto firme, 
ktorí ich šijú nepretržite - 24 hodín denne,“ povedal 
v tom čase primátor. Roznos rúšok pre všetkých obyva-
teľov sa rozbehol 2. apríla 2020. V tejto etape sa spolu 
roznieslo viac ako 30 tisíc rúšok. Tisíc rúšok bolo veno-
vaných Nemocnici Poprad.

Dezinfekcia verejných priestranstiev i dezinfekčný 
tunel

Krízový štáb mesta sa dohodol na ďalších opatre-
niach, ktoré mali zabrániť šíreniu vírusu. Jedným z nich 
bola aj dezinfekcia autobusových zastávok, kontajne-
rových stojísk, lavičiek, madiel, zábradlia a  verejného 
priestranstva. Jednoducho, čistilo sa všade tam, kde 
bolo riziko nákazy vysoké. S čistením sa začalo v pon-
delok 30. marca 2020. Mesto Poprad v rámci hygienic-

ko-epidemiologických opatrení, ale aj z dôvodu zvýše-
nia kvality poskytovanej sociálnej služby zakúpilo tiež 
do Zariadenia sociálnych služieb pre obyvateľov bez 
prístrešia na Levočskej ulici “Dezinfekčný tunel”. Zaria-
denie vytvorilo dezinfekčnú hmlu, ktorá za pár sekúnd 
zničila baktérie a vírusy na oblečení aj pokožke.

Testovania

V  októbri 2020 bolo vyhlásené vládou celoplošné 
testovanie. V  prvom kole i  v  druhom kole mesto pre 
obyvateľov zriadilo rovnaký počet - presne 39 odber-

ných miest. Ako informoval Martin Vaščura zo Správy 
bezpečnosti a  ochrany MsÚ, dve kolá testovania stáli 
mesto viac než 92 tisíc eur, ktoré štát refundoval. V pr-
vom kole testovanie odhalilo 343 nakazených Poprad-
čanov, v druhom kole bolo pozitívnych 162. Aktuálne 
samospráva už 8. víkend po sebe (od 23. januára 2021) 
zriaďuje dočasné odberné miesta pre antigénové tes-
tovanie. (pozn.red.: stav k 17.marcu).

Vlna respirátorová

Po novom roku sa mesto v súvislosti so zhoršujúcou 
situáciou rozhodlo na základe rozhodnutia primátora 
darovať obyvateľom s trvalým pobytom v meste, ktorí 

dovŕšili 65 rokov a viac po dva kusy respirátorov. Celko-
vo ich bolo v prvej roznáške rozdaných zhruba 20 tisíc 
kusov. Distribúcia sa konala od prvého februárového 
dňa. Hneď mesiac na to sa pracovníci mestského úradu 
opäť vrátili do ulíc. Respirátory FFP2 rozdávali do schrá-
nok obyvateľov vo veku 62 rokov a  viac. Respirátory 
boli rozdané 11 676 ľudom. Celkovo tak počas druhej 
roznášky mesto rozdalo viac ako 23 tisíc respirátorov. 
V  rámci ochrany zdravia mesto poskytlo respirátory 
FFP2 aj zhruba 700 zamestnancom popradských škôl.

Pomoc so zabezpečením základných potrieb

Mesto Poprad tiež v spolupráci s Červeným krížom 
zabezpečuje pomoc so zabezpečením základných ži-
votných potrieb v  nevyhnutnom rozsahu, najmä ná-
kup potravín, liekov, zdravotníckych pomôcok a  pro-
striedkov, hygienického a drogériového tovaru a krmív 
pre zvieratá pre osoby, ktoré sú pozitívne na ochorenie 
COVID-19.

Jana Pisarčíková 

IbA DVE KOlá PRI 
cElOPlOŠNOM TESTOVANÍ STálI 

MESTO VIAc NEž 92-TISÍc EuR, 
KTORé ŠTáT REFuNDOVAl.
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V polovici februára na zastupiteľstve PSK poslan-
ci schválili zámer pripravovanej investičnej ak-
cie v Poprade. PSK chce kúpiť areál Active Zone 

a zriadiť v ňom sídlo Strednej športovej školy. Vedenie 
mesta poskytlo kraju v  projekte podporu. „Za mesto 
chcem povedať, že budeme v plnej miere súčinní, hlav-
ne pri zmene územného plánu, pri zámene pozemkov 
a riešenia dopravnej situácie v tomto uzle, pán predse-
da môže počítať s plnou podporou mesta,“ uviedol po 
stretnutí primátor Anton Danko.

Výkladná skriňa Slovenska

Projekt počíta nielen so školou, ale aj s internátom, 
budovou telocvične, multifunkčnou športovou halou, 
tréningovou hokejovou halou aj atletickou dráhou 
a  ihriskami. Súčasťou areálu majú byť aj parkovacie 
plochy a  potrebné bude vybudovať odbočovacie 
pruhy zo štátnej cesty v oboch smeroch a tiež príjaz-
dovú komunikáciu. Investícia by sa mohla vyšplhať až 
na 12 miliónov eur. „Sme pred veľkou úlohou a niekedy 
mám aj obavu, či sa nám podarí zvládnuť tak veľké sú-

sto. Myslím si, že pri spolupráci mesta Poprad a VÚC sa 
nám to môže podariť. Som rád, že do celého projektu 
vstupuje aj Slovenský zväz ľadového hokeja. PSK bude 
robiť všetko preto, aby akumulovalo do najbližších za-
stupiteľstiev potrebnú finančnú čiastku, podpísala sa 
zmluva a celé dielo, ktoré tu stojí už 6 rokov, dotiahli 
do konca. Určite to bude v prospech nielen mesta, ale 
bude to výkladnou skriňou v rámci celého Slovenska,“ 
reagoval predseda PSK Milan Majerský. Ako dodal, blíz-
kosť Vysokých Tatier predurčuje školu k tomu, aby bola 
úspešná.

Do víťazného konca

Spoluprácu mesta v  tomto projekte na viacerých 
fórach i na stretnutiach ešte pred hlasovaním zastupi-
teľstva PSK deklaroval viceprimátor a poslanec PSK Šte-
fan Pčola. „Preto som veľmi rád, že došlo k stretnutiu 
hlavných aktérov. Verím, že týmto posúvame projekt 
ďalej a dokážeme ho dotiahnuť do víťazného konca,“ 
uzavrel.

Jana Pisarčíková

Počas stretnutia primátora Antona Danka a vicepri-
mátora Štefana Pčolu s predsedom Prešovského 

samosprávneho kraja (PSK) Milana Majerského sa rie-
šila aj križovatka na ulici Kukučínova - spoločný pro-
jekt PSK a  mesta Poprad. Najoptimálnejšie riešenie 
vidia obe strany vo vybudovaní kruhového objazdu.

Ako povedal primátor, požiadal predsedu PSK, aby 
sa k riešeniu tohto dopravného uzla vrátili. „Či už PSK 
alebo mesto by mohlo križovatku zakomponovať do 
svojich rozpočtov a vyriešiť tak situáciu pri gymnáziu 
a technickej škole. Postavili sa tam nové byty, rodinné 
domy, vzniklo tam frekventované miesto a kruhový 

objazd by sa tam naozaj hodil,“ vysvetlil primátor.
Ako reagoval predseda PSK, kraju tiež záleží na 

tom, aby zvýšili bezpečnosť chodcov a žiakov v danej 
lokalite. „Máme tam aj našu Správu a údržbu ciest. 
Chceli by sme byť súdržní aj s mestom Poprad. Vyvo-
láme ďalšie rokovanie s dotknutými organizáciami, či 
už je to gymnázium alebo stredná škola a samozrej-
me stretnem sa aj s riaditeľom Správy a údržby ciest 
a  budeme hľadať riešenia. Najoptimálnejšie bude 
vybudovanie kruhového objazdu a ak sa nám poda-
rí v budúcom roku by sme to dali do schvaľovacieho 
rozpočtu,“ uzavrel predseda PSK.                 (jp)

Mesto vyjadrilo 
podporu projektu 

Strednej športovej 
školy

Primátor Anton Danko, 
viceprimátor a zároveň poslanec 
PSK Štefan Pčola rokovali 
s predsedom Prešovského 
samosprávneho kraja (PSK) 
Milanom Majerským. Hlavným 
predmetom stretnutia bola 
Stredná športová škola a hokejová 
akadémia. Pri projekte mesto 
kraju poskytne plnú súčinnosť. 
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Kraj a mesto riešili križovatku 
na Kukučínovej ulici
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Predmetom sporu bolo uzavretie zmluvy o výstav-
be podkrovných bytov a  nebytových priestorov 
v  nadstavbe v  budove vtedajšieho Úradu práce 

v  Poprade. Zmluvu uzavrelo mesto so spoločnosťou 
Stavreal, spol. s r.o. Stalo sa tak v roku 1997. Spor začal 
ešte v  roku 2002 na Okresnom súde v Poprade. Firma 
žalovala mesto za skutočnú škodu a ušlý zisk spôsobený 
pochybením Mesta Poprad v rokoch 1998 až 2000.
Viac ako 800 tisíc eur

Mesto Poprad bolo právne zastúpené v  danej veci 
od roku 2015 spoločnosťou Beňo & partners advokát-
ska kancelária, s.r.o. Odvolacie konanie bolo ukončené 
vyhlásením rozsudku Krajského súdu v  Prešove dňa 
23. 2. 2021, ktorým zmenil rozhodnutie Okresného súdu 
Poprad tak, že zaviazal Mesto Poprad zaplatiť čiastku 
spolu 800.175,42 eur. Ako povedal právny zástupca mes-
ta Poprad, mesto sa s firmou snažilo dohodnúť aj mimo-
súdne. V roku 2007 ale už bol predmet sporu označený 
ako dôvodný. Firma vedela, že nad mestom zvíťazí, po-
jednávalo sa už iba o finálnej sume. „Na stretnutí sme 
firme ponúkli zaplatiť istinu - 400  tisíc eur bezúročne, 
ponuka z  ich strany ale bolo zaplatiť všetko, čo v  tom 
čase znamenalo sumu cez 2 milióny eur. Povedali sme 
si, že nemáme čo stratiť, a tak to nakoniec vo finále aj 
dopadlo, dopadli sme lepšie,“ vysvetlil Pavol Antoš.
Obchodovanie s pohľadávkou

Kým sa rozhodovalo, s  pohľadávkou sa začalo ob-
chodovať. V roku 2007 sa jej majiteľkou stala spoločnosť 
PASTA X, s.r.o., v roku 2010 spoločnosť EURO DATA, s.r.o. 

(dnes AUTODIELY SLOVAKIA). V  roku 2013 spoločnosť 
EURO DATA, s.r.o. previedla jednotlivé časti pohľadáv-
ky na ďalšie 4 fyzické osoby. V roku 2016 sa 55 percent-
ným majiteľom pohľadávky stala aj spoločnosť FORCE 
FINANCE LTD. Mesto aktuálne nemá inú možnosť, ako 
čiastku viac ako 800  tisíc vyplatiť v  prospech subjektu 
AUTODIELY SLOVAKIA a  FORCE FINANCE a  urobiť tak 
do 3 mesiacov od právoplatnosti rozsudku. „Právo-
platnosti rozsudku sa nevyhneme, bez ohľadu na akú-
koľvek našu argumentáciu. Mesto musí tejto veci čeliť,“ 
vysvetlil Antoš.
Mesto bude konať ďalej

Nakoľko v  roku 2016 sa vlastníkom nehnuteľnosti 
stalo Centrum služieb s.r.o., ktoré sa zaviazalo zapla-
tiť namiesto Mesta Poprad celú pohľadávku žalobcov 
v prípade ich úspechu v spore, Mesto Poprad vyzve na 
refundáciu danú spoločnosť. Mesto tiež podá dovola-
nie na Najvyšší súd, nakoľko minimálne vo veci úrokov 
rozsudok odvolacieho súdu možno označiť za nespráv-
ny. „Dovolávací súd by nás mohol vrátiť do hry, no už 
nemôže zrušiť už vynesený rozsudok,“ uzavrel Antoš. 
Poslankyňa Helena Mezenská vyzvala samosprávu, aby 
dala verejnú výzvu zainteresovaným firmám, ktorým sa 
peniaze majú vyplatiť, aby prehodnotili aspoň vypla-
tenie úrokov. „Pokojne môžeme dať verejnú výzvu, ale 
som skeptik, pri tom ako sa zachovali pri prvom rokova-
ní nemám veľkú nádej, že by sme sa s nimi vedeli dohod-
núť,“ reagoval primátor mesta Anton Danko.

Jana Pisarčíková

V dlhoročnom 
súdnom spore 

padol rozsudok

Súdny spor, ktorého príčiny siahajú až do konca 
90 rokov má svoje rozuzlenie. Poslanci v úvode 
prvého neplánovaného mestského zastupiteľstva 
asi dve hodiny venovali informatívnej správe 
o jeho ukončení a výsledku.

V  úvode zastupiteľstva 
požiadal o slovo posla-
nec Peter Dujava. Ofici-

álne oznámil svoje stanovisko 
a vzdal sa členstva v Klube Poprad 22. 

Ako povedal, vždy sa veci snaží robiť poriadne, zod-
povedne a s plným nasadením a takto chce pokračovať 
aj naďalej. „Na Letisku Poprad- Tatry realizujeme mno-
ho zmien a ja ako riaditeľ letiska musím urobiť všetko 
preto, aby som mu z mojej pozície pomohol čo najviac 
a spolu s tým aj nášmu mestu, regiónu a v konečnom 

dôsledku aj obyvateľom mesta. Medzi kľúčové záujmy 
letiska patrí aj dobrá a  férová  spolupráca s  Mestom 
Poprad. Ako plynie čas a  blížia sa komunálne  voľby, 
nedovolím, aby som bol akokoľvek tlačený do podpra-
hových politických hier, namierených proti súčasnému 
vedeniu mesta. V tejto chvíli viem prezentovať naše 
mesto Poprad na všetky svetové strany, už sme na tom 
začali pracovať a rovnako viesť vojny s mestom len pre 
blížiacu sa volebnú  kampaň  robiť nebudem, hoci bu-
dem naďalej ako osoba veľmi  kritický ku všetkému, čo 
môže byť v prospech ľudí,“ vysvetlil Dujava.

Poslanec Peter Dujava sa vzdal 
členstva v Klube Poprad 22
Ako riaditeľ letiska nechce byť tlačený do podprahových politických hier. 
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Poprad chce poskytnutou dotáciou pomôcť ťažko 
skúšanému zdravotníctvu. Z  rokovaní primátora 
mesta s  generálnym riaditeľom nemocnice vzišla 

požiadavka na vybavenie nemocnice anesteziologický-
mi prístrojmi s monitoringom vitálnych funkcií (2 kusy) 
a  intezivistickými lôžkami (6 kusov) určených pre pa-
cientov so závažným priebehom ochorenia COVID - 19. 
Obstaranie týchto prístrojov súvisí so zriadením dvoch 
odizolovaných operačných sál určených pre pacientov 
s ochorením COVID - 19 a prevenciou prípadného kríže-
nia operatívy negatívnych a  pozitívnych pacientov, čo 
predstavuje zníženie rizika nákazy pacientov ako aj per-
sonálu nemocnice.

Poslúžia aj po pandémii

Sto tisícovú dotáciu schválilo osemnásť z  devätnás-
tich poslancov. „Som skutočne rád, že poslanci schválili 
môj návrh na dotáciu. Každý týždeň si s pánom riadite-
ľom vymieňame informácie a viem, že v popradskej ne-
mocnici situáciu zatiaľ zvládajú. Poprosil som ho, aby za-
kúpené prístroje slúžili nemocnici aj po pandémii. Suma 
pôjde z rezervného fondu, pretože platí, že z tohto fondu 
sa v takejto mimoriadnej situácii môžu platiť aj bežné vý-
davky,“ uviedol primátor Anton Danko.

Riaditeľ: Oceňujem prístup mesta

Svoju vďaku vyjadril aj generálny riaditeľ Nemocnice 
Poprad a.s. Erik Chorvát. Ako povedal, pre každú nemoc-
nicu je 100 tisíc eur veľká položka. Zaplatiť to z vlastných 
zdrojov, by bol pre nich problém. „Som veľmi rád, že 
mestské zastupiteľstvo schválilo návrh pána primátora. 
Chceli sme, aby prístroje, ktoré zakúpime, pomohli pa-
cientom s ochorením COVID-19, ale aby to boli zároveň 
prístroje, ktoré pomôžu v  prípade odznenia pandémie 
a vedeli by sme ich využiť aj v dobe poskytovania štan-

dardnej zdravotnej starostlivosti. Veľmi oceňujem postoj 
mesta, ktoré si uvedomuje, že nemocnica je dôležitá sú-
časť a poskytuje zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov 
mesta, ale i obyvateľov regiónu. Vyslovujem preto veľkú 
vďaku za prístup primátora a poslancov Msz,“ povedal.

Jana Pisarčíková

S myšlienkou pomoci mesta v riešení 
dosahov pandémie COVID -19 na 

prevádzku popradskej nemocnice v období 
mimoriadneho stavu oslovil primátor mesta 

Anton Danko riaditeľa Nemocnice Poprad 
a.s. Erika Chorváta. Mestské zastupiteľstvo 

(MsZ) takmer jednohlasne 100-tisícovú 
dotáciu schválilo.  

Mesto poskytne 
dotáciu pre 
nemocnicu

AKé PRÍSTROjE A lôžKA KúPIA?
- Anestéziologický prístroj je určený na podáva-

nie celkovej anestézie pri chirurgických, ako aj diag-
nostických výkonoch. Umožňuje vedenie anestézie 
použitím nízkych a minimálnych prietokov anesté-
zie aj pri dlhotrvajúcich a komplikovaných operač-
ných výkonoch u dospelých, detí ako aj u novoro-
dencov. Disponuje elektricky nastaviteľnými a me-
ranými prietokmi kyslíka, vzduchu a oxidu dusného 
(rajský plyn) a  zabezpečuje monitoring ventilácie 
pomocou snímačov zapojených v inspiračnej a ex-
piračnej vetve dýchacieho okruhu. Multimodálny 
monitor vitálnych funkcií zabezpečuje grafické 
a numerické zobrazenie všetkých monitorovaných 
parametrov pacienta, ktorému je podávaná anesté-
zia. Uvedené zariadenia v rámci svojej triedy patria 
medzi jedny z  najlepších na trhu. Novoobstarané 
vybavenie v budúcnosti umožní rozšírenie operač-
ných kapacít Nemocnice Poprad, a.s., modernizáciu 
a  nevyhnutnú obnovu prístrojového vybavenia 
a zároveň zvýšenie kvality poskytovanej zdravotnej 
starostlivosti v  popradskom regióne.  Predpokla-
daná cena obstarania oboch zariadení je 81.000 € 
s DPH.

- Intenzivistické lôžka sú určené pre pacientov so 
závažným priebehom ochorenia COVID - 19, ktorých 
zdravotný stav si vyžaduje hospitalizáciu na jednot-
kách intenzívnej starostlivosti resp. na oddelení 
anestéziológie a  intenzívnej medicíny s podporou 
umelej pľúcnej ventilácie. Moderné lôžka poskytu-
jú účinnejšie riadenie prevencie vzniku preležanín 
zapríčinených tlakom a šmykom – (hlavné dôvody 
vzniku dekubitov) a v neposlednom rade pomáha-
jú znižovať riziko úrazu pacientov a  ošetrujúceho 
personálu pri nepretržitej manipulácií a polohovaní 
pacienta. Predpokladaná cena šiestich kusov inten-
zivistických lôžok je 25.000 €.

FOTO: Jana Pisarčíková
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Sčítanie obyvateľov, domov a bytov je jedno z naj-
významnejších štatistických zisťovaní nielen u nás, 
ale i vo svete. Je jedným z najrozsiahlejších a naj-

náročnejších štatistických zisťovaní na Slovensku. Povin-
nosť sčítať sa je daná zákonom a pri jej nesplnení môžu 
hroziť pokuty. Na konci marca bolo ukončené elektro-
nické sčítanie, ktoré sa konalo historicky prvýkrát elek-
tronickou formou.

Presný termín podľa epidemiologickej situácie

Už pri vyhlasovaní elektronického sčítania Štatistický 
úrad počítal aj so zriadením kontaktných miest a s po-
nukou asistovaného sčítania obyvateľov. Presný termín, 
kedy sa bude asistované sčítanie realizovať bude určený 
na základe epidemiologickej situácie. Asistované sčíta-
nie sa týka výlučne a prioritne obyvateľov digitálne vy-
lúčených – ľudí, ktorí nemajú prístup k internetu, senio-
rov, osamelých seniorov, obyvateľov marginalizovaných 
rómskych komunít.

Asistenti sčítania

Počas prvého aprílového týždňa bude Štatistický 
úrad Slovenskej republiky a samosprávy analyzovať do-
posiaľ dosiahnuté výsledky, ktoré prinieslo elektronické 
samosčítanie. Ďalších 21 dní bude vyhradených na to, 
aby samosprávy zriadili kontaktné miesta a pripravili sa 
na asistované sčítanie. Až po absolvovaní týchto krokov, 
ak to epidemiologická situácia umožní, bude možné za-
čať asistované sčítanie. K dispozícii by mali byť stacionár-

ní asistenti sčítania a  tiež mobilní asistenti. Stacionární 
asistenti sú tí, ktorí pôsobia na kontaktnom mieste, ktoré 
zriadi obec na svojom území a pomôže so sčítaním tým 
obyvateľom, ktorí to inak sami spraviť nevedia. Mobilní 
asistenti pôsobia v teréne na území mesta podľa pride-
leného virtuálneho asistenčného obvodu. Ak o sčítanie 
požiadate, prídu za vami a pomôžu sa vám sčítať.

Sčítanie je pre obyvateľa povinné

Pripomíname, že sčítanie obyvateľov je zo zákona 
povinné. Všetci obyvatelia Slovenska majú povinnosť 
sčítať sa. Pod pojmom obyvateľ sa v tomto prípade ro-
zumie každý, kto má na Slovensku trvalý, prechodný, ale 
aj tolerovaný pobyt. Sčítať sa je povinný aj občan Európ-
skej únie, ktorý má na území Slovenska obvyklý pobyt 
a obyvatelia tretích krajín, ktorí majú na Slovensku trva-
lý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Zákon o  sčítaní 
pozná aj sankcie za nesplnenie si povinnosti. Obyvateľo-
vi môže byť udelená pokuta od 25 do 250 eur.

Jana Pisarčíková
Zdroj: scitanie.sk

Začala sa príprava 
na asistované 

sčítanie obyvateľov

31. marca 2021 bolo ukončené 
elektronické sčítanie 
obyvateľov. Mestá a obce sa 
v apríli budú pripravovať na 
druhú fázu – asistované sčítanie. 

PRESNý TERMÍN, KEDy 
buDE ASISTOVANé SČÍTANIE, 

buDE uRČENý
NA ZáKlADE 

EPIDEMIOlOgIcKEj SITuácIE.

FOTO: Jana Pisarčíková
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Podľa údajov ministerstva školstva je na Sloven-
sku v  rámci základných škôl aktuálne takmer 
40 tisíc detí zo sociálne znevýhodneného prostre-

dia. Kvôli komplikovanej sociálnej situácii rodín a nedo-
statočnému technickému zabezpečeniu domácností má 
táto skupina detí už takmer rok veľmi obmedzený prístup 
ku vzdelaniu, kvôli čomu sa podľa informácií programu 
Teach for Slovakia naučia zhruba o 80 % menej učiva, ako 
by sa naučili v škole. V podobnej situácii sa ocitli aj rodi-
ny z okresu Poprad, ktorým sa rozhodli podať pomocnú 
ruku samospráva spolu so spoločnosťou Siemens a Na-
dáciou Volkswagen Slovakia. „Čelíme smutnému faktu, 
že žiaci z  rodín žijúcich v  chudobe nemajú k  dispozícii 
prakticky žiadny elektronický nástroj na kontakt so ško-
lou, nehovoriac o pripojení na internet. Hovoríme o tisíc-
kach školákov, ktorým sa nedostáva dostatok možností 
na vzdelanie, čo negatívne ovplyvňuje ich vyhliadky do 
budúcnosti. Záleží nám na budúcnosti týchto detí, pre-
to sme sa v spolupráci s Nadáciou Volkswagen Slovakia 
rozhodli pomôcť 150 rodinám zmierniť náročnú situáciu 
zabezpečením notebookov s  ročným pripojením na in-
ternet,“ uvádza Vladimír Slezák, generálny riaditeľ Sie-
mensu na Slovensku. „S veľkou radosťou sme prijali po-
nuku pomôcť žiakom z nášho mesta. Oslovili sme viace-
ré školy a v spolupráci s učiteľmi, ktorí najlepšie poznajú 
svojich žiakov a podmienky, v akých sa vzdelávajú, sme 
pripravili zoznam detí, ktoré sa vďaka darovaným note-

bookom budú môcť efektívne zapojiť do online dištanč-
ného vzdelávania,“ hovorí primátor mesta Poprad Anton 
Danko. Ako dodáva, po jarných prázdninách a zaškolení 
žiakov, tak budú tieto notebooky slúžiť svojmu účelu – 
žiaci sa budú môcť zúčastňovať výchovno-vzdelávacie-
ho procesu dištančným spôsobom.

Príspevok k lepšej vzdelanosti detí

Notebooky prostredníctvom Centra pre filantropiu 
a programu Teach for Slovakia poputovali deťom aj do 
ďalších kútov Slovenska. Vďaka nápaditým mini projek-
tom partnerských škôl budú notebooky využité aj po 
vyučovaní, v  komunitných centrách a  školách. „Nadá-
cia Volkswagen Slovakia sa vo veľkej miere venuje pro-
jektom zameraným na rozvoj vzdelanosti, vedomostí 
a zručností mladej generácie a spoločne so Siemensom 
pravidelne podporujeme aktivity, určené na pomoc tým, 
ktorí to potrebujú. Sme radi, že aj tento raz je naša po-
moc adresná a prispejeme tak lepšej vzdelanosti detí zo 
znevýhodneného prostredia,“ dodáva na záver Sebas-
tian Krapoth, člen predstavenstva pre personálnu oblasť.

„Školy sa chcú aj touto cestou poďakovať Nadácii Vol-
kswagen Slovakia, spoločnosti Siemens i vedeniu mesta 
Poprad za snahu hľadať riešenia a pomáhať tam, kde je 
to najviac potrebné – na skvalitňovaní vzdelávania bu-
dúcej generácie,“ zhodujú sa zástupcovia škôl.

(red.)

Slovenské školstvo čelilo za 
posledný rok obrovským výzvam. 

Na online dištančné vzdelávanie 
neboli pripravené nielen školy, ale 

v rovnakej situácii sa ocitli aj žiaci 
a ich rodičia. Výnimkou neboli ani 

rodiny z nášho okresu. Problémom 
sa stalo najmä technické vybavenie 

a aj pripojenie k internetu, ktoré si 
nemôže dovoliť každý. Tisícky detí 

po celom Slovensku zo sociálne 
slabších rodín tak zostali doma 

s veľmi obmedzeným prístupom 
k vzdelávaniu. V marci sa na pomoc 

spojili firmy, samosprávy a školy.

Deťom z okresu Poprad pri 
dištančnej výučbe pomôžu 
nové notebooky
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Blížia sa sviatky Veľkej noci, zmŕtvychvstanie Je-
žiša Krista. Mnohí sa na nich tešíme, hlavne na 

stretnutie s najbližšími príbuznými. Koľkých sme ale 
stratili? Venujme im preto tichú spomienku. Na zá-
ver príspevku len jedno hlboké zamyslenie. Vstúp-
me do seba lebo mnohí ľudia sa vzájomne k  sebe 
nechovajú tak, ako sa majú.  Sú k  sebe nevšímaví, 
nevidia každodenné problémy a potreby, ktoré tre-
ba riešiť najmä v sociálnej, politickej a ekonomickej 

oblasti. A preto sa máme tak ako sa máme. Máme čo 
naprávať a myslím si, že keby sme všetci priložili ruku 
k tomuto dielu, došlo by k náprave a tým aj k zlep-
šeniu politických, ekonomických, sociálnych a spo-
ločenských vzťahov, čo si všetci úprimne želáme. 
Hlavne v období Veľkej noci, keď človek potrebuje 
trošku duševného kľudu, pokoj a pookriania v rodi-
nách a v celej spoločnosti.

Judr. Marián Korvín

Napísali ste nám 

Pre zlepšenie pohybu peších sa v Matejovciach za-
čalo pracovať na rekonštrukcii mostného telesa 
a budovaní chýbajúcich chodníkov na ulici Allen-

deho a v priľahlých uliciach. Zahájenia stavebných prác 
sa zúčastnil aj primátor mesta Poprad Anton Danko 
spoločne s obomi viceprimátormi mesta Štefanom Pčo-
lom a Ondrejom Kavkom. Ako uviedol primátor mesta 
Anton Danko, mesto sa v rámci svojich možností stará 
o  všetky mestské časti rovnako. „Čoho dôkazom je aj 
to, že dnes sme v Matejovciach spustili investíciu v hod-
note 240 tisíc eur. Pilotným krokom v tomto projekte je 
rekonštrukcia mosta, kde pribudne aj chodník pre chod-
cov. Rovnako pribudne 5 nasvietených priechodov pre 
chodcov, čím zvýšime bezpečnosť chodcov v  Matejov-
ciach.”

Investície rozhodne nekončia

Most je z  dôvodu rekonštrukcií úplne uzavretý. 
Doprava je presmerovaná na ulicu Lidickú, ktorá je 
zobojsmernená. Okrem rekonštrukcie mosta budú 
rekonštruované a  dobudované niektoré úseky chod-
níkov - dôležitých peších ťahov medzi sídliskom na 
Allendeho smerom ku škole. Súčasťou stavby je v do-
tknutom úseku aj výmena stĺpov verejného osvetlenia 
a prekládka rozhlasu, vodovodu, NN kábla. „Matejov-
čania sa dočkajú aj ďalších investícii. Konkrétne táto 
je pre mesto jedna z  najväčších v  poslednom období 
a touto investíciou v Matejovciach rozhodne nekončí-
me,“ dodal primátor.

Ďalšie stavebné práce budú realizované na ulici 
Allendeho, ďalej na spojnici medzi ulicami Allendeho 
a Smetanova popri Mestskom úrade Poprad, pracovis-
ko MsÚ Matejovce, ďalej na ulici Lidickej a Koperníko-
vej a na Matejovskom námestí.

Jana Pisarčíková

V Matejovciach 
odštartovali 
rozsiahle práce

V popradskej mestskej časti sa v polovici 
marca spustili práce na rekonštrukcii chodníka 

na ulici Allendeho a prepojenie pre peších 
ZŠ Poprad-Matejovce. Práce sú rozdelené 

do dvoch celkov a doba realizácie je 90 
kalendárnych dní od odovzdania staveniska. 

FOTO: mesto Poprad
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Veľká stena v  Martinovom ateliéri priam praská 
pod náporom ocenení. Za posledné roky získal 
viac ako štyristo medzinárodných cien a čestných 

uznaní. Svoje fotografie vystavuje v  zahraničí, čím šíri 
dobré meno Popradu aj za hranicami krajiny. Patrí me-
dzi elitnú kategóriu profesionálnych fotografov svetovej 
triedy. Je najmladší držiteľ prestížneho ocenenia Master 
Qualified European Photographer (MQEP), ktoré dote-
raz získalo v celej histórii vo svete len osemdesiat pro-
fesionálov, za svoju excelentnú a dlhodobú prácu s fo-
tografiou.

Fotky po odovzdaní musel mazať

Fotografovaniu sa Martin Krystýnek venuje od roku 
2008. Najprv mu pred objektívom pózovali tanečné sku-
piny z Popradu, v roku 2010 nazbieral odvahu, pobalil si 
pár vecí, techniku a v tom čase skromné portfólio a za-
mieril rovno do Južnej Ameriky, do štátu Paraguaj. Pra-
covať tam začal v  miestnej agentúre, ktorá mala pod 
palcom rôzne médiá. Fotil vysokopostavené osoby, mi-
nistrov, ich manželky, modelky a rôznych ľudí zo šoubi-
znisu. „Býval som v luxusnej štvrti, no do mesta som sa 

Adrenalín 
k fotografom patrí

„Všetci máme v sebe niečo, čo je jedinečné a krásne.“ Hovorí celosvetovo uznávaný fotograf 
a Popradčan Martin Krystýnek. Jeho srdcu je najbližšie fotenie portrétov a ako sám hovorí, 
najkrajšie pocity prežíva práve vtedy, keď si to ľudia na fotení užijú, oddýchnu si a ešte majú aj 
nádherné fotky na svoju profesionálnu prezentáciu a pamiatku.
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ani nedostal. Žil som tam iba fotografiou. Keď som niečo 
nafotil, musel som to čím skôr odovzdať. Po odovzdaní 
som fotky musel vymazať, aby sa nedostali do nespráv-
nych rúk, či do bulváru,“ spomína si. Fotil od rána do ve-
čera len s malými prestávkami na občerstvenie.

„Teraz, s odstupom času mi príde táto moja cesta ako 
dosť šialená, ale určitý druh adrenalínu asi k nám fotogra-
fom patrí,“ dodáva.

Každá žena je pekná

Ako Martin priznáva, najradšej sa venuje foteniu por-
trétov. Ženy na jeho fotografiách priam hrajú zmyselnos-
ťou a pôvabom. Ako hovorí, je ťažké povedať, čo je toho 
dôvodom. Pri každej fotografii je to podľa jeho slov o nie-
čom úplne inom. „Každá žena je pekná a jedinečná. Stačí 
mať cit vystihnúť práve tú ženskú jedinečnosť a ukázať ju 
na fotografii. Najdôležitejšie je svetlo, ale aj snaha vložiť 
tam niečo charakteristické zo seba.“

Titul Európsky fotograf

Martin je v  predstavenstve Federácie európskych 
fotografov, kde zastáva aj pozíciu porotcu pri súťažiach, 
je členom výkonného výboru fotografickej olympiády 
World Photographic Cup a je tiež predsedom Asociácie 
slovenských profesionálnych fotografov (APFSR). Len za 
posledných päť rokov získal vyše štyristo ocenení. Ako 
hovorí, každé jedno je pre neho vzácne, ale ak by mal 
vybrať jedno najvzácnejšie „Bolo by to získanie titulu 
Master - Master Qualified European Photographer, ktorý 
udeľuje Federácia európskych profesionálnych fotogra-
fov v Bruseli. To, že moju prácu vníma a ocenila svetová 
elita profesionálov mi dodalo veľkú energiu do ďalšej 
práce. V Európe má tento titul len okolo osemdesiat ľudí 
a ja som najmladší z nich“ spomína si.

Záujem svetových vystavovateľov

O Martinove fotografie majú záujem kurátori a vysta-
vovatelia v zahraničí, čím robí dobré meno aj nášmu mes-
tu. Ako prezradil, v tomto roku bude možné jeho tvorbu 
vidieť v Paríži, Štokholme, v Belgicku i u susedov v Poľsku. 
Záujem svetových vystavovateľov o  jeho fotografie je 
veľký. „Na Slovensku je fotograf skôr sponzorom. Ak chce 

vystavovať doma, musí počítať s tým, že si to sám zaplatí 
a často pôjde aj hlboko do mínusu,“ vysvetľuje. Ako na 
záver prezradil, inšpiráciu čerpá od svojich obľúbených 
fotografov. Nikdy ale nikoho nekopíruje. „Veľmi rád sa na 
ich fotky pozerám. Vždy ale tvorím niečo vlastné.“

Martin má obdivuhodný talent na vnímanie svetla, 
miluje fotiť portréty a  uprednostňuje prirodzenú krásu 
pred úpravou a  retušovaním. Fotil už mnoho význam-
ných mužov a  žien zo sveta politiky, modelingu ale aj 
z podnikania a manažérskej sféry. Vie dokonale objaviť 
jedinečnú krásu každého človeka, ktorý sa postaví pred 
jeho objektív. Zároveň prostredníctvom objektívu zveč-
ňuje a dokumentuje emócie, ako svedectvá doby, v pú-
tavých foto-sériách s dôrazom na detail.

Jana Pisarčíková
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Veľkonočné 
kraslice 

s vôňou Vianoc
Sladká nádhera. Asi týmito slovami by sa dali 

opísať kraslice, ktoré vyrába Popradčanka 
Kateřina Bérešová. Vajíčka nevyfukuje a ani ničím 

nekreslí po ich škrupinkách. Pred zdobením 
si ich musí najprv upiecť. Kraslice totiž vyrába 

z medovníkového cesta.

Veľká noc je pre Kateřinu Bérešovú hlavne kres-
ťanským sviatkom. „Kedy Ježiš zomrel za mňa, 
vstal z  mŕtvych, sedí po Božej pravici a  príde 

súdiť živých i mŕtvych,“ hovorí. Tak ako si ale Vianoce 
nevieme predstaviť bez medovníkov, k Veľkej noci ne-
odmysliteľne patria kraslice. Pani Kateřine sa tieto dva 
symboly podarilo spojiť do jedného. Spod jej rúk vy-
chádzajú krásne medovníkové kraslice. Vyrába ich už 
trinásť rokov. „Keď som prvýkrát išla na výstavu Gúľaj 
sa vajíčko v  Batizovciach a  videla som tam všetku tú 
krásu, povedala som si, že také niečo by sa dalo vymys-
lieť aj z medovníkov,“ vysvetľuje kedy nápad vznikol.

Prvé formičky si vyrobila sama

Vyhrnula si teda rukávy a pustila sa do práce. Prvé 
formičky si vyrobila sama. „Natlačila som

do škrupinky vajíčka slané cesto, vysušila som to, 
a potom som to obalila alobalom. Najprv som samo-
zrejme nevedela, že je potrebné to aj pomastiť, tak sa 
mi to prilepilo, ale potom som sa to už naučila. Prvé 
formičky teda boli len také mnou vyrobené,“ spomína 
si. Dnes na výrobu kraslíc používa plechové formičky. 
„Cesto sa tam pekne natiahne a upečie.“

jedna kraslica - viac ako päť hodín

Vyrobiť medovníkovú kraslicu ale nie je ani zďaleka 
med lízať. Potrebné je vyzbrojiť sa poriadnou dávkou 
trpezlivosti, a tiež času. „Celý proces je poriadne zdĺha-
vý. Keď vyrobíte cesto, musí postáť, nemôžete z neho 
hneď niečo vyrábať. Potom je potrebné naťahovať 
cesto na formičku a  natiahnuť ho musíte pekne hla-
dúčko až po okraj, ten nesmie byť nijako zvlnený lebo 
inak vám na sebe tie polovičky vajíčka nebudú sedieť. 
Po upečení je potrebné natierať to vajíčkom, respektí-
ve žĺtkom a opäť je potrebné, aby to aspoň deň postá-
lo. Potom si pripravím polevu a  aj tá musí aspoň do-
obeda postáť. Potom začínam zdobiť,“ opisuje postup. 
Ako Kateřina povedala, ak by sme si aj odmysleli čas, 

kedy musia pripravené veci postáť, výroba jednej kras-
lice od prípravy cesta, cez naťahovanie, až po zdobenie 
trvá päť a pol hodiny. Zdobenie malej kraslice asi pol 
hodiny. „Pri zdobení je najzložitejšie trafiť pravý uhol. 
Ja robím mriežku a tam je veľmi dôležitý práve preto, 
aby tá mriežka skutočne mriežkou bola.“

Dvadsať centimetrová kraslica

Sladučké kraslice pečie pani Kateřina iba pre svojich 
najbližších, známych, a  tiež pre čipkárky z  Klubu pa-
ličkovanej čipky Spiš v Poprade, ktorý aj sama navšte-
vuje. „Veľmi rada rozdávam,“ hovorí. Keď videla, že sa 
ľuďom jej dielo páči, rozhodla sa tiež zúčastňovať sa 
výstav. Kraslice vyrába veľkosti slepačieho i husacieho 
vajíčka. Na niekoľko výstav ale vyrobila aj vajce, ktoré 
malo dvadsať centimetrov. „Bola to akoby taká krasli-
cová kazeta. Do veľkého vajíčka som vložila menšie.“ 
Okrem kraslíc rada vyrába aj zvieratká, ktoré venuje 
deťom. Na otázku, či sa nájde niekto, kto by mal to srd-
ce zjesť takú krásu, odpovedala pani Berešová s úsme-
vom. „Muži v tomto smere nemajú zábrany a zjedia ich 
bez problémov. Ženy podľa toho, čo viem, si tieto kras-
lice skôr odkladajú. Niektoré ich doma majú aj niekoľ-
ko rokov a stále vyzerajú dobre,“ uzavrela.

Jana Pisarčíková
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Nikdy na to nebol čas. Asi týmito slovami začala roz-
právanie o zaujímavej záľube dvoch Popradčaniek 
Dominika Šoltísová. Keď ostala doma na materskej 

dovolenke, povedala si, že práve teraz je ten správny čas 
vyskúšať to. „Kúpila som pár vecí, ktoré boli potrebné na 
začiatok a pustila som sa do toho. Na prvý pokus vzniklo 
len pár mydielok, ktoré urobili radosť mojim dvom dcér-
kam,“ spomína si Dominika.

Vec vkusu

Keď o výrobe začala hovoriť svojej dobrej kamarátke 
Ivane, ktorá bola v  tej dobe taktiež na materskej dovo-
lenke, v hlave im vznikol nápad urobiť niečo nové - iné. 
„Chceli sme teda skúsiť vyrobiť mydlovú kytičku. Tak sme 
sa do toho pustili a podarilo sa,“ dodáva Dominika. Ako 
priznáva, na začiatku si povedali, že ak im to nepôjde, vy-
kašlú sa na to. „Na mydle ale toho nie je veľmi veľa čo sa 
dá pokaziť, jedine ak to potom neviete naaranžovať do-
kopy do kytice, ale to už je vec vkusu.“

Základom je pekný a vkusný materiál

Podľa slov Dominiky je pri výrobe najdôležitejšie prá-
ve to, aby bol už samotný materiál, ktorý používajú pekný 
a vkusný. „Myslím tým správne zvolenú mydlovú hmotu, 
ale tiež napríklad kvetináč či umelé lístky. Všetko je to ale 
o praxi. Z prvých kytičiek, ktoré sme vyrobili sme boli obe 
nadšené a dnes sa na nich iba smejeme.“

Dajú sa ďalej využiť

Rôzne farby, rôzne kvietky, rôzne vône. Výhodou myd-
lových kytíc je, že vyzerajú dobre, nezvädnú a  dokážu 
prevoňať celú miestnosť. „Navyše, nie je to len dekorácia. 

Ak človeka kytica omrzí alebo ak sa mu náhodou netrafí-
me do vkusu, môže kvietky použiť ako bežné mydlo a do 
kvetináča, ktorý po nej zostane si nasadiť niečo iné,“ ho-
vorí Dominika. Zo začiatku pri výrobe čerpali inšpirácie 
z internetu a zo sociálnych sietí, dnes robia všetko úplne 
podľa seba. „Podľa toho, ako sa to páči nám, a tiež aký 
materiál máme k dispozícii,“ dodáva.

Oddych od stereotypu

Do svojej záľuby sa časom obe doslova zamilovali. 
„Čas pri výrobe jednej kytice záleží od toho koľko času 
a  chuti máme k  dispozícii popri našich deťoch. Najväč-
ším významom tohto nášho hobby ale je, že sa vieme 
spoločne stretnúť a  hlavne si oddýchnuť od domáceho 
stereotypu,“ vysvetľuje. Mydielkami dnes napríklad na-
hrádzajú aj sladkosti pre spolužiakov ich detí. Mydlové ky-
tice najčastejšie končia u ich príbuzných a známych. Ako 
Dominika na záver povedala, je dosť ťažké povedať, ktorá 
z už vytvorených kytíc bola jej srdcu najbližšia. „Všetky sú 
nám blízke, ale asi predsa boli najbližšie k srdcu tie, ktoré 
sme vyrobili pre naše mamky a  svokry.  Mne osobne sa 
veľmi páčila veľká kytica z  fialových pivónií, ktorú sme 
vyrobili pre pani učiteľku mojej dcéry.“ Dominiku dokáže 
najviac potešiť práve reakcia obdarovaných ľudí. „Hlavne 
keď vidíme, že sa im to úprimne páči a neskôr poteší aj 
to prekvapenie, keď zistia, že je to náš vlastný výrobok,“ 
uzavrela.                   Jana Pisarčíková 

Popradčanky 
vyrábajú kytice, 
ktoré nevädnú
Nepotrebujete ich polievať a ani hnojiť. 
Napriek tomu vám budú rozvoniavať 
v celom byte. Ak vás náhodou omrzia, 
jednoducho si s nimi umyjete ruky. 
Dve mamičky, vtedy ešte na materskej 
dovolenke, sa zamilovali do výroby 
mydla. Spod ich rúk z netradičného 
materiálu vyrastajú kytice.

„POTEŠÍ NáS PREKVAPENIE, 
KEď ľuDIA ZISTIA, žE SME 

KyTIcu VyRObIlI My.“ 

FOTO: archív D. Š.
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Detstvo prežila v Štrbe, v prostredí priam stvore-
nom na formovanie vzťahu k  prírode, kultúre, 
folklóru a k hodnotám našich predkov. Otec mi-

loval folklór, mama poéziu. „Naše rodinné prostredie 
bolo často naplnené rozhovormi o  príprave rôznych 
kultúrnych podujatí, vystúpení, 
predstavení. Viac-menej sme „žili 
umením“. Nuž tak  – ako by aj inak 
mohlo byť – i moje záujmy a neskôr 
profesijné smerovanie viedlo k práci 
v kultúre, záujmovej činnosti s mlá-
dežou. V  roku 1992 otec, už ako 
dôchodca, založil Detský folklórny 
súbor Letnička pri ZŠ ul. Letná v Po-
prade,“ hovorí.

Veľká životná šanca

Súboru najprv pomáhala ex-
terne, neskôr ako vychovávateľka 
v školskej družine. „Práca v oblasti folklóru v mestskej 
škole na novom sídlisku spočiatku formou krúžku bola 
zvláštna. Deti si osvojovali ľudové tradície, piesne, hry 
a tance, nárečia. Postupne sa kolektív detí a ich vedú-
cich a priaznivcov vyformoval a stabilizoval – s veľkou 
podporou vtedajšieho vedenia školy,“ spomína si. Ako 
si Nina Krigovská spomína, keď prišiel prvý celovečerný 

program a zároveň koncert pre žia-
kov popradských škôl, ktorý si pozrela 
riaditeľka Základnej umeleckej školy (ZUŠ) Viera Gro-
hová, ponúkla súboru možnosť pracovať v rámci taneč-
ného odboru ZUŠ. „Jej iniciatíva v tejto záležitosti po-

sunula kolektív kvalitatívne i profe-
sionálne. Spoluprácou s  hudobným 
odborom ZUŠ sa vytvoril priestor aj 
pre odborné vedenie ľudovej hudby, 
možnosť tanečných a  speváckych 
tréningov s  korepetítorom. Súbor 
rástol. Počtom svojich členov, ich 
umeleckým rozvíjaním, rozšírením 
vedenia súboru, svojimi aktivitami. 
Pre mňa to znamenalo veľkú životnú 
šancu  – venovať sa svojmu koníčku 
profesionálne v  práci. Samozrejme, 
bola to aj nemalá zodpovednosť. 
Udržiavať kvalitu tvorby súboru 

i pôsobenie v oblasti výchovy detí a mladých ľudí k lás-
ke a úprimnému vzťahu k ľudovému umeniu,“ opisuje.

Deti sú obrovskou motiváciou

Nie každý má v živote to šťastie skĺbiť prácu s ko-
níčkom. „S  Letničkou som prežila najväčšiu časť môj-
ho profesionálneho života. Ani sa vari nedá charak-

Mladí ľudia musia v tradíciách 
nájsť samých seba 

Už keď sudičky stáli pri jej postieľke, do vienka jej darovali lásku k umeniu 
a kultúre. Vyrastala v učiteľskej rodine. V mladosti bola členkou folklórnej 

skupine Štrbän v Štrbe a v Folklórneho súboru Vagonár. V kultúre 
začala pracovať v Okresnom osvetovom stredisku v Poprade. Už viac 

ako dvadsaťosem rokov pôsobí v základnej škole na Letnej ulici. Je 
umeleckou vedúcou folklórneho súboru Letnička, ktorý založil jej otec. 

Nina Krigovská je nominovaná na Slovenku roka.

„TO, ČO ČlOVEK RObÍ 
PRE INých S láSKOu, 

ZANIETENÍM A úPRIMNE 
ZO SRDcA, NEMôžE byť 

Zlé. NAuČIlA SOM SA 
NEOČAKáVAť, NEchAť 

VŠETKO PlyNúť. ONO SA 
TO SAMé POSKlADá DO 

MOZAIKy TAK, Aby NáS TO 
ObOhATIlO.“

FOTO: archív Nina Krigovská
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terizovať najkrajšia, či najťažšia chvíľa. Každý deň je 
pre mňa prínosom. Každý deň je iný a  prináša nové 
poznania, výzvy, radosti. Deti sú obrovskou motivá-
ciou, povzbudením, energiou. Ich bezprostrednosť, 
autentickosť, hravosť, tvorivosť, otvorený pohľad na 
svet sú dennodenne impulzami a podnetmi pre prácu 
pedagóga,“ hovorí. Ako priznáva, najťažšie na jej prá-
ci je nájsť si cestu, ako čo najprirodzenejšie naučiť deti 
a  mladých nájsť v  tradíciách samých seba. „Stotožniť 
sa s  duchovným odkazom našich predkov ukrytým 
v piesňach, tancoch, hudbe, či výtvarnom prejave. Na-
šťastie, záujem o folklór a tradície neutícha a pôsobe-
nie vo folklórnom súbore je pre mnohé deti aktívnym 
koníčkom.“

Nadchnúť ľudí pre hodnoty ľudového umenia

Popradský folklórny súbor Letnička zažil mno-
ho úspechov. Cez vystúpenia, festivaly, celovečerné 
programy, súťaže, tvorivé dielne, až po reprezentácie 
v zahraničí. Vlastný najväčší úspech ale jeho umelecká 
vedúca vidí v niečom inom. „Sú to ľudia. Všetci tí, kto-
rých sa mi podarilo nadchnúť a získať pre hodnoty ľu-
dového umenia. Tí, ktorí vstúpili do môjho života – nie-
ktorí len na chvíľu, iní na dlhšie, ďalší ma sprevádzajú 
doteraz. Moju prácu nebolo a nie je možné vykonávať 
bez podpory a pomoci okolia, bez spolupráce s množ-
stvom ľudí, s ktorými si rozumiem. Niektorí sú výborní 
kolegovia, ďalší sú príma spolupracovníci a tí najúžas-
nejší sú priatelia. A  samozrejme hlavne - moji žiaci, 
„odchovanci“ súboru, ktorým folklór učaroval tak, že 
sa mu venujú aj v dospelosti a vedú k jeho hodnotám 
už aj svoje deti. A verte, je ich veru nemálo. Stretávam 
ich takmer denne, porozprávame sa, pozdravíme, zdô-
veríme. Je tu ešte aj možnosť vidieť sa prostredníctvom 
moderných technológií, ktoré sú novým „folklórom“ 
súčasnosti. Som na nich neskutočne hrdá a  teším sa, 
keď sa im darí zúročovať vnútorné bohatstvo, ktorým 
disponujú, a aj po rokoch od pôsobenia v našom súbo-
re si uvedomujú hodnoty, ktoré tu v detstve nadobudli 
a ktoré v nich zostali. To je tá najväčšia vzácnosť a ja za 
ňu životu a osudu ďakujem,“ zhodnotila.

Folklórny boom

Ako priznáva, pre folkloristov je v  tejto dobe ťaž-
ké prispôsobiť sa novodobým pohľadom na ľudové 
umenie. „Posledných niekoľko rokov je u nás „folklór-
ny boom“. Prvky folklóru nachádzame v móde, jedle, 
úžitkovom umení, rôznych dekoračných predmetoch 
a  podobne. Ľudia sa vracajú k  tradíciám v  rodinnom 
i spoločenskom živote, stalo sa to akoby „moderným“. 
Častokrát to v mojich očiach hraničí až s gýčom. Mys-
lím si, že ten cit pre aplikáciu starých zvykov, obyčajov 
a  tradícií do našej „technickej“ súčasnosti by mal byť 
v  človeku a  jeho náhľade na tento svet. Práve tento 
„cit“ sa mi v deťoch a mladých ľuďoch celkom darí pes-
tovať.“

Vrátiť sa na pódiá

Aj v tejto dobe sa snažia súbor udržať pokope. Po-
máhajú aj bývalí členovia Letničky, absolventi vyso-
kých škôl s tanečno-folklórnym zameraním. Deťom sa 
venujú v online priestore. Umelecká vedúca verí, že už 
čoskoro sa budú môcť vrátiť do tanečnej sály a na pó-
diá, aby ľuďom rozdávali radosť. „To, čo človek robí pre 
iných s láskou, zanietením a úprimne zo srdca, nemôže 
byť zlé. Naučila som sa neočakávať, nechať všetko ply-
núť. Ono sa to samé poskladá do mozaiky tak, aby nás 
to obohatilo. Mladým ľuďom želám veľa odhodlania, 
nadšenia a  trpezlivosti. Výsledky systematickej tvori-
vej práce v  akejkoľvek oblasti sa postupne dostavia. 
Dôležitá je prítomnosť. A tá sa postará o budúcnosť.“ 
Folklórny súbor Letnička dnes funguje spolu s FS Vago-
nár. „Toto spojenie je zárukou, že vzťah detí a mladých 
ku kultúre a ľudovému umeniu bude v našom meste dl-
hodobý. Pre mňa je to najväčším zadosťučinením. Ďa-
kujem za to všetkým, ktorí tejto skutočnosti pomohli 
a pomáhajú.“ Nomináciu v ankete Slovenka roka 2021 
prijala Nina Krigovská s pokorou a cťou. „Chápem ju aj 
ako ocenenie všetkých tých, ktorí mi akýmkoľvek spô-
sobom pomáhali pri v práci so súborom. Nebudem ich 
menovať, aby som náhodou na niekoho nezabudla. Tí 
najdôležitejší sú rodičia detí – členov súboru,“ uzavre-
la. Nomináciu získala v kategórii Podpora mladých ta-
lentov.

Jana Pisarčíková

je učiteľka ZUŠ pri Spojenej škole ul. Letná v Poprade 
a umelecká vedúca Detského folklórneho súboru 
Letnička. Jej pričinením sa v stovkách mladých ľudí 
formovala úcta k našej kultúre a tradíciám. Pod jej 
vedením vzniklo množstvo folklórnych progra-
mov, prestavení, choreografií a programových blo-
kov v rámci festivalov a kultúrnych podujatí. V roku 
1996 bola jednou zo signatárov podpisu založenia 
Európskej organizácieľudovej kultúry /EFCO/.

Nina Krigovská
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Ste autorom a hlavným riešiteľom vyššie spomenu-
tého projektu. Čo Vás priviedlo na túto myšlienku?

„V rokoch 2002 a 2003 som ešte ako kvestor Katolíc-
kej univerzity v Ružomberku spolu s pánom dekanom 
Dr. Opartym a za ústretového prístupu vedenia mesta 
vypracoval ucelený koncept detašovaného pracoviska 
KU v Poprade. Cieľom projektu bolo „priložiť kamienok 
do mozaiky“ rozvoja mesta a regiónu prostredníctvom 
vzdelanosti (alebo s  istou dávkou nadsadenia pove-
dané „múdrosti“) postavenej na tradičných hodnoto-
vých pilieroch, blízkych tomuto mestu a regiónu. V ére 
prebiehajúcej globalizácie totiž badáme, že popri jej 
nesporných prínosoch, napr. v  podobe spoznávania 
iných kultúr, alebo preberania technologických know-
how, dochádza k snahám o vytváranie akejsi uniformi-
ty, bezbrehému preberaniu „vzorčekov“ zo zahraničia 
a  zanedbávaniu vlastnej jedinečnosti a  odlišnosti. 
Projekt, na ktorý sa pýtate, chce byť konkrétnym prí-
spevkom KU do rozvojového programu mesta, jej oby-
vateľov a návštevníkov. Vychádza z úvahy veľkého slo-
venského filozofa prof. Hanusa, že „…tradícia sa nedá 
ničím nahradiť… mocným činiteľom tradície je výcho-
va… nositeľom tradície je duch“. Povedané moderným 
slovníkom: Globalizácia môže slúžiť ako koncepcia, ale 
lokalizácia, „ušitie systému na mieru“, nech je realizá-
ciou rozvoja.“

Predstavte konkrétnejšie Váš projekt, jeho cieľ a po-
tenciálne prínosy pre mesto a jeho obyvateľov.

„Všetky významné ekonomiky sveta majú svoj roz-
voj založený na bohatosti využívania svojho interného 
potenciálu, najmä znalosti svojich ľudí. Náš projekt uka-
zuje cestu rozvoja mesta a okolitého regiónu prostred-
níctvom cestovného ruchu, čo samo o sebe nie je myš-
lienka nijak nová ani prevratná, lebo Poprad bol vždy 
pokladaný za akúsi bránu do Vysokých Tatier. V našom 
projekte sú však dva nové prvky. Poprad nie je prezen-
tovaný ako „brána“, ale ako cieľové miesto cestovného 
ruchu a po druhé atraktivitu ponuky v rámci cestovné-
ho ruchu, možnosť „zažiť Poprad“, predstavuje v našom 
projekte kultúrno-historické dedičstvo v podobe vzác-
nych sakrálnych pamiatok, ktoré sú jedinečným národ-
ným fenoménom kresťanského hmotného kultúrneho 
dedičstva. Tieto kultúrne a duchovné skvosty sú výra-
zom umeleckého vkusu, prejavom znalosti, obetavosti 
a húževnatosti ľudí počas mnohých storočí, ktorí tieto 
hodnoty vytvorili a  vytvárajú dodnes. Obsahujú celé 
spektrum ideových a sociálnych odkazov, sú dôkazom 
toho, že náš región patrí medzi staré historické regióny 
Európy. Kvantita aj kvalita sakrálnych pamiatok v meste 
vytvára jedinečné predpoklady pre rozvoj nábožen-
ského cestovného ruchu, ktorý plní významnú funkciu 
ako prostriedok zvyšovania spoločenskej a  kultúrnej 

Cestovný ruch dnes čelí problémom, s ktorými ešte v novodobej histórii nebojoval. Patrí 
k odvetviam s vysokou pridanou hodnotou, lebo služby v cestovnom ruchu obsahujú spravidla 
vysoký podiel živej práce. Aj o tom, v čom je Poprad jedinečný pre Mesačník Poprad porozprával 
autor projektu História, hodnoty, ľudia a sakrálne stavby – dimenzia a potenciál zvyšovania 
výkonnosti a rozvoja mesta Poprad, Pavol Budaj.

Aj Poprad by 
mohol byť 
„slovenským 
Rímom“
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úrovne človeka, posilňovania jeho identity. Cestovného 
ruchu s náboženským účelom sa v rokoch pred pandé-
miou zúčastňovalo ročne približne 300 miliónov osôb, 
celosvetovo generoval obrat asi 18 miliárd USD (2% na 
celosvetových príjmoch z  cestovného ruchu). Príno-
som z realizácie našich návrhov môže byť posilňovanie 
identity mesta, identity občanov mesta, pozitívny do-
pad na príjmy z cestovného ruchu, vytváranie nových 
pracovných príležitostí, prínosy pre osobnostný rozvoj 
obyvateľov, pozitívny dopad na skrášľovanie a  revita-
lizáciu mesta a jeho kultúrno-historického dedičstva.“

V  čom vidíte jedinečnosť a  odlišnosť Popradu pri 
budovaní svojho rozvoja prostredníctvom cestov-
ného ruchu a špeciálne náboženského cestovného 
ruchu?

„Cestovný ruch patrí k odvetviam s vysokou prida-
nou hodnotou, lebo služby v cestovnom ruchu obsa-
hujú spravidla vysoký podiel živej práce. Dopady, hroz-
by ale aj príležitosti v tomto kontex-
te iste pozorne vnímame aj v tomto 
zložitom období, aké väčšina z nás 
ešte nezažila. Azda sa aj viac za-
oberáme osobnými a  celospolo-
čenskými hodnotami, tak ako to 
bolo aj ambíciou riešiteľov projek-
tu. A  v  čom je Poprad jedinečný? 
V  jeho blízkom okolí je Tatranský 
národný park, Národný park Nízke Tatry, Národný park 
Slovenský raj, krásne pohorie Kozích chrbtov, kúpele. 
Jedinečný je ale aj jeho intravilán. „Veľký Poprad“ vzni-
kol ako „pentopolitana“, ktorej jednotlivé mestečká sa 
začali formovať v 12. a 13. storočí ako samostatné sub-
jekty a každý z nich priniesol do tohto „päťmestia“ aj 
veľké sakrálne pamiatky v podobe kostolov a malé sa-
králne pamiatky v  podobe krížov, kaplniek, krížových 
ciest a mariánskych stĺpov so sochou Immaculaty – Ne-
poškvrnenej Panny Márie, postavených z vďačnosti za 
ochranu pred epidémiou moru. Takto sa stalo, že dnes 
je na území mesta osem rímskokatolíckych kostolov, 
po jednom kostole pre gréckokatolíckych a pravosláv-
nych veriacich a päť evanjelických kostolov a. v. Pätnásť 
vysvätených veľkých sakrálnych pamiatok je zhmotne-
ním veľkej duchovnej a kultúrnej sily akú nemá žiadne 
z väčších slovenských miest a tak s istou dávkou patrio-
tizmu a  nadľahčenia možno povedať, že „slovenským 
Rímom“ nie je Trnava, ale Poprad.“

Čo je potrebné urobiť, aby sa cestovný ruch a špe-
ciálne náboženský cestovný ruch stal výraznejším 
hegemónom rozvoja mesta a blízkeho okolia?

„Cestovný ruch má multiplikačný efekt. Vytvára 
podmienky pre príbuzné odvetvia alebo priamo nad-
väzné na cestovný ruch, ktoré poskytujú účastníkom 
cestovného ruchu dopravné, ubytovacie, stravovacie, 
kultúrno-spoločenské, športovo-relaxačné, sprostred-

kovateľské, zmenárenské a iné služby. Výsledný pozitív-
ny efekt sa dostaví len dosiahnutím synergie z týchto 
všetkých menovaných prvkov. Úspech pri zabezpe-
čovaní služieb v  cestovnom ruchu je teda výsledkom 
„reťazenia“ množstva faktorov a  vplyvov, ktoré za-
čína ohnivkom „kvalita“. Výsledky skúmania kvality 
rôznych faktorov (ľudia, marketingová komunikácia 
v celom spektre prevedení), spolu s návrhmi na zlep-
šenie sme prezentovali v  monografii „Sakrálne stav-
by a  manažment cestovného ruchu v  meste Poprad“. 
Baťovské „fabrika bez ľudí je len železo a betón“ platí 
azda dvojnásobne aj na podnikanie cestovnom ruchu. 
Ľudia, ich preferované hodnoty, znalosti, entuziazmus, 
pozitívne myslenie, ich presvedčenie žiť v každom ob-
dobí zmysluplne a zodpovedne sú najdôležitejším pi-
lierom rozvoja. Ľudia v rodine, škole, na pracovisku vo 
verejnej správe, samospráve, v  podnikateľských sub-
jektoch, farnostiach sú obrovským zdrojom energie 
a  rozhodujúcou podporou vo vízii „pomáhať dobru 

a rásť v dobre. Náš projekt je dielom 
pracovníkov KU z pracovísk v Popra-
de a Sp. Kapitule, teda dielom ľudí, 
ktorých „myseľ aj srdce“ je v tomto 
meste a v tomto regióne. A to je zá-
roveň námet a  výzva pre všetkých 
kompetentných, ktorí sa stotožnia 
s možnosťou využitia silnej stránky 
Popradu pre dobro jeho obyvateľov 

aj návštevníkov. Som presvedčený, že dobrým realizo-
vaním záverov a odporúčaní projektu vykonajú správ-
nu prácu. Ak ju vykonajú ešte aj správnym spôsobom, 
tak to bude manažérsky bonus navyše.“

Jana Pisarčíková 

Aj Poprad by 
mohol byť 
„slovenským 
Rímom“

S ISTOu DáVKOu 
PATRIOTIZMu 

A NADľAhČENIA MOžNO 
POVEDAť, žE  „SlOVENSKýM 
RÍMOM“ NIE jE TRNAVA, AlE 

POPRAD.“
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Mesto Poprad ako každoročne 
aj v roku 2021 organizuje na 
obvyklých miestach jarné 

upratovanie. Pristavené veľkoob-
jemové kontajnery VOK sú určené 
pre obyvateľov mesta, nie pre pod-
nikateľské subjekty, ktoré sú povin-
né zbavovať sa odpadov zo svojej 
činnosti v  súlade so zákonom a  na 
vlastné náklady. VOK-y sú určené 
pre obyvateľov, ktorí sa prostredníc-
tvom nich môžu bezplatne zbavo-
vať drobného stavebného odpadu 
(obklady s udržiavacích prác a pod.), 
objemového odpadu (napr. staré ná-
bytky, okná dvere a  pod). Zbavovať 
sa môžete aj konárov z  údržby zá-
hrad, ktoré však nesmú byť ukladané 
do VOK-ov, ale vedľa nich, nakoľko 
sú následne drvené a drevná štiepka 
zhodnocovaná pri údržbe verejnej 
zelene. Do VOK-ov nesmú byť uk-
ladané stavebné odpady (tie musí 
stavebník v  súlade so stavebným 
rozhodnutím na vlastné náklady ulo-
žiť na riadenej skládke a mať doklad 
o  jeho likvidácii), elektroodpad, trá-
va, lístie, nebezpečný odpad a pod. 
Veľkoobjemných odpadov, drob-
ných stavebných odpadov, elektro-
odpadov, trávy, lístia, skla a  pod. sa 
môžu občania celoročne zbavovať 
v  zberných centrách na L.Svobodu 
a na Ul. Hraničnej.

Žiadame obyvateľov, aby k  jaré-
mu upratovaniu pristupovali zod-
povedne a  veľkoobjemový odpad 
a drobný stavebný odpad neukladali 
vedľa VOK-ov, ale počkali na prázd-
ny VOK, striktne dodržiavali termíny 
jarného upratovania v  jednotlivých 
lokalitách a po jeho skončení už od-
pad na týchto miestach neukladali. 
Ukladanie odpadu na stanovištiach 
VOK-ov po skončení jarného uprato-
vania je považované za tvorbu divo-
kej skládky.

ul. Na letisko (pri potravinách FRESH) pri klzisku
ul. Vodárenská (pri autobus. Zastávke)
ul. Scheffelova (pred Ilavským)
ul. Nová (pod železničným mostom)
ul. Široká (pri učilišti)
ul. Na letisko (pri Viadukte)
ul. Stavbárska
ul. Jarmočná
Futbalový štadión

parkovisko bytový dom Antimon ul. B. Němcovej (pri UNIMO)
za bytovým domom Váh pri ZŠ
za bytovým domom Bárium ul. Košická

pri cintoríne
Sobotské námestie
Nižany (pri mostíku)
Gattingerova

JUH V, VI
ul. L. Svobodu bytový dom Labe ul. P. Jilemnického (pri záhradkách)
ul. Šrobárova (bytový dom Sázava)
ul. Šrobárova pri OSBD v parku
parkovisko bytový dom Amur ul. Fr. Hečku

ul. Štefánska
ul. Švermova

    Staré mesto
ul. Hviezdoslavova ul. Suchoňova 
ul. Levočská ul. Jesenná
Ul. Sadova ul. Záborského
ul. Banícka
ul. Popradskej brigády
ul. Bernolákova
ul. Murgašova
ul. Okružná (garáže)

Západ
ul. 29. augusta ul. Puškinova 
pred bytovým domom Šípka ul. Bezručova / J. Kráľa
za cestnými stavbami Továrenská štvrť
garáže (pri Hoteli Olympia) ul. Allendeho (pri garážach)

Matejovské námestie
ul. Lidická

za Brantner Poprad,s.r.o. za Mesto Poprad
Juraj Hvizdoš

30.04.21 - 07.05.21

07.05.21 - 14.05.21

30.04.21 - 07.05.21

07.05.21 - 14.05.21

14.05.21 - 21.05.21

pri ihrisku

14.05.21 - 21.05.21

Stráže

JUH III

    Matejovce

    JARNÉ UPRATOVANIE -  2021   v meste POPRAD
  Umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov

KvetnicaVeľká

JUH I, II Sp. Sobota

16.04.21 - 23.04.21

 23.04.21 - 30.04.21

16.04.21 - 23.04.21

 23.04.21 - 30.04.21

Čaká nás jarné 
upratovanie 
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Ako učiteľ začal pôsobiť na „novom“ gymnáziu 
v Poprade 1. septembra 1980 (po ukončení vyso-
koškolského štúdia). Na riaditeľskú stoličku si sa-

dol v školskom roku 1991/1992. „Šéfoval“ veľkej inštitú-
cii. Spojená škola na Ulici Dominika Tatarku v Poprade 
pozostáva zo základnej školy, štvorročného gymnázia, 
„osemročiek“ a  bilingválnej slovensko-nemeckej sek-
cie. Dvere svojej riaditeľskej pracovne zatvoril na konci 
januára. Dušan Nebus porozprával, čo všetko zažil za 
štyri desaťročia v školstve.

Čo bolo ťažšie – nástup do funkcie riaditeľa alebo od-
chod z nej?

„Určite nástup. Nevedel som celkom dobre, do čoho 
idem. Keď poviem, že to bola porevolučná doba, vy-
znie to pateticky. Bola to skrátka zvláštna doba, ktorá 
prinášala mnoho nového. Ale mal som šťastie na ko-
legov, ktorí so mnou učili. Boli a sú to – až na mizivé 
percento – výborní „kantori“.

Pozitívum a  negatívum pôsobenia na riaditeľskom 
poste?

„Pozitívum? Vybudovanie etablovanej školy, ktorá 
mala a má svoju víziu. Naši študenti pravidelne dosa-
hujú vynikajúce výsledky nielen v  ústnej, ale aj v  ex-
ternej časti maturitných skúšok, kde sa umiestňujú na 
popredných priečkach v rámci Slovenska. Máme talen-
tovaných žiakov, ktorí sa dokážu presadiť na rôznych 
predmetových olympiádach na celoslovenskej i  me-
dzinárodnej úrovni.

A  negatívum? Počas svojho pôsobenia som zažil 
dvadsať ministrov školstva. Asi práve preto, že ich bolo 
toľko, som sa nedočkal konzistentného systémového 

riadenia nášho rezortu. Bohužiaľ, musím skonštatovať, 
že rôzne reformy nepriniesli školstvu očakávaný a že-
laný efekt.“

jeden z ponovembrových ministrov školstva sa vy-
jadril, že učitelia nemajú chrbtovú kosť, čím vyvolal 
nevôľu v učiteľskom stave. Dá sa s tým stotožniť?

„Určite nie. Keby učitelia nemali chrbtovú kosť, škol-
ský systém by padol. Učitelia mali chrbát skôr ohnutý, 
pretože robili a stále robia veľmi veľa. Toľko diskutova-
né učiteľské platy už nie sú „žobračenky“. Stále však nie 
sú také, aké by mali byť. Ani postavenie učiteľa a sta-
rostlivosť oňho stále nie sú také, aké by mali byť. Ho-
vorím o spoločenskom ocenení pedagóga, o systéme 
zdravotnej či rehabilitačnej starostlivosti.“

Ak by ste mali za tie roky vzdať poďakovanie, komu 
by bolo smerované?

„Chcem sa poďakovať za dlhoročnú spoluprácu 
všetkým kolegom a pracovníkom školy, s ktorými som 
dennodenne prichádzal do kontaktu. Tým, ktorí tu 
aktuálne pôsobia, ale aj tým, ktorí už nie sú súčasťou 
školy. Ďakujem žiakom (rovnako bývalým i súčasným) 
za mnohé úspechy a šírenie dobrého mena všetkých 
sekcií našej školy. Moje poďakovanie patrí aj rodičom, 
ktorí neraz škole pomohli sponzorsky, či organizačne. 
A  chcem sa poďakovať aj mestu Poprad, resp. jeho 
predstaviteľom, za dlhoročnú korektnú spoluprácu. 
Všetkým želám najmä pevné zdravie, naplnenie osob-
ných snov a ambícií, spokojnosť a pohodu v kruhu naj-
bližších.“

(red.)

Zažil dvadsať ministrov 
školstva, dlhoročný 

riaditeľ popradského 
gymnázia odišiel 

do dôchodku. 

Dušan 
Nebus 

ukončil 
kariéru
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V  popradskej nemocnici pred koncom roka 
2020 otvorili psychiatrickú ambulanciu pre 
deti, ktorá spadá pod detské oddelenie. Je 

v  poradí iba štvrtou na celom východnom Sloven-
sku. „Dostupnosť detských psy-
chiatrických ambulancií je na Slo-
vensku pomerne slabá. V Poprade 
sme takú ambulanciu nemali, tá 
najbližšia bola v  Spišskej Novej 
Vsi. Prichádzajú k nám aj pacienti, 
ktorí predtým museli s  dieťaťom 
k psychiatrovi chodiť napríklad až 
do Košíc,“ hovorí detská psychiat-
rička Magdaléna Fülöpová.

Nápadné zmeny v  správaní 
dieťaťa

Viacerí „lekári duše“ sa zhodujú v názore, že z vý-
vojového psychického hľadiska je detstvo najnároč-
nejšie životné obdobie. Psychické poruchy majú veľ-
kú nevýhodu oproti iných chorobám  – a  to, že ich 
nie je vidieť. Nevytvoria farebnú modrinu, ako keď 

sa dieťa udrie, ba dokonca ani „nezakašlú“. O to ná-
ročnejšie je odhaliť ich. Deti navyše často nevedia 
správne vyjadriť to, čo cítia. Chýba im na to abstrakt-
né myslenie, a  tiež slovná zásoba. Signál o  tom, že 

niečo nie je v  poriadku, sa teda 
snažia vyslať rodičom iným spô-
sobom. Odmietajú jedlo, nema-
jú záujem o  hračky, či tradičným 
sťažovaním sa na bolesti bruška, 
či hlavy. „Rodičia si najčastejšie 
všimnú nápadné zmeny v správa-
ní alebo v  nálade dieťaťa, ktoré 
nie sú pre jeho povahu typické. 
Čiže dôjde k nejakému zlomu ale-
bo zmene, dieťa sa správa inak 
ako sú navyknutí, či už sú to rôzne 

problémy v  správaní, nejaké neprimeranosti, agre-
sívne správanie alebo naopak prílišná uzavretosť, 
či utiahnutosť dieťaťa, zvláštne zmeny v  náladách, 
plačlivosť alebo hyperaktivita,“ hovorí psychiatrička 
o príznakoch, podľa ktorých viete spoznať, že niečo 
s dieťaťom nie je v poriadku.

Dospelí si možno občas povedia - veď aké on už môže mať starosti, veď je iba dieťa. Pravdou ale 
je, že smútok, stres i problémy neobchádzajú ani detskú dušu. Vedeli ste, že deti zažívajú takmer 
také isté strachy, pocity úzkosti, či krivdy a depresie ako my dospelí? Aj o tom, ako na deti vplýva 
aktuálna pandemická situácia, sme sa v rámci našej rubriky Lekár radí porozprávali s detskou 
psychiatričkou MUDr. Magdalénou Fülöpovou.

Keď plače 
detská 

duša

jE VEľMI DôlEžITé, AKé 
PROSTREDIE V TýchTO 
chVÍľAch VyTVORIA 
RODIČIA PRE DIEťA. 

úSPEch jE, AK Mu RODIČ 
DOKážE PRIPRAVIť REžIM, 

KTORý jE PRE NEhO 
bEžNý.

LE
K

Á
R 

RA
D

Í 



23

Apríl 2021

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

Najčastejšie choroby

Magdaléna Fülöpová lieči pacientov do osem-
násteho roku života. „U detí sú najčastejšie úzkostné 
a depresívne poruchy, poruchy správania, neurový-
vojové poruchy ako autizmus, či neskorý vývin reči 
a podobne.“ Ako dodáva, stáva sa, že rodičia takmer 
vždy pred návštevou ich ambulancie vyhľadávajú 
najprv pomoc psychológa. „Je to možno aj z dôvo-
du takej menšej stigmatizácie alebo možno to v nich 
vytvára pocit menšej závažnosti problému. Je ale 
pravdou, že až pokiaľ nie je tá starostlivosť dostaču-
júca, obracajú sa na nás,“ hovorí. Ľahšie depresívne 
poruchy sa dajú liečiť psychoterapeuticky. „U  tých 
vážnejších stavoch už nasadzujeme farmakotera-
piu.“

Vyšetrujú pri hre

Dostať sa do krehkej detskej duše naozaj nie je 
jednoduché. Ako psychiatrička vysvetlila, aj preto je 
potrebné, aby v ambulancii bolo vytvorené príjemné 
detské prostredie. „Aby sa deti necítili ako u lekára, 
ale ako v domácom prostredí. Vyšetrovať sa ich sna-
žíme hlavne pri hre alebo pri bežných činnostiach. Pri 
prvom stretnutí sa deti väčšinou „rozkukávajú“, zo-
znamujú sa s prostredím a čakajú čo od nich budeme 
chcieť. Neskôr sa ich spolupráca zlepšuje. Ak k  nám 
prídu staršie deti, dávame im priestor na to, aby roz-
právali o tom, čo ich trápi, aby samé vyjadrili potre-
by a to s čím by potrebovali pomôcť,“ vysvetľuje. Ako 
Fülöpová dodáva, detskí psychiatri úzko spolupracu-
jú aj s detskými psychológmi a taktiež so špeciálnymi 
pedagógmi.

V  súčasnosti majú deti psychiatrické poruchy 
v oveľa skoršom veku a boli vyhodnotené ako závaž-
nejšie ako pred tridsiatimi, či štyridsiatimi rokmi. Už 
dospelí majú čo robiť, keď sa snažia dobre psychicky 
ustáť aktuálnu koronavírusovú dobu. Súčasné obdo-
bie je podľa slov psychiatričky náročné hlavne pre cit-
livé deti. „Je pre ne rizikové, pretože im chýba bežný 
režim, sociálne kontakty, chýba im motivácia, keďže 
sú vytrhnuté zo svojho režimu, zo svojich povinností. 
Depresívne, či úzkostné poruchy sa u dieťaťa v tomto 
období môžu zhoršiť,“ priznáva psychiatrička.

Dieťaťu vytvorte režim, na ktorý je zvyknuté

Práve rodina je tá, ktorá môže pomôcť dieťaťu vy-
sporiadať sa s týmito okolnosťami. „Veľmi dôležitá je 
atmosféra v rodine, spôsob ako celá rodina prežíva 
toto obdobie, do akej miery to zasahuje do fungova-
nia rodiny dokonca aj do finančnej situácie. Je veľmi 
dôležité aké prostredie v  týchto chvíľach vytvoria 
rodičia pre svoje dieťa. Úspech je, ak mu rodič doká-
že pripraviť aspoň taký režim, ktorý je pre dieťa bež-
ný. Od toho potom závisí aj stav dieťaťa a aj to ako 
dokáže prijať celú situáciu s  pandémiou,“ uzavrela 
Fülöpová. 

Jana Pisarčíková

•	 Od roku 2009 pracuje na Pediatrickom 
oddelení Nemocnice Poprad.

•	 Absolvovala LF MÚ v Brne, odbor všeobec-
né lekárstvo

Atestácie:

•	 2014  – Euroatestácia LF SZÚ Bratislava 
z pediatrie

•	 2020 z detskej psychiatrie 

O LEKÁROVI
MuDr. 

Magdaléna 
Fülöpová
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DETSKá PSychIATRIcKá AMbulANcIA
MuDr. Magdaléna Fülöpová
Budova kožného stacionára, 2. poschodie
Telefón: 052/7125 655
E-mail: detska.psychiatria@nemocnicapp.sk
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Ako dlho sa venuješ lyžovaniu a  aké 
boli tvoje začiatky?

„Lyžovaniu sa venujem už od svojich 
troch rokov a  začiatky vôbec neboli ľahké. 
Ako prvý sa ma ujal môj otec, ktorý ma síce 
naučil nejaké  základy,  ale nebol som úpl-
ne šťastný. Neskôr sa moji rodičia rozhodli 
zveriť ma radšej  trénerom, ktorí sa lyžova-
niu profesionálne venujú. Vystriedal som 
ich veľa a keď som mal 4 roky objavili sme 
SnowSports Club, v  ktorom som ostal až 
doteraz. Mám už 13 rokov a som milo pre-
kvapený, čo sa mi podarilo dosiahnuť a vte-
dy sa mi ani nesnívalo.“

Aké sú teda tvoje doterajšie najväčšie 
úspechy?

„Určite by som povedal, že víťazstvo v Slo-
venskom pohári medzi staršími predžiakmi, 
ktoré som získal pred 2 rokmi. Keď sa však 
na to pozriem teraz, tak pre mňa je každé 
dobré umiestnenie úspechom a uvedomu-
jem si to každým rokom viac.“

V závere februára si sa zúčastnil význam-
ných medzinárodných pretekov v bosne 
a  hercegovine, aj napriek nepriaznivej 
dobe. Aká tam viedla cesta?

„Musel som prejsť nomináciou, kto-
rá sa konala v  Mlynkoch  za  daných 

Michal 
Tatarko si 
lyžovanie 

v prvom 
rade 

užíva

Fenomenálna lyžiarka Petra Vlhová je v súčasnosti veľkým vzorom pre 
športujúcu mládež na Slovensku a my nemusíme chodiť ďaleko, aby 
sme sa poobzerali za nejakým talentom, ktorý by mohol ísť v jej stopách. 
Popradčan Michal Tatarko je žiakom 7. ročníka v Spojenej škole v Poprade 
a zároveň členom lyžiarskeho klubu SnowSports Club Vysoké Tatry. 
V sezóne poznačenej koronavírusom sa dostal na medzinárodný súťažný 
svah až v novom roku, ale jeho počínanie stálo za to. Vo februári skončil na 
pretekoch FIS CHILDREN CUP 2021 v Bjelasnici (BaH) dvakrát na 3. mieste. 
V našom rozhovore prezradil viac.
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pandemických podmienok. Podarilo sa mi štyrikrát zvíťa-
ziť. Nestačilo sa však len nominovať. Stálo za tým veľa ho-
dín na snehu, potu a plaču. Lyžovanie je tvrdý šport, ale 
pritom si ho musíte užívať.“

Aká bola vôbec príprava na dané preteky, keďže 
možností na tréning asi nebolo veľa?

„Našťastie sme ako klub mali možnosť denne tréno-
vať v poľskom stredisku Jurgów. Osobne som sa viac sú-
stredil na zlepšenie slalomu, čo si myslím, že sa celkom 
podarilo. Dúfam, že sa aj ostatným pretekárom naskytne 
taká príležitosť na tréning, pretože z vlastnej skúsenosti 
viem, že strašne veľa detí ešte ani neobulo lyže, čo ma 
veľmi mrzí.“

Ako vyzerali samotné preteky v  bjelasnici, keďže 
všade straší  covid-19  a  treba pri takýchto poduja-
tiach dodržiavať rôzne pravidlá?

„Aj tam sme museli stále nosiť rúška a dodržiavať od-
stupy. Väčšina ľudí si tam ale myslí, že tam už Covid ne-
môže byť. Preto sme si museli dať väčší pozor, aby sme sa 
nenakazili. Na to, aká je sezóna, tak tam majú zasnežené 
skoro celé stredisko. Po pretekoch nastalo vyhodnotenie, 
kde sme si mohli dať dole rúška a usmiať sa do kamier. Po 
vyhodnotení sme sa už len zbalili a vyrazili do hotela, kde 
sme v bubline trávili zvyšok dňa.“

Nebol teda vôbec čas na voľnočasové aktivity?

„Snažili sme sa byť väčšinu  času  na izbách.  Po pre-
tekoch som mal aj pocit, že toho voľného času bolo až 
príliš. Väčšinu sme trávili s kartami v rukách a relaxáciou.“

Štartoval si v slalome a obrovskom slalome. V oboch 
prípadoch bol z  toho bronzový stupienok a  úplne 
rovnaké poradie na prvých troch miestach, keď si 
zaostal za dvoma chorvátmi. Aké boli tieto preteky 
z tvojho pohľadu?

„Ako každý pretekár, aj ja som bol na štarte v strese. 
Viac to na mne bolo vidno v slalome, pretože som ne-
mal toľko najazdené. Po vyštartovaní zo mňa stres opa-
dol a mohol som sa venovať svojim jazdám. Pri slalome 
sme boli rozdelení na starších a mladších, čiže som mal 
celkom tvrdý kopec. Slalom nebol veľmi zavretý, bol pek-
ne systematický a brány boli príjemne ďaleko od seba. 
Do druhej jazdy som vošiel viac nabudený, čo svedčí aj 
o tom, že som bol v druhej jazde druhý. Žiaľ, nestačilo to 
na náskok Chorváta a nakoniec som skončil tretí. V ob-
rovskom slalome som bol viac namotivovaný vyhrať. Bo-
hužiaľ, som na prechode zo strminy na rovinu urobil zo-
pár chýb a preto som skončil taktiež až tretí. Osobne som 
s výsledkami spokojný, aj keď som urobil nejaké chyby. 
Skúsim si to na ďalších pretekoch postrážiť.“

Ako si vnímal práve ten fakt, že ste sa traja pretekári 
zoradili v oboch prípadoch v rovnakom poradí?

„Nečakal som, že sa mi na prvých medzinárodných 
pretekoch podarí 2× obsadiť 3. miesto. Bol som nadšený 

z daného poradia, pretože bolo vidieť tú rivalitu medzi 
pretekármi. Určite ich beriem ako konkurentov, ale nepo-
važujem ich za nepriateľov. Preteky si treba užiť a tešiť sa 
z nich.“

Ako vlastne vyzerá tvoja sezóna, ktorá je poznačená 
pandémiou?

„Moja sezóna začala dosť nezvyčajne, pričom sme na 
začiatku zimy lyžovali na Donovaloch. Po uvoľnení pan-
demických opatrení sme sa presunuli na Štrbské pleso. Po 
Novom roku sa už zavreli všetky lyžiarske strediská, a tak 
sme museli hľadať alternatívne možnosti. Nakoniec sa 
nám podarilo vybaviť tréningy v poľskom stredisku Jur-
gów. Z môjho pohľadu určite sezóna potrvá, pokým sa 
sneh neroztopí, alebo nesprísnia opatrenia. Za túto sezó-
nu som však veľa pretekov neabsolvoval.“

Kto je tvojím lyžiarskym vzorom?

„Mám  viac mužských vzorov ako ženských, aj keď 
mnohé ženy sú fantastické. Mojím hlavným vzorom vždy 
ostane Marcel  Hirscher, pretože on je pre mňa legen-
da. Dúfam, že budem mať príležitosť sa s  ním niekedy 
stretnúť. Medzi ženami je to asi Mikaela Shiffrinová, a to 
kvôli jej štýlu jazdy a nadšenia z pretekov.“

lyžiarsky ošiaľ ale na Slovensku v tomto období spô-
sobuje Petra Vlhová. Sleduješ aj ty pozorne jej výko-
ny a dokážeš sa nimi inšpirovať?

„Asi ako každý Slovák, tak aj ja pravidelne sledujem 
Petrine výsledky a fandím jej. Snažím sa inšpirovať neja-
kými jej jazdami a  povedať  si „toto  raz dokážem aj ja“. 
No to sa možno dozvieme o niekoľko rokov.“

Stretol si sa už napríklad s bratmi žampovcami z Ta-
tier, prípadne Popradčanom Martinom bendíkom? 
Dokážu ťa aj oni motivovať?

„Ešte som nemal príležitosť stretnúť sa so Žampov-
cami, ale určite by som sa tomu potešil. Viackrát som sa 
však stretol a porozprával s Martinom Bendíkom. Stále 
máme doma radosť, ak niektorí z nich vydá dobrý výsle-
dok a dokáže nás tým motivovať.“

Aké sú tvoje najväčšie sny a túžby v rámci lyžovania?

„Moje asi najväčšie ciele sú  vyhrať veľký kryštálový 
glóbus a postaviť sa na olympijský stupienok víťazov. Ale 
úplne by mi stačilo, keby sa mi podarilo dostať sa medzi 
najvyššiu špičku a zoznámiť sa s novými konkurentmi.“

Marek Vaščura

MIchAl TATARKO 
sa v druhej polovici marca zúčastnil ďalších 
medzinárodných pretekov, a to FIS Children 
Cup-u  (PIBA Cup) v  bulharskom stredisku 
Pamporovo. V  obrovskom slalome obsadil 
5. miesto, no a v slalome, po sľubnej 3. pozí-
cii z 1. kola, nedokončil kolo druhé.
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Snooker je síce vo svete populárny šport, ale 
na Slovensku nie veľmi rozšírený. Ako ste sa 
k nemu dostali?

„S  bratom sme to sledovali v  televízii už ako mladí, 
13-14-roční chlapci. Spomínam si, že v tej dobe bolo roč-
ne len zopár turnajov a tak sme sa vždy veľmi tešili keď 
niečo bolo v televízii naživo. Najprv sme vôbec nerozu-
meli pravidlám, prečo sa gule vracajú na stôl a podob-
ne, no od začiatku nás tento šport fascinoval. Keď som 
sa v roku 2016 presťahoval do Veľkej Británie, začal som 
chodievať do lokálneho snooker klubu. Takto som spo-
znal snooker bližšie. Práve Spojené kráľovstvo je kolískou 
tohto športu a odohráva sa tu väčšina profesionálnych 
turnajov.“

Ako ste sa prepracovali na pozíciu rozhodcu?

„Nápad stať sa rozhodcom mi skrsol v hlave, keď som 
bol doma na maródke a sledoval som jeden z turnajov 
na BBC. Vedel som, že chcem byť súčasťou toho celého, 
no zároveň som vedel, že ako hráč to nedotiahnem ďale-
ko (smiech). Logická možnosť bola skúsiť rozhodovanie. 
Napísal som mail Anglickej asociácii snookru a biliardu 
a prihlásil som sa na kurz. O pár dní som dostal odpoveď 
a kontakt na lokálneho “Assesor”-a. S ním som absolvo-
val kurz, kde mi vysvetlil pravidlá a ukázal mi pri stole ty-
pické situácie. Neskôr som mal skúšku. Pravidlá snookru 

som samozrejme vedel už pred tým, no na tomto kurze 
sa preberajú tzv. „špecialitky“ a situácie, ktoré nenastá-
vajú často. Taktiež bolo dôležité naučiť sa presné znenie 
pravidiel a k tomu korektný slovník. Priznám sa, že nie-
ktoré slová som v angličtine pred tým nikdy nepočul.“

Tento šport nie je najlacnejší a  v  turnajoch sa to-
čia pekné peniaze. Robíte to na plný úväzok, alebo 
máte aj civilné zamestnanie?

„Na okruhu Pro Tour je len zopár rozhodcov, ktorí 
to robia ako „full time job“. Väčšina to robí popri práci 
a hlavne ako záľubu. Tak ako ja. Samozrejme to máme 
zaplatené, ale v tomto štádiu mojej kariéry by som sa iba 
snookrom neuživil. Dúfam, že v  budúcnosti to budem 
vedieť skombinovať tak, aby som sa zúčastňoval čoraz 
viac turnajov a  možno časom sa to stane moja hlavná 
práca. Kto vie?“

Spomínate si na svoj úplne prvý turnaj či zápas v po-
zícii rozhodcu?

„Môj prvý turnaj bol amatérsky turnaj v meste Leeds, 
a to v januári 2019. Samozrejme som bol nervózny a ne-
tušil som čo čakať, ako sa budú hráči správať a ako to celé 
funguje. Bol to jednodňový turnaj, no už okolo obeda 
som vedel, že toto je niečo, čo ma bude baviť a chcem sa 
tomu venovať.“

Mnoho Popradčanov cestuje do Veľkej Británie za prácou, 
no nie každý si tam mohol plniť aj svoje sny. 35-ročnému 
Marekovi Sedmákovi sa to podarilo. V športe, ktorý 
v našich končinách nie je veľmi rozšírený dokázal to, čo ešte 
žiaden Slovák pred ním. Stal sa snookrovým rozhodcom 
a dopracoval sa až medzi svetovú elitu, kde dozerá na 
dodržiavanie pravidiel v zápasoch tých najväčších hviezd. 
V rozhovore prezradil množstvo zaujímavostí, ktoré bežný 
fanúšik len ťažko postrehne.

Svet 
snookru 

si vysníval 
Popradčan 

Marek 
Sedmák
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Aká bola teda cesta medzi elitu?

„V novembri 2018 som absolvoval kurz a skúšku. Získal 
som tak rozhodcovskú licenciu v Anglicku. Samozrejme, 
nedá sa hneď skočiť do Pro Tour. Musel som si prejsť ama-
térskymi a lokálnymi turnajmi v meste Newcastle upon 
Tyne, kde žijem. Asi po roku rozhodovania amatérskych 
súťaží, po víkendoch strávených mimo domu a obetova-
nia množstva času tomuto koníčku som dostal príležitosť 
ako jediný reprezentovať Anglicko na svetovom turnaji 
na Malte – WSF Open 2020. Boli to vlastne majstrovstvá 
sveta pre amatérov. Víťaz získal dvojročnú Pro Tour Card 
a bol ním Ashley Hugill. Tento turnaj mi dal veľa skúse-
ností. Prvýkrát som si vyskúšal, aké to je rozhodovať na 
tzv. TV stole, kde prenos bol streamovaný na facebooku 
WSF (World Snooker Federation). Tu som prvýkrát rozho-
doval zápas takej hviezdy ako Tony Drago, ktorý bol na 
vrchole svojej kariéry v 90tych rokoch. Po tomto turnaji 
som pokračoval ďalej na amatérskom okruhu v Anglicku. 
V tom istom roku som dostal pozvánku rozhodovať prvý 
turnaj pre World snooker Q-School. Toto je príležitosť pre 
nádejných amatérskych hráčov a taktiež pre hráčov, kto-
rí v daný rok vypadli z Pro Tour a chcú sa vrátiť späť. Je 
to taktiež možnosť pre rozhodcov, ktorí majú 
ambíciu postúpiť ďalej vo svojej kariére. Ten-
to turnaj sa konal v Sheffielde. Tu som dostal 
možnosť rozhodovať jeden z finálových zápa-
sov o Tour Card. Táto skúsenosť a môj výkon 
mi otvorili dvere na vysnívanú WST-Pro Tour. 
Moju prvú pozvánku na profesionálny turnaj 
som dostal v  októbri 2020. Bolo to poduja-
tie English Open 2020. Svoju pozíciu som si 
úspešne obhájil a  stal som sa členom rozhodcovského 
tímu WST (World Snooker Tour).“

Snooker vyzerá naoko jednoducho, ale je okolo 
toho celá veda a  kopec pravidiel. bolo ťažké sa to 
celé naučiť?

„Nebral som to ako niečo, čo sa musím učiť nasilu, ale 
ako niečo, čo mám rád a baví ma to. Preto som sa učil so 
záujmom a nadšením. Pravidlá som ovládal, ale je pravda, 
že počas kurzu som sa dozvedel vždy niečo nové. Nau-
čil som sa riešiť situácie, ktoré sa vyskytnú veľmi zriedka. 
Zhodou okolností, na prelome rokov 2019 a 2020 prešli 
pravidlá miernymi úpravami a  museli sme absolvovať 
seminár s Brendanom Moorom, ktorý je podľa mňa je-
den z najlepších, ak nie najlepší rozhodca na svete. Už 
len sedieť v tom čase s ním v jednej miestnosti a učiť sa 
od neho bol veľký zážitok. Teraz ho už môžem oslovovať 
kolega a stretávame sa na turnajoch pravidelne.“

Aká je vlastne úloha rozhodcu snookrového zápasu?

„Ako hovorí môj otec: “leštiť gule…” (smiech). Teraz 
vážne - úloha rozhodcu je pomerne jednoduchá. Tre-
ba dávať pozor na dodržiavanie pravidiel, počítať skó-
re a starať sa o pokojný priebeh zápasu. Pred zápasom 
musíme samozrejme nachystať stôl a stolíky pre hráčov 

(vodu, suchý a  vlhký uterák a  ľad). Teraz, v  čase pan-
démie, je našou povinnosťou pred každým zápasom 
dezinfikovať stolíky, sedačky a samozrejme náradie na 

stole, ktoré hráči používajú. Každý má svoj 
vlastný set pomocného náradia pod stolom 
(hrabličky, predlžováky a pod.). Taktiež je úlo-
hou rozhodcu kontrolovať obecenstvo, čo te-
raz v čase Covid-u samozrejme odpadá. Pred 
zápasom, keď je všetko pripravené, skontro-
lujem hráčom oblečenie. Na snookrových 
zápasoch je totiž prísny dress code a skontro-
lovať musíme aj reklamné logá, ktoré majú 

hráči na sebe. Keďže väčšina turnajov je dnes vysie-
laných v televízii, musíme sa starať aj o reklamnú časť 
tohto športu. Hráči majú maximálny počet dovolených 
reklám. Napríklad, ak má hráč pod 18 rokov, nesmie mať 
na sebe žiadne reklamy na alkohol alebo reklamy stáv-
kových kancelárií.“

Snooker je hra džentlmenov. Akí sú samotní hráči po 
ľudskej stránke? Stretli ste sa vôbec s nejakým kon-
fliktom?

„Všetci hráči, s ktorými som mal doteraz možnosť sa 
stretnúť mimo stola boli veľmi priateľskí a profesionálni. 
Raz som počas zápasu natrafil na hráča, ktorí asi chcel 
ukázať svoje ego a mali sme malú nezhodu. Po mojom 
napomenutí to už viac neskúšal a teraz sa pri stretnutí 
pozdravíme a sme v pohode.“

Ste jediným a  prvým Slovákom, ktorý sa dokázal 
prepracovať na rozhodcu Pro Tour. Ako to vnímate?

„V prvom zápase som sa musel štípať do ruky či je 
to vôbec pravda. Vnímam to však veľmi pozitívne. Som 
hrdý na to, že do snookrovej rodiny pribudla ďalšia kra-
jina a že je to mojou zásluhou. Osobne si myslím, že ak 
by som ostal žiť na Slovensku, tak by som sa určite takto 
ďaleko nedostal.“

 „MOjÍM 
NAjVäČŠÍM 
FANúŠIKOM 

jE MOjA 
MANžElKA“ 

Marek Sedmák
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Ako vlastne snooker vnímajú samotní briti?

„Snooker určite patrí k  veľmi populárnym športom 
v Anglicku a celom Spojenom kráľovstve. Nejaký čas ne-
bol tak populárny ako v 80-tych a 90-tych rokoch, kedy 
boli na výslní hviezdy ako Jimmy White, Steve Davies ale-
bo Stephen Hendry. V posledných rokoch však snooker 
zažíva novú éru. Hrá sa oveľa viac turnajov ako kedykoľ-
vek pred tým a aj prize money sú najvyššie v histórii. Te-
raz je veľmi ojedinelé, ak sa v niektorý týždeň snooker 
nehrá a nevysiela sa v televízii.“

Snookrovou hrajúcou legendou je určite Ronnie 
O‘Sullivan. Mali ste už tú česť rozhodovať jeho zápa-
sy? Prípadne, ktorý zápas v doterajšej kariére pova-
žujete za top?

„Keď sa povie Snooker, tak asi veľkej väčšine ľudí na-
padne Ronnie O’Sullivan. On je naozaj tvárou snookru 
po celom svete a  priťahuje pozornosť médií a  veľkého 
počtu divákov. Zatiaľ som jeho zápas nerozhodoval, ale 
najbližšie som sa k nemu dostal asi na poslednom turnaji 
Welsh Open, kedy som rozhodoval zápas na vedľajšom 
stole. Tento zápas, ktorého aktérmi boli John Higgins 
a Ali Carter je zatiaľ zrejme aj vrcholom v mojej krátkej 
kariére.“

Ktorý turnaj bol doteraz pre vás najvýznamnejší?

„Z  pohľadu mojej kariéry bol pre mňa odrazovým 
mostíkom turnaj WSF Open 2020 na Malte a  následne 
Q-School 2020, kedy som sa prvýkrát ukázal pred ľuď-
mi z World snooker. Čo sa týka turnajov na Pro úrovni, 
tak určite si zatiaľ najviac cením Welsh Open 2021. Bol 
to prvý turnaj sezóny, ktorý sa hral mimo Marshall aré-
ny v Milton Keynes, kde sa kvôli pandémii a opatreniam 
hrali dovtedy všetky turnaje. Bol to tiež môj prvý turnaj, 
kde som dostal možnosť rozhodovať pred televíznymi 
kamerami.“

Ako vyzerá harmonogram snookrového rozhodcu 
na Pro Tour úrovni? Dá sa s touto profesiou cestovať 
po svete?

„Momentálne kvôli pandémii a opatreniam sa všetky 
turnaje hrajú v UK, takže som zatiaľ nemal možnosť ces-
tovať so snookrom po svete. Všetci však dúfame, že sa 
situácia v najbližšom čase vylepší a snooker bude môcť 
znova zavítať do sveta. Hlavne do Číny, kde snooker v po-
sledných rokoch zažíva obrovský boom. Hrá sa tam čoraz 
viac turnajov.“

Ako vyzerá snookrová sezóna a  aký najbližší 
program vás čaká?

„Sezóna je prakticky celoročná, až na malú pauzu po 
majstrovstvách sveta, čo je asi dva mesiace (jún, júl). Hrá 
sa skoro každý týždeň, takže príležitostí na rozhodovanie 
je čoraz viac. Momentálne to robím popri zamestnaní, 
takže sa nemôžem zúčastňovať každého turnaja, ale sna-

žím sa vyčleniť si na snooker čoraz viac času. Dúfam, že 
nasledujúcu sezónu ma budete vidieť častejšie. Začiat-
kom apríla by som mal byť súčasťou kvalifikácie na maj-
strovstvá sveta a samotný šampionát sa odohrá v termí-
ne od 17. apríla do 3. mája. Toto bude posledný turnaj 
sezóny Pro Tour. Pred letnou prestávkou sa ešte odohrá 
už spomínaná Q-School 2021, ktorej sa pravdepodob-
ne zúčastním. Stále som aj členom amatérskej asociácie 
v Anglicku, ktorá organizuje turnaje po víkendoch. Tento 
rok nám sezónu skomplikoval Covid a mnoho plánova-
ných turnajov sa odkladalo. Vyzerá to tak, že s postup-
ným uvoľňovaním sa aj snooker vracia do starých koľají 
a budeme môcť dohrať posledné turnaje a finálové zá-
pasy jednotlivých kategórií.“

Aké boli reakcie najbližších, keď vás videli v  pria-
mom televíznom prenose?

„Dostať sa na tzv. TV stôl nie je tak jednoduché a ne-
podarí sa to každému. Musíte absolvovať veľa zápasov 
na vedľajších stoloch, ktoré nie sú vysielané naživo a ak 
sa osvedčíte, tak dostanete šancu ukázať sa. Mne sa to 
podarilo práve na mojom poslednom turnaji vo Walese, 
kde som rozhodoval zápas medzi Johnom Higginsom 
a Ali Carterom. Zážitok to bol samozrejme veľký. Prvý-
krát som rozhodoval s mikrofónom na tele. Vysielala to 
aj na Slovensku známa televízia Eurosport, takže si viete 
predstaviť, že tam určitý stres bol. Trvalo to však len zo-
pár prvých strkov na stole a bol som späť v mojej kom-
fortnej zóne a sústredil som sa len na zápas. Pre rodinu 
a kamarátov to bol takisto zážitok. Hlavne môj brat, ktorý 
je veľký fanúšik snookru, sleduje každý môj turnaj a môj 
progres. Samozrejme, mojím najväčším fanúšikom je 
moja manželka, ktorá bola pre mňa veľkou oporou na 
ceste k Pro Tour. Veľa víkendov a týždňov obetovala na 
to, aby som mohol robiť to, čo ma baví. Patrí jej preto 
veľká vďaka! Pre mňa je to stále niekedy až neuveriteľné, 
kde som sa za tak krátky čas dostal. Zrazu som súčasťou 
toho, o čom som sníval a obdivoval v televízií od malička. 
Každým ďalším turnajom to síce vstrebávam viac a viac, 
ale stále je to zážitok a vzrušenie pred každým jedným 
zápasom.“

Má rozhodca snookru na tej najvyššej úrovni vôbec 
nejaké ciele?

„V mojom štádiu kariéry sú tie sny a ciele samozrejme 
nespočetné. Myslím si však, že najvyšším cieľom a snom 
pre každého rozhodcu na svete je rozhodovať finále maj-
strovstiev sveta v divadle Crucible v Sheffielde, ktoré sa 
považuje za svätyňu snookru. Niektorí ho nazývajú aj 
“home of snooker”, čiže domov snookru. Už len rozho-
dovať na tomto turnaji akýkoľvek zápas by bolo niečo 
úžasné. Rozhodcovia väčšinou tento turnaj dostávajú za 
odmenu a za dlhoročnú dobrú prácu. Uvidíme, kedy sa 
tam objaví aj prvý Slovák. Ja robím všetko preto, aby to 
bolo čím skôr.“

Marek Vaščura
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V Poprade Petru Vlhovú vítal okrem otca a priateľa 
aj primátor mesta Poprad Anton Danko, spoločne 
s výkonným riaditeľom Letiska Poprad – Tatry Pet-

rom Dujavom. „Všetci sme jej držali palce. Môžeme sa 
len tešiť, že máme medzi sebou takúto osobnosť, ktorá 
podáva skvelé výkony a dokáže výborne reprezentovať 
nielen náš región, ale celé Slovensko,“ uviedol Peter Du-
java. „Myslím si, že Petra je spájajúcim prvkom dnešnej 
rozhádanej spoločnosti a  dáva ju určitým spôsobom 
dokopy. Bodaj by sme mali viac takýchto osobností. 
Celé Slovensko jej fandilo. Pri sledovaní jej výkonov sme 
sa opäť dokázali všetci spojiť, ako už neraz pri športe,“ 
dodal Anton Danko. Veľkú radosť z príletu Petry Vlho-
vej do Popradu a osobného stretnutia mala aj dcéra po-
pradského primátora Aurora Danková, ktorá sa lyžova-
niu venuje a Petra je jej veľkým vzorom. „Od radosti som 
pri pretekoch až kričala. Bola som rada, keď sa na maj-
strovstvách sveta umiestnila aspoň na druhom mieste. 
Na letisku mi podpísala prilbu a  ja si to veľmi vážim,“ 
povedala nádejná lyžiarka.

Petra Vlhová vždy cítila podporu z domoviny a v Po-
prade dokázala, že pod Tatrami je skutočne doma. „Ja to 
vnímam, že celé Slovensko mi vždy drží palce a naozaj 
mi praje tie najlepšie výsledky. Veľmi si vážim, že som 
mohla po pretekoch priletieť do Popradu. Po majstrov-
stvách sveta som bola unavená, ale o to šťastnejšia, že 
som sa konečne stretla s najbližšími. Musím však pove-
dať, že svetový šampionát nebol prioritou. To najdôle-
žitejšie prichádza po ňom,“ priznala v  tom čase Petra 
Vlhová, ktorá sa okamžite začala pripravovať v  Jasnej 
na zvyšok sezóny Svetového pohára. O  týždeň neskôr 
cestovala späť do Talianska, aby následne na domácej 
pôde v  Jasnej rozjasala fanúšikov dvoma pódiovými 
umiestneniami (zlato i  striebro). Až do konca bojovala 
snehová kráľovná z Liptova o celkové prvenstvo vo Sve-
tovom pohári, čo sa jej napokon aj podarilo a v nedeľu 
21. marca nad hlavu zodvihla veľký krištáľový glóbus. 
Pripomeňme si návštevu Petry Vlhovej, ktorá pobláznila 
celé Slovensko i ľudí pod Tatrami, v našom fotonávrate 
z popradského letiska.    Marek Vaščura

Poprad 
nadšene 

vítal 
snehovú 
kráľovnú 
z Liptova

Vydarenú sezónu má za 
sebou hviezda slovenského 

lyžovania Petra Vlhová, ktorá 
sa so svojimi čiastkovými 

úspechmi podelila nedávno 
aj s Popradčanmi. Hneď po 

zisku druhej striebornej 
medaily zo svetového 

šampionátu v Taliansku 
priletela koncom februára na 

popradské letisko.
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V  aktuálnej  sezóne má BAM Poprad do mládežníc-
kych súťaží organizovanými SBA prihlásených osem 
družstiev vo vekových kategóriách  – mikro liga, 

mladšie mini žiačky, staršie mini žiačky, mladšie žiačky, 
žiačky, staršie žiačky, kadetky a juniorky. Najmenšie deti 
z  1. až 4. ročníka ZŠ navštevujú basketbalové prípravky 
v  štyroch oddeleniach v  základných školách a  v  Aréne 
Poprad. „Zároveň sa nám podarilo otvoriť gymnastickú 
prípravku pre najmenšie deti s  cieľom začať všeobecnú 
športovú prípravu v  čo najskoršom veku,“ rozhovorila 
sa J. Janáčková a vrátila sa až na úplný začiatok sezóny 
2020/2021: „Sezónu sme začali už v auguste. Letnú špor-
tovú prípravu všetky naše družstvá zakončili kondičným 
sústredením. Nasledovali prípravné zápasy a turnaje. Po 
prvej vlne pandémie sme v septembri v našom klube za-
znamenali zvýšenie členskej základne. Nárast počtu detí 
nás prekvapil a zároveň potešil.“

Po rozbehnutí prvých kôl majstrovských súťaží zaúra-
doval COVID-19 a ovplyvnil tréningový proces mládežníc-
kych družstiev. „Začiatkom októbra 2020 dostali „stop-
ku“ nielen všetky súťaže, ale aj spoločné tréningy. Tie sa 
obnovili až na konci daného mesiaca, aj to len v počte päť 
hráčok a jeden tréner. Táto podmienka spôsobila enorm-
ný tlak na počty tréningových hodín. Došlo k  výrazné-
mu obmedzeniu tréningov v jednotlivých družstvách za 
týždeň. V  tomto období preto patrí veľké poďakovanie 
našim trénerom, ktorí sa navyše venovali svojim zveren-
kyniam cez víkendy v hale, ale aj pri outdoorových aktivi-
tách,“ skonštatovala šéftrénerka.

V závere roka pandémia zasiahla do športového dia-
nia v klube ešte výraznejšie a dlhodobé opatrenia ovplyv-
ňujú život v ňom dodnes. Aj BAM-ka sa chtiac, či nechtiac 
presunula do online priestoru. „Obmedzili sa spoločenské 
kontakty a nebol možný už ani tréning v exteriéroch. Od 
januára 2021 sme preto v  našom klube pristúpili k  tré-
novaniu elektronicky, formou individuálnej prípravy 
v  domácich podmienkach. Inak sa však musí pristupo-
vať k tréningu malých detí a inak v dorasteneckom veku. 
Tomu sme prispôsobili aj elektronickú komunikáciu, aby 
to bolo efektívne pre všetkých. Tréneri prípraviek, mik-
ro, mini a žiackych kategórii pracujú online cez aplikáciu 
ZOOM. V  tejto skupine je veľmi dôležitá komunikácia 

s rodičmi, lebo v tomto veku sú oni ten určujúci faktor, či 
dieťa bude alebo nebude tréningy vykonávať. V  tomto 
období prevláda súťaživosť, zábava, hra. Tréneri zvyšujú 
motiváciu k pohybu aj rôznymi výzvami, ktoré by mala 
vykonávať celá rodina, prípadne viacero členov domác-
nosti. Tréneri starších vekových kategórií pracujú na 
princípe vypracovania individuálnych plánov, videí, fo-
tografií, obrázkov, či odporúčaní na odkazy, ktoré danú 
problematiku zobrazujú. Tu je práca iná, tu sa musí mo-
tivovať k individuálnemu rozvoju už samotný športovec. 
Samozrejme, úloha rodiča je aj v tomto prípade nezastu-
piteľná,“ zhrnula online tréningy J. Janáčková.

Tréneri to nemajú ľahké a pri tvorbe online tréningov 
sa rozhodne nenudia. „Na týždennej báze zasielajú tré-
ningové plány, ktoré obsahujú cvičenia na rozvoj vytrva-
losti, rýchlosti, sily a koordinácie. Hráčky podľa pokynov 
absolvujú cvičenia a poskytujú spätnú väzbu. Počas týž-
dňa tréneri plán komunikujú so zverenkyňami a násled-
ne vyhodnocujú. Motivujú k outdoorovým aktivitám po-
čas víkendov. Individuálna príprava športovca v izolácii 
je psychicky veľmi náročná. Individuálny tréning doma, 
osamote, preverí mentálnu silu športovca. Úlohou tréne-
ra je motivovať hráčov k plneniu svojich malých osobných 
cieľov – byť rýchlejší, urobiť viac kľukov, a pod.,“ zdôrazni-
la šéftrénerka mládeže BAM Poprad.

Tréneri tvoria v tejto neľahkej dobe jeden tím, vzájom-
ne komunikujú, pracujú z domu a po celý čas sú k dispo-
zícii svojim hráčkam. „Patrí im veľké poďakovanie, akú 
starostlivosť dievčatám venujú. Celoplošné zatvorenie 
škôl, zavedenie dištančného vzdelávania, izolácia či zá-
kaz vykonávania spoločných tréningov má už dokáza-
teľne negatívny efekt na deti a  mládež, predovšetkým 
na ich zdravotný stav, duševné zdravie, športový pokrok 
a rozvoj. V BAMPe sme sa rozhodli pre takúto formu indi-
viduálneho tréningu a hlavne ku efektívnej komunikácii 
s hráčkami, aby sme im pomohli toto ťažké obdobie pre-
konať,“ povedala J. Janáčková.

A aký vývoj vo zvyšku aktuálnej sezóny BAM Poprad 
očakáva? „Nemyslíme si, že sa začnú majstrovské zápasy. 
Myslíme si, že dôjde k anulovaniu tohto ročníka. Nevadí. 
Už teraz pripravujeme viacero zaujímavých podujatí – ce-
loklubové sústredenie, letné kempy, denné tábory počas 
prázdnin a podobne. V klube sme optimisti a dúfame, že 
sa už čoskoro s našimi babami stretneme, lebo nám chý-
bajú,“ uzavrela šéftrénerka mládeže BAM Poprad Jana 
Janáčková.

Marek Vaščura

Mládežnícky 
basketbal verzus 

koronavírus
Basketbalová akadémia mládeže Poprad 

sa dlhodobo venuje výchove mladých 
basketbalistiek všetkých vekových kategórií. 

Patrí medzi najvýznamnejšie mládežnícke kluby 
na Slovensku. V čase pandémie však ani tu ruže 

nekvitnú a klub sa musí pasovať s tým, ako 
stovky detí udržať v pohybe. Netradičnú sezónu 
zhrnula šéftrénerka mládeže BAM Poprad Jana 

Janáčková.
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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. apríla 
2021 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.
pisarcikova@msu-
poprad.sk. Neza-
budnite uviesť svo-
je meno, adresu, te-
lefónne číslo a hes-
lo „Tajnička“. Vyž-
rebovaný, úspešný 
lúštiteľ získa knižnú 
publikáciu a darče-
ky pre najmenších 
od MIK Poprad.

Výhercu cien bu-
deme kontaktovať 
telefonicky.

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

(red) 

SúťAž 
O cENy

Pripravil: Klub krížovkárov a hádankárov Tatranec

eel,
lari,

astilba

čert,
diabol

strach
pred vy-
stúpením

šípový
jed

nech,
abyže

pohyby
figúrkou

slovenský
herec
(Karol)

papagáj Katarína
(dom.)

člen
akadémie

Kentucky
(skr.)

ryžové
nápojekaribský

ostrov omotaj

natkať jávska
opica

belgický
spevák

japonská
lovkyňa

perál

zběhovec

1. 
tajnička

meno
McBaina

potreba
kovboja
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trávy
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porážka

okrasná
rastlina

valeriána

druh
palmy

meno
Strakovej
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skaut
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úhor,
po angl.

sipenie

drž
(expr.)

gruzínske
platidlo

kus
(skr.)

likérnik

hrubý
povraz

2. 
tajnička

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,
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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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