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Milí Popradčania, 

EDITORIÁL

uplynulý mesiac mi prišiel akýsi 
návratový. Akoby sme sa pomaly 
nadychovali a veci sa začali vra-
cať tak trošku do normálnejšieho 
módu. Ten pocit dať si na terase čo 
i len dúšok kávy bol nezameniteľ-
ný. Aj napriek tomu, že mi konče-
ky prstov pri držaní šálky omŕzali. 
Neodradilo ma to. Priznám sa. 
S veľkou radosťou som písala člán-
ky, ktoré sa týkali kultúry. Môjmu 
srdcu je veľmi blízka a naozaj mi 
v živote chýbala. O to viac sa teším 
na Popradské kultúrne leto, ktoré 
bude tento rok naozaj pestré. Ve-
rím, že čoskoro sa už naplno bude-
me môcť zabávať na koncertoch 
pri hitoch obľúbených kapiel, za-
krepčiť si na tóny ľudovej hudby. 
Ale to som trošku odbočila. Áno. 
Mesiac návratov. S veľkou rados-
ťou sme sa v Mesačníku Poprad 
vrátili k rubrike s názvom „Rozlúčili 
sme sa“. Jej výpadok nebol našim 
výmyslom. K tomu poviem len toľ-
ko - v dnešnej GDPR dobe už novi-
nárom k práci zazdrojovať veci ne-
stačí, dokonca ani v prípade, že už 
sú verejne dostupné. Všetko sme 
ale dotiahli do úspešného konca 
a preto vám túto rubriku budeme 
môcť opäť pravidelne prinášať. 
Vážim si práva všetkých ľudí, aj 
právo na súkromie a rovnako tak 
právo na nezdieľanie svojich úda-
jov. V mnohých situáciách sa podľa 
môjho názoru tento pre novinárov 
veľmi obmedzujúci zákon ale bije 
s verejným záujmom. Rada by som 
sa s vami podelila o  príbeh z ne-
menovanej škôlky. Triedu navštívili 
novinári. Deti sa samozrejme teši-
li. Kamery, foťáky. Super. Atrakcia. 
Pani učiteľky ale museli dve z nich 
oddeliť od kolektívu, pretože ne-
mali podpísaný súhlas. Decká síce 
plakali, lebo sa toho so svojimi 
kamarátmi zúčastniť chceli, no 
jednoducho nemohli. Nuž aj to je 
GDPR. Verím, že si v júnovom čísle 
mesačníka nájdete niečo, čo vás 
osloví a do čoho sa s radosťou za-
čítate.

Prajem Vám príjemné čítanie.

Mgr. Jana Pisarčíková,
vedúca redaktorka
mesačníka Poprad

OBSAH

4. Hokejbalisti budú
 mať svoje zázemie

5. K pamätníku s bustou  
 Štefánika položili kytice

6-7. Mesto poďakovalo
 strieborným   

 kamzíkom

8-9. Informácie z mesta

14. Popradskí bilingvalisti
 mali výnimočné online 
 hodiny

15. Odlesky života 
 dvoch žien 

20-21. Lekár radí: Aj malá 
 infekcia vie
 v citlivých
 pľúcach narobiť
 problémy

16-17. Popradské 
 kultúrne
 leto je späť!

22. Asistované sčítanie 
 obyvateľov

10-11. Spoznajte krásy
 cyklovýletov 
 s Rasťom
 Hudecom

18-19. Eko Poprad

23. Spoločenská rubrika

26-27. Z Kitzbühelu
 odišiel po svojich
 a namierené
 má do Pekingu

30. Voľný čas

12-13 Popradčan mesiaca

24-25. Trojročné úsilie
 vyšperkované 
 zlatom

28-29. Kamzíci už plánujú 
 novú sezónu



4

Mesačník

POPRAD
D

IA
N

IE
 V

 M
ES

TE
FOTO: mesto Poprad

Štyri mesiace. Presne to je čas, za ktorý by mala ľadová 
plocha na ulici Dostojevského dostať svoju podobu. 
Mesto v priestore za Centrom voľného času buduje 

areál s  vonkajšou umelou nekrytou ľadovou plochou, 
ktorý bude v  lete slúžiť pre letné športy - hokejbal, cvi-
čenie, posilňovanie a relaxáciu a v zimnom období na ve-
rejné korčuľovanie pri osvetlenom ľade, podobne ako pri 
Aréne Poprad.
Dosiahne medzinárodný štandard

Ľadová plocha bude mať rozmery 52 m x 26 m s manti-
nelmi a technológiou chladenia. Cena stavby podľa zmlu-
vy o dielo predstavuje sumu vyše 921 tisíc € s DPH. Vstup 
k ľadovej ploche bude z chodníka na Ulici mládeže z južnej 
strany. „Na každé nové športovisko sa veľmi teším. Táto 
špičková moderná plocha bude slúžiť celoročne. Ihrisko 
vďaka vylepšeniam dosiahne medzinárodný štandard. 
Jeho výstavbou sa vytvoria vhodné podmienky pre vstup 
popradského hokejbalu do extraligy, spolu s  možnosťou 
usporiadania medzinárodných turnajov. Výstavbu plochy 
sme konzultovali aj s prezidentom Športového hokejbalo-

vého klubu Poprad Danielom 
Lipárom,“ povedal pri obhliad-
ke staveniska primátor Anton 
Danko.
Umelecké dielo premiestnia

Celá stavba bude okrem ľadovej plochy s mantinelmi 
a technológiou chladenia obsahovať technické i sociálne 
zázemie, workoutové fitness ihrisko, mestský mobiliár, 
spevnené plochy, kamerový systém napojený na mest-
skú políciou. Súčasťou budú tiež sadové úpravy. V polo-
vici mája sa na stavbe uskutočnil kontrolný deň. V rámci 
stavby sa už zrealizovala vodovodná prípojka, prípojka 
vody a elektriny. Taktiež betónové základy a základy pre 
garáž rolby. V  areáli, v  ktorom projekt rastie sa nachá-
dza aj významné dielo akademického sochára Imricha 
Svitanu. Stvárňuje detskú preliezku a šmýkačku – draka. 
Vynorili sa teda otázky, čo s touto stavbou bude. Mesto 
ale vydalo jasnú odpoveď. Umelecké dielo ostane zacho-
vané formou premiestnenia na iné miesto v rámci areálu 
a bude upravené.                   Jana Pisarčíková

Začiatkom apríla bola v lokalite 
Starý Juh zahájená výstavba 

ľadovej plochy, ktorá bola jedným 
z predvolebných sľubov primátora 

Antona Danka. Hokejbalisti by 
vďaka nej mali získať svoje zázemie. 

Slúžiť bude aj verejnosti. Ihrisko 
vďaka vylepšeniam dosiahne 

medzinárodný štandard.

Mesto Poprad kráča s dobou a snaží sa obyvate-
ľom uľahčiť úhradu miestnych daní,  miestne-
ho poplatku za komunálne odpady a  drobné 

stavebné odpady a  miestneho poplatku za rozvoj - 
ďalej len „poplatky“. Už je to druhý rok čo majú obyva-
telia mesta možnosť zaplatiť dane a poplatky z pohodlia 
svojho domova, čo je v tejto pandemickej dobe, kedy je 
stále nutné vyhýbať sa osobnému kontaktu, ešte dôleži-
tejšie. Urobiť tak môžu vďaka QR kódom, ktorými vedia 
zaplatiť dane a poplatky iba pomocou mobilného tele-
fónu. Nájdu ich na rozhodnutiach Mesta Poprad, ktorými 
boli vyrubené miestne dane a poplatky.

Unavuje vás dlhé vypĺňanie čísla účtov pri úhradách, 
pri ktorých sa navyše môžete ľahko pomýliť? Mesto Po-
prad už v uplynulom roku prišlo s novinkou a rozhodnu-
tia obsahujú aj QR kódy. Stačí teda, ak sa prihlásite do 
svojho internet bankingu v telefóne, vyberiete si platbu 

prostredníctvom QR kódu a naskenujete QR kód na roz-
hodnutí. Po naskenovaní sa všetky údaje - ako je meno 
príjemcu, číslo účtu, suma, variabilný alebo špecifický 
symbol a  pod. automaticky prepíšu do formulára pre 
platbu. Pri úhrade jednotlivých daní je vygenerovaný 
vlastný QR kód. Preto ich na rozhodnutí budete mať viac.
„QR kódy nájdu obyvatelia na rozhodnutiach pri všet-
kých miestnych daniach napr. daň z nehnuteľností, daň 
za psa a iné. Čo sa týka poplatku, pomocou QR kódu ve-
dia obyvatelia uhradiť miestny poplatok za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady a miestny poplatok 
za rozvoj. Ak chce obyvateľ zaplatiť poplatok, či daň 
v splátkach, ktorých výška je určená na rozhodnutí, sta-
čí ak sumu po načítaní QR kódu a vybehnutí údajov na 
úhradu ručne upraví,“ uvádza oddelenie daní, poplatkov 
a pokladne Mestského úradu v Poprade.

Jana Pisarčíková

Miestne dane a poplatky 
zaplatíte aj pomocou telefónu 

Hokejbalisti budú 
mať svoje zázemie
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Dvojplošník Caproni série 450 na palube s Milanom 
Rastislavom Štefánikom vzlietol z  Campo For-
mido pri Udine ráno po 8. hodine. Národ čakal 

veľký šok. Lietadlo sa zrútilo neďaleko Ivanky pri Dunaji. 
Namiesto veľkej slávy a  uvítania hrdinu zahalil krajinu 
smútok. Prežil a prekonal všetky hrôzy a nebezpečenstvá 
vojny, v ktorých nasadzoval svoj život pre našu slobodu, 
no do milovanej zeme nepriletel. V utorok 6. mája 1919 
uzrela svetlo sveta titulná strana Slovenského denníka 
orámovaná čiernym lemom. Veľké čierne písmena 
oznamovali: „Minister Šefánik mŕtvy!"

Úmrtie i narodenie

Štefánik bol nielen prototypom hrdinu - bojovníka, 
ktorý prispel k oslobodeniu svojho národa spod maďar-
ského útlaku, ale aj Slovákom, ktorý sa dokázal presadiť 
vo vysokej diplomacii a mal vysokú vojenskú hodnosť. 
Po svojej smrti sa stal do určitej miery symbolom krajiny 
a nespochybniteľným hrdinom. V Poprade na smrť vý-
znamného Slováka nezabudli. Pri pamätníku s  bustou 
M.R. Štefánika, ktorý v minulom roku slávnostne odhalili, 
si jeho pamiatku prišli uctiť primátor mesta Poprad An-
ton Danko, viceprimátori, poslanci MsZ, členovia Matice 
slovenskej i obyvatelia mesta Poprad. „Chcem sa poďa-
kovať Matici slovenskej v  zastúpení pánom Zacherom, 
s ktorým sme sa dohodli, že sa každoročne budeme stre-
távať pri pamätníku a buste dvakrát do roka a pripomí-

nať si nielen úmrtie ale aj narodenie M. R. Štefánika. Naše 
mesto si hlboko váži a uctieva tohto najvýznamnejšieho 
Slováka v  histórii Slovenska,“ uviedol primátor Anton 
Danko. „Matica slovenská v  plnej miere podporovala 
a  bude podporovať politiku moderného patriotizmu 
a  zdravého vlastenectva. Ďakujem primátorovi Anto-
novi Dankovi ako i Tatiane Husárovej za zorganizovanie 
tejto slávnosti,“ reagoval Rastislav Zacher, riaditeľ Domu 
Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi.

Mali by sme o Štefánikovi rozprávať viac

V meste Poprad Štefánika pripomína nielen pamätník 
a busta v nadživotnej veľkosti, ale i ulica a pamätná ta-
buľa pri ruži s menom GENERÁL Štefánik, ktorá bola vy-
šľachtená v roku 1931 Jánom Böhmom z odrody Brilant. 
Viac ako tri metre vysoký pamätník na Štefánikovej ulici 
pred Okresným súdom bol odhalený minulý rok pri prí-
ležitosti výročia jeho narodenia. Mesto Poprad toto ume-
lecké dielo venovalo jeho vznešenej a večnej pamiatke. 
Podľa slov primátora Antona Danka by M.R. Štefánikovi 
mal patriť v našich dejinách väčší význam a dôležitosť. 
„Pamätník nám má pripomínať veľkú osobnosť našich 
dejín. Určite by sme sa o Štefánikovi mali viac rozprávať 
a zaujímať sa o jeho život a odkaz, ktorý nám zanechal. 
Je veľkým vzorom a Slováci sa majú z jeho života čo učiť,“ 
uzavrel primátor.

Jana Pisarčíková

K pamätníku 
s bustou 

Štefánika 
položili kytice 

V kalendári bol práve 4. máj 1919. Vtedajší 
minister vojny Československej republiky, 
generál Milan Rastislav Štefánik, sa práve 
vracal z Talianska naspäť do svojej rodnej 
vlasti. Na návrat sa údajne veľmi tešil, pretože 
svoju rodnú hrudu nenavštívil od smrti svojho 
otca. Namiesto radosti z jeho návratu, ale 
prišiel smútok. V Poprade si koncom prvého 
májového týždňa uctili pamiatku jedného 
z najvýznamnejších Slovákov v histórii. 
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Zaznela štátna hymna, pribudli podpisy do pamät-
nej knihy mesta. Srdcia mnohých hokejových fa-
núšikov posledný mesiac bili iba pre kamzíkov. Tí 

sa domov zo Zvolena vrátili so striebornými medailami 
na krku. Primátor mesta Anton Danko ich slávnostne 
prijal v  Dome kultúry. Ako sám v  príhovore povedal, 
aj keď hokejisti domov priniesli striebro, pre neho sú 
chlapci aj tak zlatí. „Samozrejme, všetci sme chceli 
viac. O ten jeden stupienok. Zlato nám v Poprade stá-
le chýba. Hokejová šťastena sa ale od vás odvrátila 
v tom najnevhodnejšom čase – práve vo finále playoff. 
Ak k tomu prirátame nespočetné choroby a zranenia, 
tak môžeme teraz, s  malým odstupom času, vysloviť 
vám všetkým plné absolutórium. Vzhľadom na tieto 
okolnosti ste dosiahli maximum. Pre mňa ste zlatými 
chlapcami, ktorí počas celej sezóny udivovali vyrovna-

nou výkonnosťou, skvelou útočnou hrou, veľmi pek-
ným a  atraktívnym hokejovým štýlom založeným na 
technike, bojovnosti a disciplíne.“

„Stále máme nedokončenú robotu“

Nielen hráči ale celý klub vrátane lekárov, či pred-
staviteľa fanklubu venovali podpis do pamätnej knihy 
mesta a  prevzali si z  rúk primátora vecný dar. Mode-
rátor kamzíkom pripomenul, aby nikdy nezabudli na 
motto, ktorým sa celý ten čas riadili. „Stále máme ne-
dokončenú robotu.“ Na záver slávnostnej chvíle umelci 
Vladimíra Keselicová, Radovan Ivan a Peter Pavličko za-
spievali pieseň Slovensko moje, otčina moja. Za tónov 
popradskej hokejovej hymny si kamzíci spolu so zú-
častnenými navždy uchovali spomienky na túto chvíľu 
spoločnou fotografiou.

Mnohí športovci tvrdia, že získať striebro niekedy bolí viac ako skončiť bronzový. Popradskí 
kamzíci dosiahli jeden z troch najvýznamnejších úspechov popradského hokeja v histórii 
samostatného Slovenska. Mesto Poprad pri príležitosti dosiahnutia titulu vicemajstrov v sezóne 
Extraligy 2020/2021 vzdalo hold hokejistom slávnostným prijatím v Dome kultúry. Primátor 
mesta Anton Danko sa členom tímu poďakoval za srdce, ktoré na ľade odovzdali a venoval im 
vecné dary. 

Mesto 
poďakovalo 
strieborným 

kamzíkom 



7

Jún 2021
H

LAV
N

Á
 TÉM

A

Chýbalo iba málo

Akýsi smútok bolo z popradských kamzíkov cítiť aj 
tri dni po prevzatí strieborných medailí. „Všetci sme 
chceli titul, ale dnes sme videli, že ľudia sú na nás aj tak 
hrdí a  takisto pán primátor. Teší ma to, aj keď som si 
prial titul som vďačný aj za to, že sme skončili druhý,“ 
povedal jeden z popradských ťahúňov Marcel Haščák. 
Ako dodal, najväčšiu silu tímu videl práve v  dobrom 
kolektíve. „ Každý deň som sa tešil do práce na chala-
nov v kabíne, každý deň sme sa smiali, bavili. Rovnako 
aj s ľuďmi, ktorí sa o nás starali. Mali sme všetci dobré 
vzťahy. Škoda, že sme to nedotiahli k titulu.“ Dali sme 
do toho všetko a chýbalo iba málo. Povzdychol si Dá-
vid Skokan. Ako povedal, celú sezónu všetci poctivo 
dreli a vďaka od mesta Poprad im padla veľmi dobre. 
„Veľmi si vážime, že si nás pán primátor zavolal a po-
ďakoval sa nám. Náš tím bol dobre vyskladaný. Jeho 
súčasťou bolo veľa Popradčanov a bojovali sme nao-
zaj srdcom. Vôľa v tomto tíme bola vysoká. Stále sme 
chceli. Od začiatku sme išli naplno, stanovili sme si cieľ, 
ktorý sme ale nesplnili, a preto to nemôžeme považo-
vať za úspech.“ Tréner Peter Mikula je rodený Zvolen-
čan. Titul si ale na viac ako sto percent želal práve pre 
Poprad. „Nevyšlo to. Tá cesta je ďaleká. Dostať sa do 
finále je naozaj vrchol pre každého športovca. Posled-
ná prehra bolí,“ povedal. Ako uzavrel riaditeľ klubu Ľu-

dovít Jurinyi, v klube už prebiehajú rozhovory s hráčmi 
a  príprava prác na novú sezónu. „Chcem poďakovať 
primátorovi a mestu Poprad za to, že nás podporova-
li celú sezónu, a tiež za to, že nám usporiadali takúto 
udalosť,“ uzavrel.

Jana Pisarčíková
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POPRAD zAPLAVILI 
TuLIPÁNy

Rozkvitnuté tulipány obliekli 
naše mesto do nádherných fa-

rieb. Ich pestrosť a druh sa každý 
rok mení a  sú privezené priamo 
z  krajiny tulipánov  z Holandska. 
Iba 35 tisíc cibúľ vysadili pracov-
níci firmy Brantner na veľkom 
kruhovom objazde ešte v  sep-
tembri minulého roka. Z  červe-
ných, žltých či oranžových tu-
lipánov sa môžu ľudia tešiť na 
Námestí sv. Egídia, na námestí 
v Spišskej Sobote, na sídlisku JUH 
pri Kostole sv. Cyrila a Metoda či 
na Štefánikovej ulici. Po odkvit-
nutí ich nahradia letničky.

POPRAD SI 
PRIPOMENuL 
76. VýROčIE 
uKONčENIA 2. SV. 
VOjNy

Deň víťazstva nad fašizmom si 
pripomenulo aj mesto. Vice-

primátori mesta Poprad Štefan 
Pčola a Ondrej Kavka, zástupcovia 
Slovenského zväzu protifašistic-
kých bojovníkov (SZPB), predsta-
vitelia okresu, ako aj občianskych 
združení položili 7. a 8.mája vence 
k  obom pamätníkom v  Parku hr-
dinov pri železničnej stanici a  na 
cintoríne vo Veľkej. Týmto aktom 
si uctili pamiatku všetkých tých, 
ktorí bojovali za slobodu.

zDIEľANÉ bIcyKLE SA 
OPäť VRÁTILI DO uLíc 
NÁŠHO MESTA

Od 1. mája je Popradčanom 
ako i  návštevníkom mesta 

opäť k  dispozícií systém zdieľa-
ných bicyklov  – bikesharing. 85 
smart bicyklov s  GPS bezpeč-
nostným systémom bude možné 
vypožičať si a vrátiť prostredníc-
tvom mobilnej aplikácie.

REVITALIzÁcIA čASTI 
DETSKÉHO IHRISKA 
LuxOR

Pekné, kvalitné a  hlavne bez-
pečné detské ihriská sú ne-

vyhnutným predpokladom pre 
spokojný a  všestranný aktívny 
rozvoj tých najmenších Poprad-
čanov.

Mesto Poprad uvedomujúc si 
túto skutočnosť podalo žiadosť 
o grant prostredníctvom Nadácie 
COOP Jednota  – Program pod-
pory lokálnych komunít, ktorého 
cieľom je revitalizácia detského 
ihriska. Spracovaný návrh bol 
v  tomto ročníku vybraný medzi 
tri najlepšie projekty a  postúpil 
do hlasovania o grant.

Hlasovanie za víťazné projek-
ty bude prebiehať v predajniach 
COOP Jednoty v  Poprade v  ter-
míne od 15. 5. 2021 do 15. 6. 2021. 
Detské ihrisko Luxor sa nachádza 
na sídlisku Západ na ul. Komen-
ského v blízkosti OC Limba a zá-
kladnej resp. materskej školy a aj 
z tohto dôvodu sa teší obrovskej 
popularite. Čelí veľkému nápo-
ru  návštevnosti, čo si vyžaduje 
zvýšené nároky na pravidelnú 
údržbu a  opravy. Mesto Poprad 
sa v rámci myšlienky „mesto de-

ťom - deti mestu" podujalo na 
obnovu a zatraktívnenie aj tohto 
detského ihriska. Hlavným cieľom 
projektu je zvýšenie dostupnej 
detskej infraštruktúry prostred-
níctvom výmeny dvojitej reťa-
zovej hojdačky, ktorá vykazuje 
už vysokú mieru opotrebenia 
a  tiež doplnením chýbajúceho 
pružinového prvku, ktorý mu-
sel byť zdemontovaný nakoľko 
nebol funkčný a  pre deti nebol 
bezpečný. Revitalizáciou časti 
detského ihriska by mesto chcelo 
umožniť stovkám deťom, zažívať 
tie najkrajšie chvíle svojho aktív-
neho života na peknom, atraktív-
nom a  hlavne bezpečnom, plne 
funkčnom detskom ihrisku.

POPRADSKÉ fONTÁNy 
už cHRLIA VODu

Popradské fontány spríjemňu-
jú život obyvateľom aj náv-

števníkom mesta. S  príchodom 
teplého počasia samospráva 
sprevádzkovala 3 fontány  – na 
Námestí sv. Egídia, pri poprad-
skej Aréne i pri kostole na sídlis-
ku JUH. Pred spustením prešli 
revíziou. Na hlavnej fontáne na 
námestí bol opravený poklop 
revíznej šachty. Fontány budú 
v  prevádzke asi do začiatku ok-
tóbra – všetko ale záleží od poča-
sia. Samospráva tiež upozorňuje, 
že voda vo fontánach nie je pitná.

IN
fO

RM
Ác

IE
 z

 M
ES

TA



9

Jún 2021
IN

fO
RM

Á
cIE z M

ESTA
FOTO: mesto Poprad, Jana Pisarčíková

MESTO VySADí 
61 STROMOV

V  priebehu druhého májového 
týždňa mesto Poprad vysadi-

lo 54 stromov. 20 líp malolistých, 
8 bukov lesných, 12 javorov mlieč-
nych, 7 hrabov obyčajných, 7 sliviek 
čerešňoplodých. Vysadiť plánuje 
ešte 7 pagaštanov konských.

Stromy boli vysadené na ul. J. 
Curie pri nemocnici, na križovatke 
J. Curie  – L. Svobodu, na Nábre-
ží Jána Pavla  II., na Popradskom 
nábreží pri pravoslávnom kostole, 
na Bajkalskej ulici pri bloku Anti-
món a  Argón, na Záborského ulici 
pri bloku Úsmev, na Okružnej ulici 
za bytovými domami Vrátna, Tichá 
a na Štefánikovej ulici popri hlavnej 
ceste smerom na Matejovce. Všetky 
stromy boli vysadené na základe 
rozhodnutí Okresného úradu Po-
prad, Odboru starostlivosti o život-
né prostredie ako náhrada za vyrú-
bané stromy, ktoré Mesto Poprad 

vyrúbalo z  dôvodu ich zlého zdra-
votného stavu, ohrozovania života 
a majetku obyvateľov mesta, alebo 
z  dôvodu investičných výstavieb 
realizovaných Mestom Poprad. Ná-
hradná výsadba bola z väčšej časti 
situovaná v  lokalitách, v  ktorých 
boli realizované výruby stromov.
„Stromy v mestskom prostredí zlep-
šujú životné prostredie, vytvárajú 
prirodzenú scenériu, ktorá dokáže 
človeka upokojiť a  zlepšiť náladu. 
Slúžia mestu a  jeho obyvateľom 
dlhé roky. S  výsadbou zelene bu-
deme naďalej pokračovať a máme 
vytipovaných už niekoľko lokalít,“ 
povedal primátor Anton Danko.

NAjPRV IcH zASyPALO, 
POTOM ExPEDícIu 
uKONčILI

Peter Hámor spolu s rumunskými 
horolezcami Horiom Colibasa-

num a  Mariusom Ganem sa pokú-
šali o prvovýstup severozápadným 
hrebeňom na siedmu najvyššiu 
horu sveta Dhaulágirí (8167 m). 
10. mája ich v stane zasypala lavína. 
Stan museli rozrezať nožom, aby sa 
dostali von. O dva dni na to sa roz-
hodli expedíciu kvôli nepriaznivé-
mu počasiu ukončiť.

„V  noci krásne spinká, cez deň je akčná. Je zdra-
vučká a  to je samozrejme to najdôležitejšie,“ 
opísal tohtoročnú prvú Popradčanku Ellie jej 

otec Ján Šimonovič. Ako priznáva, to, že bola Ellie pr-
vou Popradčankou, ich milo prekvapilo. „Narodila sa až 
druhého januára, tak sme si mysleli, že určite nás niekto 
predbehol,“ hovorí.
Vecný dar i šek

Presne 6. mája sa otec prvej Popradčanky stretol s pri-
mátorom Antonom Dankom. Ten oteckovi zablahoželal 
a  venoval mu vecný dar pre bábätko i  symbolický šek 
v hodnote 500 eur. Uvedenú sumu stále dostáva prvý Po-
pradčan/ka narodený v novom kalendárnom roku. „Som 
rád, že sme sa s oteckom prvej Popradčanky mohli stretnúť 
konečne aj osobne. Prajem im, aby boli všetci zdraví,“ za-
želal otcovi primátor. „Myslím si, že sme sa vybrali naozaj 
správnou cestou a to podporovať narodenie nie len prvé-
ho Popradčana, ale aj prvorodičky s  trvalým pobytom 

v  meste v  hodnote 
200 eur. Aj takýmto 
pozitívnym spôsobom 
sa snažíme ovplyvniť 
demografiu a  vzťah 
Popradčanov k svojmu mestu,“ pokračoval primátor.
Zo sestričky sa teší aj malý braček

Dievčatko prišlo na svet spontánnym pôrodom. Zau-
jímavosťou je, že starý otec malej Ellie sa narodil taktiež 
2. januára v roku 1951 a tak na svoje jubileum - 70. narode-
niny dostal krásny darček a to prvú vnučku. Z malej sestrič-
ky sa samozrejme teší aj jej väčší dvojročný braček Janko. 
Prvej Popradčanke sa darí podľa slov otecka veľmi dobre 
a rýchlo rastie. „Aj v mene manželky by som chcel poďa-
kovať primátorovi Antonovi Dankovi a mestu Poprad za 
to, že nezabúda na takéto príležitosti a samozrejme aj za 
finančnú podporu a vecný dar,“ uzavrel otecko.

Jana Pisarčíková

Slávnostné prijatie otecka 
prvej Popradčanky
Mamičke Vierke z Poprade sa druhého januára krátko po 13-tej 
hodine narodila malá Ellie. Stala sa tak prvou Popradčankou 
narodenou v roku 2021. Pandemická situácia predtým neumožnila 
primátorovi mesta Antonovi Dankovi stretnúť sa s rodičmi osobne. 
Otec Ján Šimonovič navštívil úrad začiatkom mája. 
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Je nadšencom rekreačnej cyklistiky. So svojou man-
želkou a s dvomi malými pasažiermi má prejazdené 
rôzne trasy z mesta Poprad. Pracovník MIK Rastislav 

Hudec. Práve on vás cyklotrasami rád prevedie počas 
sérii mini podujatí s  názvom JÚNOVÉ CYKLO-STREDY 
#VisitPoprad. Spoločne vysadnete na bicykle a  Rasťo 
vám ukáže, kam sa môžete vybrať na pekný a príjemný 
cyklovýlet. Vďaka tomu sami zistíte, či vám viac vyho-
vuje rekreačný terén alebo či zvládnete aj náročnejšie 
stúpanie v lesnom prostredí. „Cieľom tejto série cyklo-
výletov je priblížiť návštevníkom mesta, ale predovšet-
kým domácim obyvateľom možnosť využívať nádher-
né cyklotrasy z Popradu. Takéto spoločné cyklovýlety 
sú vhodné pre tých, ktorí nemajú odvahu vybrať sa na 
bicykli sami, prípadne majú radi spoločnosť, a  tiež je 
to pre Popradčanov dobrá možnosť zorientovať sa na 
jednotlivých trasách a neskôr ich absolvovať už indivi-
duálne,“ ozrejmil Rastislav Hudec.

Spestriť si pracovný týždeň

Začiatok cyklovýletov je nastavený na 17:00 hodinu, 
aby sa ich mohli zúčastniť nielen mládežníci po škol-
skom vyučovaní, ale tiež pracujúci dospelí.

Veríme, že mnohí si týmto spôsobom spestria všed-
ný pracovný týždeň, keďže podvečerná klíma je pre 
šport ideálna a v mesiaci jún nie je núdza o denné svet-
lo do neskorých hodín.

Štartovať sa bude vždy z centra mesta – spred Mest-
skej informačnej kancelárie na Námestí sv. Egídia (bu-
dova Reduty).

Aj na zdieľaných bicykloch

Na vybrané cyklovýlety s  náročnosťou označenou 
skratkou „rekrea“ je možné využiť tiež popradské zdie-
ľané bicykle. Ak na Bike-sharing zatiaľ nemáte vo svo-
jom smartfóne potrebnú aplikáciu a  zriadené konto, 
v Mestskej informačnej kancelárii vám s tým (v predsti-

hu) radi poradia a pomôžu. Na ďalších dvoch trasách, 
ktoré sú vhodné pre zdatnejších cyklistov odporúčame 
už horský bicykel.

Bezpečnosť na prvom mieste

Účastníci cyklovýletov v  rámci série JÚNOVÉ CYK-
LO-STREDY #VisitPoprad nesmú zabúdať na bezpeč-
nostné pravidlá:

- mimo obce je potrebné mať na hlave   
 cyklistickú prilbu, deti by mali mať prilbu aj  
 v rámci obce

- deti a mládež do 18 rokov by sa mali týchto  
 podujatí zúčastňovať v sprievode   
 zodpovednej dospelej osoby

- v prípade nepriaznivého počasia sa cyklovýlet  
 neuskutoční.

(red.)

Spoznajte 
krásy 

cyklovýletov 
s Rasťom 

Hudecom
V júni vám Mestská informačná 

kancelária Poprad (MIK) vďaka JÚNOVÝM 
CYKLO-STREDÁM #VisitPoprad pomôže 

zorientovať sa na cyklotrasách z mesta Poprad.

A KAM SA TEDA POČAS JÚNOVÝCH 
CYKLO-STRIED #VISITPOPRAD 

VYBERIEME?
2. 6. 2021 spoznáte na bicykli mesto Poprad

9. 6. 2021	 sa	vydáte	na	osviežujúcu	okružnú		 	
	 trasu	cyklochodníkmi	na	Kvetnicu

16. 6. 2021	 zažijete	menej	známu	okružnú	jazdu		
 do obce Gánovce s návratom cez 
	 ďalšie	podtatranské	dedinky

23. 6. 2021	 vás	zavedieme	do	krásnej	Lopušnej			
 doliny za Svitom,

30. 6. 2021	 je	pre	dobrodružnejších	cyklistov		 	
	 pripravený	cyklo-výlet	okolo	Krížovej		
	 na	Kvetnici.

Viac	 informácií	k	 jednotlivým	trasám	nájdete	na	stránke	
VisitPoprad.sk	a	v	udalostiach	na	sociálnej	sieti	Facebook.
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Zapol si čiernobiely televízor a  hneď sa ocitol vo 
svojom malom raji. Veľmi sa mu páčili súťaže s ná-
zvom „Dunajský pohár“, ktoré v tom čase vysielala 

Slovenská televízia. „Na čiernobielych obrazovkách sa 
premávali páry v čiernobielych šatách. To 
bol asi najväčší zážitkový moment, ktorý 
ma presvedčil prihlásiť sa do tanečného 
klubu a  venovať sa tancu,“ začína svoje 
rozprávanie Jozef Solus.

Učiteľka tanca

Prvýkrát k nemu „pričuchol“ v TC Tem-
po Kežmarok, kde sa stretol so svojou pr-
vou učiteľkou tanca. „Bola to pani Gertrúda Scholtzová, 
ktorú si nesmierne vážim a som veľmi rád, že vďaka nej 
sa moje kroky v živote uberali tanečným smerom. Tanec 
ma natoľko očaril, že sa stal súčasťou môjho každoden-
ného života, ovplyvnil ma úplne vo všetkom. Je to môj 
životný štýl, ktorý žijem. Je mnoho pekných povolaní, 
ale tanec je pre mňa poslaním,“ vysvetľuje.

Emotívny zážitok

So svojou tanečnou partnerkou si Jozef Solus vytan-
coval nemálo úspechov. Iba v poslednom roku ich spo-

ločného tancovania si na Majstrovstvách 
Slovenska v  štandardných tancoch zo 41 
tanečných párov vybojovali účasť vo štvrťfi-
nále a skončili na krásnom 16. mieste. V tom 
istom roku si vytancovali aj finále v  desia-
tich tancoch. Jozef Solus ale vždy cítil potre-
bu „podeliť sa“ o svoj talent aj s inými ľuďmi. 
Po mnohých vzdelávaniach sa z úspešného 
tanečníka stal choreograf a  tréner. „Je to 

príjemné stretávať sa s ľuďmi a učiť ich tancovať,“ ho-
vorí. Počas jeho trénerskej kariéry sa mu podarilo na 
majstrovstvách Slovenska pre Poprad vybojovať nie-
koľko desiatok bronzových, strieborných a zlatých me-
dailí, ktoré sa ligotali na hrudi nie jednému tanečnému 
páru. Okrem titulu majstra Slovenska si páry vybojovali 
aj účasť na majstrovstvách Európy a  majstrovstvách 

Odmalička mal veľmi rád tanec. Viedenský valčík, či polku ho naučila doma tancovať mamka. 
A to všetko pre to, aby zahviezdil na tanečných zábavách a plesoch. Dopadlo to tak, že na 
parket pri týchto príležitostiach vstupoval vždy prvý a odchádzal posledný. Dnes je nielen 
tanečníkom, ale aj trénerom a výborným choreografom. Jozefovi Solusovi sa so svojou 
tanečnou partnerkou podarilo vytancovať niekoľko popredných finálových umiestnení 
a zároveň tak získať medzinárodnú triedu v štandardných a latinskoamerických tancoch.

Ak by mal dva 
životy, oba by 

pretancoval

„KAžDÝ KTO 
CHCE A Má 

ZáUJEM 
TANCOVAť, VIE 
SA TO NAUČIť. “

Jozef Solus
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sveta. V mestách, ako sú Barcelona, Moskva, Viedeň, Pra-
ha, Ostrava, Brno, Krakov, Budapešť, Kistelek, Užhorod sa 
Popradčania popasovali na tých najväčších svetových 
súťažiach. V choreografickej tvorbe sa mu podarilo zís-
kať niekoľko ocenení a majstrovských titulov. Ako Jozef 
Solus zvykne skromne hovoriť, všetky ocenenia sú iba 
akýmsi pozlátkom, ktoré si síce veľmi cení, no väčšiu hod-
notu majú pre neho iné zážitky. „Ako najsilnejší zážitok 
v mojej práci vnímam jeden okamih. Prišiel za mnou pár 
na nácvik svadobného tanca. Obaja partneri mali det-
skú obrnu. Ich pohyb teda bol samozrejme obmedzený 
a ťažký a bolo pre mňa veľmi krásne vidieť s akou ener-
giou do toho išli. Chceli sa jednoducho naučiť tancovať. 
Bol to veľmi silný a emotívny zážitok. Spolu sme to zvlád-
li a vyzeralo to napokon veľmi pekne,“ spomína si.

Zimná nálada i Rebelky

Získať ocenenia i  majstrovské tituly sa mu podarilo 
aj v choreografickej tvorbe. Majstrovský titul Slovenska 
v roku 2019 získala choreografia dospelých tanečníc Zim-
ná nálada a vicemajstrovský choreografia pre juniorské 
tanečnice s  názvom Rebelky. Na otázku, či už mal nie-
kedy na tréningoch človeka, ktorý bol doslova tanečné 
drevo, odpovedal pohotovo. „Asi nie. Raz sa mi stalo, že 
u partnera bol vážnejší problém s tým, že nevedel uvoľniť 
kolená, čo je pri tanci veľmi dôležité. Nakoniec to v rámci 
svojich možností zvládol,“ spomína si. Je teda pravdou, 
že tancovať sa vie naučiť naozaj každý? „Myslím si, že 
každý kto chce a má záujem tancovať, vie sa to naučiť. 
Samozrejme, na základe svojich možností a  talentu, či 
to chce robiť súťažne alebo len v rámci záľuby a voľného 
času. Keď sa chce, všetko sa dá,“ hovorí s úsmevom.

Veľké ďakujem

Ako Jozef Solus uvádza, je rád, že v Poprade dostáva 
tanec vždy svoje miesto. „Solus Dance Academy spo-
lupracuje s  inštitúciami na pôde mesta - so sociálnym 
odborom, oddelením kultúry, s  Mestskou informačnou 
kanceláriou a  so Základnou umeleckou školou. Mesto 
Poprad nás podporuje aj pri organizovaní Majstrovstiev 
Slovenska. Všetkým by som chcel za to vysloviť veľké ďa-
kujem.“

…čo najdlhšie tancovať

Počas tanečnej kariéry bol najväčším vzorom Jozefa 
Solusa v skupine latinskoamerických tancov Slavik Kryk-
lyvyy a Karina Smirnoff a v tancoch štandardných taneč-
ný pár William Pino, Alessandra Bucciarelli. „Oslovili ma 
svojim štýlom, kvalitnou technikou, kreativitou, ale aj 
samotnou osobnosťou. Musím povedať, že počas mo-
jej tanečnej kariéry som sa na súťažiach často stretával 
s naozaj vynikajúcimi svetovými pármi.“ Ako Jozef dodal 
na záver, v živote má jeden sen, ktorý znie veľmi jedno-
ducho. „Byť zdravý a  môcť čo najdlhšie rozdávať svoje 
tanečné vedomosti, ale hlavne radosť z tanca“.

Jana Pisarčíková

OCENENIA ZA CHOREOgRAFICKÚ 
TVORBU:

• ITáLIA - 5 miesto na MSR v roku 1994
• TANCUJ A VYKRÚCAJ - víťaz celoslovenskej   
 prehliadky v roku 1996
• LATINA SHOW - vicemajster SR v plesových   
 choreografiách juniorov 1998
• FANTASTIC TANgO - 3 miesto v choreografiách  
 dospelých z MSR 1999
• COME ON BARBIE - majster SR v plesových 
 choreografiách juniorov 2000, 2001
• DISNEY’S WORLD - majster SR v plesových 
 choreografiách juniorov 2002
• CITIES OF DREAMS - 4 miesto na MSR   
 v plesových choreografiách dospelých 2002, 2003
• HARRY POTTER – majster SR v plesových 
 choreografiách juniorov 2004
• žIVOT POD ŠAPITOM – 3. miesto v plesových  
 choreografiách juniorov 2006
• DIVOČINA – majster SR v plesových 
 choreografiách juniorov 2008
• UČITEĽKA TANCA – 2. miesto v plesových 
 choreografiách juniorov 2009
• JOžIN Z BážIN – 3. miesto v plesových 
 choreografiách dospelých 2009
• VADÍ NEVADÍ – 3. miesto v plesových 
 choreografiách juniorov 2010
• MEMORY OF THE KINg – majster SR 
 v plesových choreografiách dospelých 2010
• HOKEJOVá REPUBLIKA – 3. miesto 
 v plesových choreografiách juniorov 2011
• ADAMS FAMILY – majster SR v plesových 
 choreografiách juniorov 2012
• HOLKY Z NAŠI ŠKOLKY – vicemajster SR 
 v plesových choreografiách juniorov 2013
• CHARLIE CHAPLIN - vicemajster SR 
 v plesových choreografiách juniorov 2015
• ZIMNá NáLADA – majster SR v plesových 
 choreografiách dospelých – tanečnice 2019
• REBELKY – vicemajster SR v plesových 
 choreografiách juniorov – tanečnice 2019

jozef Solus sa v roku 1994 
rozhodol učiť tanec v Poprade, 
kedy založil klub Fortuna Po-
prad. Po 11 rokoch sa rozho-
dol odísť a  založil si Tanečné 
štúdio SUPER Poprad. V  roku 
2017 sa klub premenoval na 
Solus Dance Academy  – OZ. 
Solus Dance Academy ponúka 

tanec vo forme súťažnej, ale aj zábavnej. Počas svojho 
pôsobenia sa podieľali na rôznych projektoch mesta 
Poprad a organizovali niekoľko tanečných súťaží, Slo-
venských pohárov a Majstrovstiev Slovenska.
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Prečo sú si slovanské jazyky blízke? Prečo majú mno-
hé slová podobný tvar vo viacerých jazykoch? Aj 
na tieto otázky odpovedal renomovaný jazykove-

dec Pavol Žigo. Známy spisovateľ Silvester Lavrík priblížil 
vznik svojho úspešného románu Posledná barónka, ktorý 
zachytáva región Spiša. Básnik a prekladateľ Milan Richter 
si okrem iného zaspomínal, ako sa stretol so 
slávnym americkým „kolegom“ Lawrencom 
Ferlinghettim a prečítal báseň zachytávajú-
cu ťažké časy pandémie. Uznávaný historik 
Jakub Drábik študentom vysvetlil, prečo 
vznikol nacizmus a fašizmus. Spolu s publi-
cistom Samom Marcom so žiakmi štvrtého 
ročníka diskutovali o tom, prečo tieto „izmy“ 
majú prívržencov aj dnes. Známy knihomoľ 
Dado Nagy zas upozornil na knihy, ktoré sto-
ja za prečítanie. Žurnalistická trojica z RTVS 
Jarmila Hargašová-Lajčáková, Maroš Páleš a  Michal Vá-
rošík zhodnotili študentom ich mediálne projekty a pora-
dili, akých chýb by sa mali (ak sa stanú novinármi) vyva-
rovať. Nemenej zaujímavé bolo aj stretnutie s režisérom 
Lukášom Brutovským, dramaturgičkou Monikou Mich-
novou a  hercom Tomášom Mischurom z  martinského 
Slovenského komorného divadla. Takpovediac „za opo-

nu“ zobrala bilingvalistov herečka Dominika Kavaschová 
zo Slovenského národného divadla. A Popradčan Zbyňo 
Džadoň sa vrátil k svojmu účinkovaniu v muzikáli Kráľ Dá-
vid. Stretnutia s hosťami boli vybočením z bežného štan-
dardu a dôkazom toho, že aj za webkamerami sa môžu 
odohrať zaujímavé a jedinečné hodiny.

Náročné vzdelávanie zvládli

„Bilinkárom“ sa počas lockdownu po-
darila ešte ďalšia netradičná vec. Vytvorili 
BiliDekaPPeron  – zborník literárnych prác, 
ktoré vydali v  tlačenej i  zvukovej podobe. 
Zaujímavosťou bolo, že študentské práce 
načítali profesionálne herečky. A do tretice 
ešte jedna - v tejto „korona“ dobe nie celkom 
bežná  – informácia z  bilingválnej sekcie. 
Piataci patria k  nemnohým študentom na 

Slovensku, ktorí sa posadili za zelený stôl. Počas šiestich 
dní maturitné komisie preverili ich vedomosti z nemec-
kých predmetov. Čo dodať na záver? Náročné dištančné 
vzdelávanie žiaci i učitelia z „biliniek“ zvládli. Veria však, že 
nasledujúci školský rok už bude v štandardnom režime.

PhDr. Zuzana Suchá,
BS GPUDT Poprad

Popradskí  
bilingvalisti 

mali výnimočné 
online hodiny

Jazykovedec, spisovateľ, básnik a prekladateľ. 
Historik, publicista, televízna moderátorka, redaktor, 
dokumentarista. Režisér, herečka, dramaturgička, 
hudobník. Čo majú spoločné? Postupne sa stretli so 
študentmi slovensko-nemeckej bilingválnej sekcie 
Gymnázia na Ulici Dominika Tatarku v Poprade. Nie osobne, 
ale online. Vyučujúcim dejepisu a slovenčiny na „bilinkách“ 
sa podarilo narušiť stereotyp dištančného vyučovania 
a na hodiny pozývali zaujímavých hostí. Tí študentom 
poodhaľovali oblasti, ktorým sa venujú a v ktorých sú 
naslovovzatí odborníci.

AJ ZA 
WEBKAMERAMI 

SA MôžU
ODOHRAť 

ZAUJÍMAVé 
A JEDINEČNé 

HODINY.

Srdečnú vďaku vyslovujeme my fanúšikovia a  ja 
veľký fanúšik popradských kamzíkov a  nášho hokeja 
za vzornú reprezentáciu nášho mesta a celého nášho 
podtatranského regiónu hokejistom. Je to veľká pocta 
a  úcta k  nášmu slovenskému športu. Plesá srdce 
popradského fanúšika. Aj keď sme chceli zlato, osud 
a vývoj extraligovej súťaže bol iný, ako sme očakávali. 

Mohli sme skončiť aj horšie, a  preto buďme veľmi 
radi a vďační za to, čo som dosiahli. Ešte raz úprimná 
vďaka celému tímu a  tešíme sa na novú hokejovú 
sezónu, ktorá už bude hádam s divákmi, bez rúšok a so 
zakričaním - Poprad do toho! Veľa šťastia celému klubu 
v ďalšej sezóne.                

Verný fanúšik, Marián Korvín 

Vďaka hokejistom. 
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Raz farebný, raz čiernobiely. Aj taký občas býva ži-
vot. Keď dve dobré kamarátky spoja svoje talenty, 
vznikne výstava, ktorá učaruje duši. Pre Evu On-

drušekovú to bola premiéra. „Bol to Jarkin nápad. Dlhé 
roky sme sa nevideli a keď sme sa po čase stretli, neve-
deli sme sa prestať rozprávať. Povedala mi ako veľmi vo 
svojom živote pokročila. Z „domácej puťky“ sa vypra-
covala na sebavedomú ženu. Zapáčili sa jej moje maľby 
a navrhla mi, aby sme spravili výstavu,“ hovorí.

Najradšej maľuje v zime

Eve v mladosti odporúčali, aby sa vydala práve ume-
leckým smerom. „Viete aké je to v  pätnástich. Človek 
veľmi ešte nevie čo chce, a tak som sa s kamarátkou pri-
hlásila na Zdravotnú školu.“ K maľovaniu a kresleniu sa 
vracia teraz už len sporadicky. Posledné roky kreslí ce-
ruzkou. „Inšpirujú ma rôzne obrázky na internete, ale 
tiež ľudia, ktorých poznám. Najradšej maľujem v zime. 
To je čas kedy nepracujem v  záhradke a  nešportujem. 
Boli aj chvíle, keď som kreslila práve vtedy, keď mi bolo 
v živote smutno,“ priznáva.

Všetko z hlavy

Jarmila Zacher Pajpachová je známa hlavne ako naj-
staršia slovenská kamionistka. Keď jej ale ochorela dcé-
rka, vzala do rúk štetec a začala maľovať. Na plátno naj-
radšej maľuje kvety a krajinky. „Všetko maľujem z hlavy. 
Jednoducho si sadnem, vezmem plátno a podľa nálady 
namaľujem obraz,“ hovorí.

Dvojtvárnosť života

Na jednej stene v knižnici tak vznikol svet čiernobie-
ly, na tej oproti zase hýri farbami. Autorky takto chceli 
ukázať akúsi dvojtvárnosť života. „Som veľmi vďačná 
Podtatranskej knižnici, že umožňuje aj laickým malia-
rom vystavovať takto svoje diela. Talentovaných ľudí je 
na svete veľa a práve toto je spôsob ako môžu svoje die-
la ukázať verejnosti,“ uzavrela Eva Ondrušeková.

Jana Pisarčíková

Odlesky 
života 
dvoch 
žien

V Podtatranskej knižnici svoj priestor v máji 
dostali dve srdcom umelkyne. Jarmila Zacher 

Pajpachová a Eva Ondrušeková. Návštevníkom 
predstavili odlesky svojho života.

„NAJRADŠEJ MAĽUJEM 
V ZIME. TO JE ČAS KEDY 

NEPRACUJEM V ZáHRADKE 
A NEŠPORTUJEM. BOLI AJ 

CHVÍLE, KEď SOM KRESLILA 
PRáVE VTEDY, KEď MI BOLO

V žIVOTE SMUTNO.“
Eva Ondrušeková
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Každý deň bude patriť inému žánru. Mnohí vravia, že 
POPRADSKÉ KULTÚRNE LETO na Slovensku nemá 
obdobu. Už len preto, že bohatý kultúrny program 

samospráva servíruje návštevníkom denne. V roku 2019 
sa pristúpilo k  inovácii festivalu, ktorej výsledkom bolo 
striedanie žánrov počas každého dňa v  týždni. Inová-
cia sa vydarila, a tak sa bude pokračovať v osvedčenom 
móde. „Po ročnej pauze sme veľmi radi, že budeme môcť 
POPRADSKÉ KULTÚRNE LETO opäť uskutočniť, aj keď sa-
mozrejme s nejakými obmedzeniami. Vzhľadom na dob-
rú skúsenosť z roku 2019 pokračujeme vo formáte, aký 
bol stanovený. Otvárací koncert sa uskutoční 25. júna 
a bude pod taktovkou Richarda Müllera,“ uviedla vedú-
ca oddelenia kultúry, cestovného ruchu a  prezentácie 
mesta Poprad Ivana Piataková.

Sedemdesiat dní vystúpení

Dni sa teda budú opäť tematicky striedať. Program 
sa bude konať v  medzikostolí, v  prípade nepriaznivé-
ho počasia sa otvárací i  záverečný koncert presťahuje 
do  popradskej Arény. Ostatné podujatia sa v  prípade 
zlého počasia budú konať v Dome kultúry. Pripravených 
je dokopy 70 dní vystúpení, počas ktorých sa predvedú 
i hudobné telesá z viacerých zahraničných krajín.

Jazz, funk a soul

Všetky letné pondelky budú patriť jazzu, funku 
a soulu. Predvedie sa Milo Suchomel so svojou jazzovou 
formáciou i  americká speváčka Ty Le Blanc. Novinkou 
bude najlepšia slovenská funky kapela Funkiez, ktorá 
pozostáva z vynikajúcich muzikantov, má prepracovaný 
repertoár, nádhernú speváčku a ponúka poriadne ener-
gickú show.
Bon Jovi, Metallica, Depeche Mode

V Poprade sa veľmi osvedčili revivalové skupiny. Každý 
letný utorok bude patriť práve im. Vďaka tomu sa pomaly, 
na nerozoznanie od originálu, predstaví Bon Jovi. Zaký-
vať si hlavami a poriadne sa vyšantiť budete môcť na hity 
skupín Metallica, Coldplay, ba dokonca aj Depeche Mode.

Na ľudovú nôtu

Stredy budú patriť milovníkom folklóru. „Predvedú sa 
folklórne súbory s pôsobnosťou na celom Slovensku. Ne-
budú to iba východniarske skupiny, ale svojim tancom 
a spevom návštevníkov poteší napríklad folklórny súbor 
Topľan, Vargovčan, či FS Stavbár, ktorý vznikol v  roku 
1959 pri Pozemných stavbách Žilina,“ vyratúva Piata-
ková. Organizátorom sa dokonca podarilo do Popradu 
dostať program z  festivalu mládežníckych orchestrov 
a zborov s názvom Šengenský poludník.

Jedny z najťažších čias. 
Aj tak by sa za posledný 

rok dalo pomenovať 
obdobie, ktorým si 

prešli umelci a kultúra. 
Po roku sa na popradské 

námestie vráti POPRADSKÉ 
KULTÚRNE LETO. Domácim 

i návštevníkom ponúkne 
bohatú programovú 

ponuku.

Popradské 
kultúrne 

leto je späť! 
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Divadlo, kabaret, talkshow

Štvrtky budú tradične patriť divadlu. Tento rok ale 
budú obohatené aj o  kabarety a  talkshow. „Príde na-
príklad divadelný súbor Studio Bouře z  Prahy, ktorý sa 
predstaví so svojou hrou Intimní příběhy z ráje, kde hra-
jú známi českí herci. Pozrieť si návštevníci budú môcť 
aj M+M kabaret – čiže Milana Markoviča, a tiež Halinu 
Pawlowskú s jej talkshow Banánová veľryba.“

Piatkové koncerty, detské soboty

Piatok bude venovaný koncertom – rock, pop. Zatan-
covať si budete môcť na hity Desmodu, Kaliho, Lenky Fili-
povej, skupiny Arzén i Medial Banana. „Soboty budú pat-
riť hlavne tým najmenším. Počas dňa sú pripravené det-
ské rozprávky, predstavia sa divadlá Portál, či Actores. 
Večer bude patriť filmom. Pod oblohou si môžete pozrieť 
Román pre pokročilých, ale aj novú komédiu s názvom 
Sto vecí, či Dvojníci. Premietať sa budú tiež rozprávky 
ako napríklad Chloe a trpaslíci. Je sa na čo tešiť,“ dodáva 
Piataková.

Príde aj gizka, či Dvorský

Nedele budú opäť takzvane promenádne. Tešiť sa 
môžete na Gizku Oňovú, či Věru Martinovú, a taktiež na 
Jaroslava Dvorského a Tatianu Paľovčíkovú. Kultúra je od-
vetvím, ktoré pandémia postihla asi najviac, veľa súborov 
zaniklo. Ako prezradili organizátori, tí, čo ostali sa strašne 
tešia, že konečne môžu vystupovať. „Pri rokovaní so sú-
bormi bolo veľa reakcií takých, že Poprad je jediné mesto 
na Slovensku, ktoré robí Kultúrne leto takýmto štýlom. 
Každý jeden letný deň je niečo pripravené. Umelci sú veľ-
mi radi, že konečne dostanú možnosť vystúpiť pred pub-
likom. Podľa ich slov sa v žiadnom inom meste na Slo-
vensku v takomto rozsahu kultúrne leto neusporadúva. 
Najväčšou odmenou pre umelcov by teda bola poriadna 
účasť divákov,“ hovorí Piataková.

Prekvapenie na záver

Veľkým prekvapením POPRADSKÉHO KULTÚRNEHO 
LETA bude záverečný koncert. „Zatiaľ neprezradíme o čo 
presne pôjde, ale podarilo sa nám získať dve hudobné te-
lesá, ktoré budú mať na Slovensku premiéru.“ 

Aj známe festivaly

Ak sa situácia nezmení, počas leta by sa na námestí 
mali uskutočniť aj tradičné festivaly Made in Slovakia (od 
4. 8. do 7. 8.) a Viva Italia (od 25. 8. do 28. 8.). Počas Made 
in Slovakia nejedného rodiča poteší novinka pre najmen-
ších. „Vytvorili sme nový detský priestor pri fontáne, kde 
každý deň budú počas festivalu od 14. do 18 hodiny ani-
mátori a detský program. Bude tam vždy jeden detský 
headliner ako napríklad Zahrajko, Dorotka z Fidorkova 
a iní,“ prezradila Piataková.

Nakoľko situácia v  rámci obmedzení sa neustále 
mení, všetky kultúrne programy i oba letné festivaly sa 
budú prispôsobovať v danej chvíli platným opatreniam. 
Organizátori prosia návštevníkov o ich dodržiavanie.

Jana Pisarčíková 
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Do 240 l nádoby môžu vhadzovať: zvyšky a šupky 
z  ovocia a  zeleniny, zbytky jedál rastlinného pô-
vodu napr. zemiaky, ryža; posekaná tráva, lístie 

a zvyšky rastlín, čajové vrecúška, šupky z ovocia a zele-
niny, štiepka (z dreva, ktoré nebolo chemicky ošetrené), 
stromová kôra, piliny, konáriky zo stromov do priemeru 
1 cm a dĺžky 10 cm. Do nádoby je zakázané vhadzovať: 
tekuté zvyšky jedál, oleje, mäso, kosti, ryby, mliečne vý-
robky, vajcia, uhynuté zvieratá, popol z uhlia, cigaretové 
ohorky, iné odpady.
Pri bytovkách pribudnú hnedé zberné nádoby

V  zmysle zákona o  odpadoch všetky mestá a  obce 
na Slovensku majú od 1. 1. 2021 povinnosť začať zbierať 
kuchynský odpad z domácností. Ministerstvo životného 
prostredia SR (MŽP SR) urobilo ústretový krok a poskytlo 
mestám a obciam 6 mesiacov prechodné obdobie na za-
vedenie zberu kuchynského odpadu. Mesto Poprad naj-
neskôr od 1. 7. 2021 plánuje zaviesť pri bytových domoch 
zber kuchynského odpadu. Na existujúcich stojiskách pri 
bytových domoch pribudnú k nádobám na komunálny 
odpad a k zvonom na triedené zložky ďalšie hnedé zber-
né nádoby 1 100 l zvony.
Na čo sú určené

Hnedé nádoby sú určené výlučne na zber kuchyn-
ského odpadu z  domácností od bytových domov a  to 
najmä: zvyšky a  šupky z  ovocia a  zeleniny; pokazené, 
nahnité ovocie a zelenina, pečivo, cestoviny, ryža, zemia-
ky, mäso, ryby, mliečne výrobky, zvyšky vareného jedla, 
vajcia, škrupiny z vajec a orechov, kávové a čajové zvyšky, 
scedené zvyšky z polievok, kosti, potraviny po záruke bez 
obalov, zvyšky izbových rastlín a kytíc.

Čo do nich nepatrí

Do nádob nepatria tekuté potraviny ako polievky, 
omáčky, mlieko a pod., taktiež je do nich zakázané vha-
dzovať oleje a tuky, zvierací trus, uhynuté zvieratá, popol 
z uhlia, cigaretové ohorky, zelený odpad – tráva, lístie, ko-
náre, iné odpady napr. plasty, kovy, papier, sklo, tetrapaky, 
zvyšky jedál v obaloch, komunálny a objemný odpad.

Keďže ide o zavedenie zberu nového druhu odpadu, 
chceme požiadať obyvateľov, aby sa zapojili do systému 
zberu tohto odpadu. Odporúčame Popradčanom začať 
zbierať tento odpad doma do vlastnej ľubovoľnej nádo-
by, ktorá sa dá opätovne použiť. Takto zozbieraný odpad 
z vlastnej nádoby je následne potrebné vyhodiť do hne-
dého zvona na stojisku.

Prečo je dôležité zapojiť sa?

Jedným zo záväzkov Slovenska voči Európskej únií je 
do roku 2035 recyklovať minimálne 65 % zmesového ko-
munálneho odpadu, kedy miera recyklácie v súčasnosti 
je zhruba 40% a znížiť úroveň skládkovania komunálnych 
odpadov na 10 %. Analýzou zmesového komunálneho 
odpadu v mestách – bytových domoch sa zistilo, že vyše 
40 % odpadu tvorí biologicky rozložiteľný kuchynský od-
pad. Správnym separovaním kuchynského odpadu sa 
zníži množstvo komunálneho odpadu v zberných nádo-
bách a teda aj množstvo odpadu ukladaného na skládku 
odpadov. Takto vytriedený kuchynský odpad bude zhod-
notený v kompostárni alebo bioplynovej stanici a bude 
slúžiť na ďalšie využitie (napr. kompost, digestát - hnojivo, 
bioplyn do rozvodnej siete tepla a elektriny).Zberom ku-
chynského odpadu sa eliminujú negatívne vplyvy, ktoré 
vznikajú rozkladaním organického odpadu na skládkach, 
čím vzniká plyn, ktorého zložkou je metán vytvárajúci 
skleníkový efekt. Zberom kuchynského odpadu chráni-
me ozónovú vrstvu, vodu a pôdu pred znečistením a tým 
šetríme životné prostredie pre ďalšie generácie.

Znížime negatívny environmentálny dopad

Veríme, že časom sa zber kuchynského odpadu stane 
samozrejmosťou pre každého z  nás. Zavedením zberu 
kuchynského odpadu sa zníži množstvo komunálneho 
odpadu v čiernych nádobách, pretože doposiaľ kuchyn-
ský odpad bol jeho súčasťou. Uvedený odpad už nebu-
de ukladaný na skládku ako komunálny odpad, ale bude 
zhodnotený. Znížime tak negatívny environmentálny do-
pad na životné prostredie, no zároveň zvýšime množstvo 
triedených zložiek, a tým aj úroveň vytriedenia odpadov.

(red.)

Poprad 
zavádza zber 
kuchynského 

odpadu 
Od roku 2018 obyvatelia rodinných domov na území mesta Poprad majú už zavedený tzv. 
spoločný zber bioodpadu zo záhrad a rastlinnej zložky kuchynského odpadu. V rámci zavedenia 
tohto systému zberu obyvatelia v rodinných domoch dostali 240 l hnedé nádoby, ktoré sú 
určené aj na zber bioodpadu zo záhrad. 
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NEPARKUJTE SVOJE AUTá PRI KONTAJNEROCH 
Mesto Poprad vyzýva všetkých občanov, aby nezastavovali svoje motorové vozidlá na žltých 

čiarach pri stojiskách kontajnerov, nakoľko týmto konaním sa dopúšťajú porušovania existujúceho 
trvalého vodorovného dopravného značenia. Takto zaparkované vozidlá bránia prístupu zbero-
vému vozidlu ku kontajnerom. Ak stojisko nebude dostupné zberovému vozidlu, odpad z nádob 
nebude vysypaný. Porušovanie ustanovení zákona č. 8/2009 o cestnej premávke a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov bude riešiť mestská polícia.

Sam
ospráva vyzýva 
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Skúsme na začiatok objasniť, čo 
je hlavným poslaním pneumo-
logickej a  ftizeologickej det-

skej ambulancie?

„Ambulancia vznikla s  cieľom za-
bezpečiť komplexnú starostlivosť 
o  detských pacientov v  popradskej 
nemocnici. Pneumologická časť sa 
venuje pľúcam a respiračnému traktu, 
ftizeologická liečbe, diagnostike a pre-
vencii tuberkulózy. V tomto smere fun-
gujeme skôr ako možný záchyt pacien-
tov s  tuberkulózou, priamo liečbu za-
bezpečuje ústav v Dolnom Smokovci.“

Ako to je s tuberkulózou u detí?

„Detská tuberkulóza nie je už dnes 
tak častá ako bola kedysi. Dokonca aj 
očkovanie proti tomuto ochoreniu ab-
solvujú už iba vybrané skupiny oby-
vateľov. Deti s  tuberkulózou sú skôr 
zachytené ako kontakty pri chorých 
dospelých pacientoch. Iba minimálne 
sa stáva, že u  detí sú klasické prejavy 
tuberkulózy.“

Čo sa týka pneumologickej časti, 
s  akými respiračnými ochoreniami 
deti najčastejšie bojujú?

„Pozorujeme deti, ktoré majú infekč-
né ťažkosti respiračného traktu. Dá sa to 
rozdeliť na opakované infekcie, či už hr-
tana, priedušiek alebo opakované zápa-
ly pľúc. Ak deti prekonajú nejaké infekč-
né ochorenie dýchacieho traktu potre-
bujú chodiť na kontroly. Najbežnejšou 
chorobou je priedušková astma. V tom-
to smere existujú skupiny, do ktorých sa 
deti dajú rozdeliť podľa veku. Klasická 
astma, akú mávajú aj dospelí pacienti 
sa prejavuje u detí vo veku od 12 rokov 
vyššie. Druhú skupinu tvoria deti od 
šiestich rokov života. Najviac špecifická 
skupina sú deti do 5 rokov, ktoré priro-
dzene majú dýchacie cesty citlivejšie 
a môžu mať príznaky podobné ako as-
tmatici, no nemusí zákonite ísť o astmu. 
Niekedy stačí krátkodobé preliečenie 
a astmatici sa z nich ani nevyvinú. Treba 
ale povedať, že ak je dieťa mladšie a má 
pľúca citlivejšie, aj malá infekcia vie na-
robiť problémy. Hlavne v  prieduškách, 

Aj malá 
infekcia vie 
v citlivých 
pľúcach 
narobiť 
problémy 

O respiračných ochoreniach sa v poslednej dobe hovorí na každom rohu. Za ušami 
to má epidémia koronavírusu. Pred rokom v priestoroch polikliniky detského 
oddelenia popradskej nemocnice vznikla pneumologická a ftizeologická detská 
ambulancia. O tom, že astmatické záchvaty v podobe ako ich poznáme spred 
dvadsiatich až tridsiatich rokov dnes už bežné nie sú i ako reaguje detské telíčko 
na koronavírus pre Mesačník Poprad porozprával lekár Miroslav Repko.

KEď DO POPRADU 
PRÍDU ZáPADNIARI, 

POCHVAĽUJÚ SI 
VZDUCH. 

 PRI RESPIRAČNÝCH 
OCHORENIACH  

MôžE BYť
ZNEČISTENÝ 

VZDUCH 
VEĽKOMESTA 

VYVOLáVACÍM 
FAKTOROM.
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pľúcach. Keď majú deti problémy s dýchaním, musíme 
im pľúca rozťahovať. Ak ide o bakteriálnu infekciu vyža-
duje sa antibiotická liečba. Deti sú niekedy veľmi unave-
né a dehydrované a končia u nás na oddelení.“

Je pravdou, že u  nás pod Tatrami je vďaka nášmu 
vzduchu, tých respiračných chorôb u  detí menej 
alebo ide o mýtus?

„V  podstate to asi nikdy nikto nepozoroval, takže 
ťažko povedať, či naozaj máme pod Tatrami pacientov 
menej. Máme tu niekoľko špecializovaných ústavov na 
liečbu dýchacích ciest, čo o  niečom svedčí. Ak k  nám 
prídu ľudia zo západného Slovenska, vzduch si chvália. 
Pri respiračných ochoreniach ale jednoznačne môže byť 
znečistený vzduch veľkomesta vyvolávacím faktorom.“

Keď hovoríme o  respiračných ochoreniach, túto 
otázku nemôžeme vynechať. Ako je to s koronaví-
rusom u detí?

„Infekcie koronavírusu u detí nie sú tak časté. Priebeh 
je priamo úmerný veku. Platí, že čím je pacient starší, 
tým je priebeh horší. U detí ide väčšinou o ľahký priebeh 
s  tým, že koronavírus bol zachytený iba náhodne, keď 
bolo dieťa hospitalizované kvôli inej chorobe. V podsta-
te u nás v nemocnici bolo 48 pacientov liečených a žia-
den nemal veľké respiračné komplikácie.“

Ako je to s post covidovým syndrómom? Prejavuje 
sa aj u detí?

„Čo je zvláštne, u detí akoby COVID vynechával pľú-
ca. Poškodené môže byť skôr srdiečko alebo iné organo-
vé systémy. Mali sme dokonca jednu pacientku, ktorá si 
vyžadovala kardiologický dispenzor. Post covidový syn-
dróm už nevytvára koronavírus, ale naše telo. Prebehne 
za 4-6 týždňov po ochorení.“

Pele zo stromov, plevel a  traviny, koža a  srsť zvie-
rat, roztoče z domáceho prachu a plesne. To všetko 
môže byť hlavným zdrojom alergénov pre astmati-
kov. Ako je to s astmou pri detských pacientoch?

„Astmatici vo všeobecnosti v rámci proti astmatickej 
liečby už veľmi na hospitalizácie nechodia. Astmatické 
záchvaty, ktoré boli bežné pred 20 až 30 rokmi s nástu-
pom sprejov, pri ktorých liek ide rovno do dýchacieho 
traktu, takmer úplne zmizli. Prejavujú sa iba u pacientov, 
ktorí liečbu neužívajú. Prípadne u malého percenta detí, 
ktoré liečbu užíva, no nie celkom správne. Musíme ich 
kontrolovať. Za jeden rok sú to ale možno dvaja až traja 
pacienti a to hlavne v jesennom a zimnom období.“

Je pravdou, že v rámci pneumologickej ambulancii 
sledujete aj detičky, ktoré uzreli svetlo sveta skôr 
ako mali?

„Áno. Jednou z hlavných ťažkostí, ktoré predčasne na-
rodené detičky majú je, že pred 36 gestačným týždňom 
nemajú ešte dozreté pľúca. Nemajú všetky látky na to, 
aby samé dýchali. Väčšina z týchto detí potrebuje pod-
poru dýchania. Buď len cez nosové okuliare alebo ak ide 
o mladšie detičky musia byť na pľúcnej ventilácii. V pr-
vom a v druhom roku života musíme pri nich aj naďalej 
sledovať aké majú funkcie dýchania, či tam nie sú nejaké 
časté choroby a či si nevyžadujú preventívnu liečbu.“

Jana Pisarčíková

KONTAKT:

PEDIATRICKÁ PNEUMOLOGICKÁ 
A FTIZEOLOGICKÁ AMBULANCIA
NEMOCNICA POPRAD, a. s.

Lekár: MUDr. Miroslav Repko, PhD.
miroslav.repko@nemocnicapp.sk
MUDr. Anna Rybovičová
Sestra: Bc. Michaela Pivková
michaela.pivkova@nemocnicapp.sk
Ordinačné hodiny: štvrtok 07:00 – 15:30
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ASISTOVANÉ SČÍTANIE OBYVATEĽOV
Občania, ktorí sa nevedeli alebo nemali možnosť sami sčítať 
počas elektronického samosčítania obyvateľov sa sčítajú 
asistenta sčítania, a

 kontaktné miesta so stacionárny
sú zriadené

➢ na Mestskom úrade Poprad
➢ Aréne Poprad
➢ na pracovisku MsÚ areáli ZŠ Dostojevského ut, str, št)
➢ na pracoviskách MsÚ ých časti Veľká po, št, pia)

Spišská Sobota (ut, št) Stráže

 pomocou mobilného asistenta ktorého musí občan telefonicky 
požiadať na tel. č. 052/7167 206 Mobilní asistenti budú vyslaní 

občanom, ktorí sa nemôžu sami dostaviť na kontaktné miesto

➢ osoba nad 18 rokov sčíta zvlášť zákonný zástupca sčíta 
zvlášť aj svoje neplnoleté dieťa/deti ich rodným číslom

➢ zákonný zástupca sčíta obyvateľa s obmedzenou spôsobilosťou  
na právne úkony

➢ vinnosť sčítať sa majú aj ktorí majú trvalý, 
prechodný alebo tolerovaný pobyt na území SR

Asistované sčítanie koná termíne 

Na základe Zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a
povinnosťou každého občana s trvalým, prechodným alebo tolerovaným pobytom na území 
Slovenskej republiky sčítať sa.

í povinnosti sa občan dopustí správneho deliktu a môže mu byť 
uložená pokuta podľa §30 ods. 1 písm. a) uvedeného zákona až do výšky 250 Eur
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Lekárne, ktoré zabezpečujú lekárenskú starostlivosť v rámci 
prevádzkových hodín počas pracovných dní, soboty a nedele:

•	 Lekáreň Dr. Max, Dlhé hony 1,  Poprad (18:00 - 21:00)

•	 Lekáreň BENU, Teplická cesta 4359/3, Poprad (18:00 - 20:00)

•	 Lekáreň	BENU, OD Kaufland, Moyzesova 4067/3, Poprad, tel. 0905821914 

 (18:00 - 20:00)

•	 Lekáreň	Dr. Max, OC Kaufland, Jiřího Wolkera, Poprad, tel. 0901961195, 

 (18:00 - 20:00)

•	 EKOLEKÁREŇ Poprad, OC FORUM, vchod z Francisciho ulice, 

 Námestie Sv. Egídia 3290/14, Poprad, (18:00 - 20:00)

      ZDROJ:E-VUC.SK

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

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

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

Ordinačné hodiny:

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

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

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

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

Rozpis zabezpečenia poskytovania lekárenskej pohotovostnej služby

ROZLÚČILI SME SA

Spoločenská rubrika

MAREC

5. 3. v Poprade-Veľkej s Jánom Chovanom (1947)
 v Poprade-Veľkej s Oľgou Netočnou (1938)
8. 3. v Matejovciach s Milanom gadži (1989)
 v Poprade-Veľkej s Jánom Spišákom (1927)
9. 3. v Poprade-Veľkej s Jozefom Bielekom (1946)
10. 3. v Poprade-Veľkej s Martinom Lukačkom (1929)
15. 3. v Poprade-Veľkej s Ing. Editou Krejčovou (1942)
17. 3. v Poprade-Veľkej s Barborou Šoltýsovou (1950)
18. 3. v Poprade-Veľkej s Miroslavom Macičákom (1939)
 v Spišskej Sobote s Milanom Šifrom (1943)
22. 3. v Poprade-Veľkej s Emíliou Krempaskou (1928)
23. 3. v Poprade-Veľkej s Tiborom Klugom (1965)
25. 3. v Poprade-Veľkej s Jánom Seňkom (1934)
26. 3. v Poprade-Veľkej s Ing. Jozefom Zajacom (1952)
 vo Veľkom Slavkove s Pavlom Orolínom (1970)

APRÍL 

1. 4. v Poprade-Veľkej s Helenou gužiakovou (1955)
6. 4. v Spišskej Sobote s Jánom Matejom (1951)
 v Poprade-Veľkej s Magdalénou Dolanskou (1933)
9. 4. v krematóriu v Košiciach s Annou Zuštinovou (1923)
 v Poprade-Veľkej s Alžbetou Novákkovou (1934)
12. 4. v Spišskej Sobote s Annou Borošovou (1930) 
13. 4. v Poprade-Veľkej s Mariánom Andrášom (1945)
 v Poprade-Veľkej so Zuzanou Krišandovou (1961) 
14. 4. v Poprade-Veľkej s Vladimírom Wágnerom (1948)
 v Novej Lesnej s Helenou Ferkovou (1952)

15. 4. v Poprade-Veľkej s Antonínom Krempaským (1999)
16. 4. v Poprade-Veľkej s Elenou gajdošovou (1941)
 v Poprade-Veľkej so Štefanom Miklušom (1946)
19. 4. v Poprade-Veľkej s Annou Kretovou (1949)
 v Poprade-Veľkej s Máriou Omastovou (1934)
 v Poprade-Veľkej s Ivanom Líškom (1933)
20. 4. v Poprade-Veľkej s Jiřinou Matuschkovou (1930)
21. 4. v Poprade-Veľkej so Stanislavom Hradským (1941)
22. 4. v Poprade-Veľkej s Cecíliou Bočkaiovou (1930)
 v Poprade-Veľkej s RSDR. Miroslavom Pittnerom 

 (1946)
 v Poprade-Veľkej s Jozefom Laskovským (1936)
23. 4. v Poprade-Veľkej s Vladimírom Krišákom (1947)
26. 4. v Poprade-Veľkej s Viktóriou Dunajovou (1935)
 v Poprade-Veľkej s Jozefom Slebodníkom (1950)
26. 4. v Poprade-Veľkej s Viktóriou Dunajovou (1935)
 v Poprade-Veľkej s Jánom Trembáčom (1942)
30. 4. v Poprade-Veľkej s Ing. Pavlom Považanom (1957)

MáJ

4. 5. v Poprade-Veľkej s Annou Tariovou (1926)
 v Poprade-Veľkej s Mgr. Štefan Valentovič (1939)
5. 5. v Poprade-Veľkej s Annou Poštovou (1942)
 v Poprade-Veľkej s Annou Šoltisovou (1937)
7. 5. v Poprade-Veľkej s Petrom Blažovským (1978)
10. 5. v Poprade-Veľkej s Máriou Sedmákovou (1936)
12. 5. v Poprade-Veľkej s JUDR. Milanom Benovičom 

 (1935)
15. 5. v Poprade-Veľkej s Máriou Vetríkovou (1941)

15. apríla 2021 Ján Vaskovič a Mgr. gabriela Vaskovičová, rod. Kalmová 
30. apríla 2021 Slávka žoldáková a Ing. arch. Ivan Oliver Smolec 

CITáT
„Manželstvo s dobrou ženou je ako prístav v búrke, manželstvo so zlou ženou je ako búrka v prístave.“ 

Luc de Clapiers de Vauvenargues, francúzsky spisovateľ

MANžELSTVO UZAVRELI 

V utorok 18.5. 2021 vo veku 94 rokov zomrel významný hudobný skladateľ, dirigent a organizátor hudobného života na 
Slovensku, národný umelec Milan Novák. Pôsobil ako dirigent SĽUK-u a riadil Symfonický orchester Bratislavského rozhlasu. Bol 
umeleckým vedúcim a dirigentom Vojenského umeleckého súboru v Bratislave. Bol posledným predsedom Zväzu českoslo-
venských skladateľov. Za svoju tvorbu bol v roku 1988 ocenený titulom Národný umelec. Medzinárodná hudobná komisia mu 
udelila titul Rytier medzinárodnej hudby. Od roku 1998 žil a pôsobil v Poprade. Spolupracoval s Popradským detským zborom, 
45. výročie založenia Základnej umeleckej školy v Poprade ho inšpirovalo ku vzniku skladby Melódia, pre Gymnázium na Kuku-
čínovej ulici vznikla skladba Vráť sa domov, pri príležitosti 750. výročia vzniku mesta Poprad na slávnostnom mestskom zastu-
piteľstve zaznela skladba Mesto, ktoré mám rád / Pieseň Popradu. Pán Milan Novák bol rodák z Trakovíc, no srdcom Popradčan.

Mesto Poprad vyjadruje úprimnú sústrasť celej rodine a všetkým pozostalým. 

OPUSTIL NáS NáRODNÝ UMELEC Milan Novák 
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Trojročné 
úsilie 

vyšperkované 
zlatom

Tenisový klub MŠK Poprad 
– Tatry je na slovenskej 
tenisovej mape iba krátko, 
ale má jasnú víziu a úspechy 
nenechávajú na seba dlho 
čakať. O doterajšej úspešnej 
činnosti porozprával 
v rozhovore spouzakladateľ 
MŠK Poprad – Tatry Igor 
Lupták, ktorý je zároveň jeho 
predsedom od vzniku klubu. 

MŠK Poprad  – Tatry patrí medzi naj-
mladšie slovenské tenisové kluby. Čo 
bolo motiváciou k jeho založeniu?

„MŠK Poprad - Tatry je nový športo-
vý klub na „slovenskom tenisovom nebi“. 
Vznikol v roku 2018 spojením s úspešným 
klubom TK Vysoké Tatry a prevzatím jeho 
členov a  jednotlivých družstiev všetkých 
vekových kategórií organizovaných v STZ. 
Motívom spojenia týchto klubov na pôde 
Mesta Poprad bol vznik perspektívneho 
regionálneho subjektu, ktorý má ambíciu 
presadiť sa a  potvrdiť svoje postavenie 
medzi významnými tenisovými klubmi na 
Slovensku. V roku 2020 sa to podarilo, keď 
sme podľa hodnotenia STZ v  úspešnosti 
klubov obsadili celkové 12. miesto.“

Je známe, že v Poprade a jeho okolí sa 
narodilo mnoho vynikajúcich sloven-
ských profesionálnych športovcov. 
Máte aj vy medzi svojimi členmi budúce 
známe športové tváre?

„Ako som už uviedol, sme mladý klub, 
ktorý pokračuje v aktivitách klubu TK Vy-
soké Tatry vedených Petrom Simčákom. 
Súčasné úspechy MŠK sú spájané pre-
dovšetkým s  kategóriami dospelých 
a  mládeže (dorast), v  ktorých stále dosa-
huje vynikajúce športové výsledky. Hráči 
ako Lukáš Klein, Romana Čisovská a  Sara 
Suchánková trénujú v  Národnom teni-
sovom centre a  reprezentujú Slovensko 
na európskej a  svetovej úrovni. Lukáš 
Klein (22 r.) vyhral juniorský Galeov pohár 
družstiev a  dnes reprezentuje Slovensko 
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ako člen mužského Davis Cupového družstva. 
Romana Čisovská (19 r.) bola v  kategórii do 14 rokov 
druhá v Európe v jednotlivcoch i družstvách a pravidel-
ne sa zúčastňovala Grand Slamových turnajov junio-
rov. Sara Suchánková (18 r.) sa stala v r. 2019 Majsterkou 
Slovenska mladších dorasteniek vo dvojhre a  obsa-
dila aj 2. miesto vo štvorhre. V roku 2020 obsadila na 
Majstrovstvách SR 3. miesto vo dvojhre a 2. miesto vo 
štvorhre. Obsadila tiež 1. miesto na ITF Turnajoch do-
rasteniek v  Budapešti, Maribore a  Domžale. Martina 
Husárová (25 r.) získala 1. miesto na Halových MSR žien 
vo dvojhre. Nuž, stále sú to len mladé hviezdičky, ktoré 
majú svoj športový rast vo vlastných rukách. Verím, že 
sa príležitosti chopia s plnou vervou.“

Športová výchova mládeže je pojem, ktorý sa v dne-
šnej modernej sedavej dobe skloňuje pomerne 
často. Aké sú vaše skúsenosti ohľadom tejto témy?

„Áno, dnešná doba nahráva pohodlnosti a zdá sa, 
že šport je iba vynútenou aktivitou. Priznám sa, že 
napriek môjmu „dospeláckemu“ veku sa problemati-
ke športovej výchovy detí a mládeže iba učím. Mojim 
cieľom je dať možnosť vo výchovnom procese fundo-
vaným trénerom a čerpať inšpiráciu z ich skúseností.“

Aké sú vaše súčasné priority v klube?

„Výborná otázka, na ktorú si sám dávam už dlhšie 
odpoveď. Pokúsim sa to teda naformulovať. Celý ži-
vot som sa snažil spájať ľudí alebo dávať dokopy urči-
té aktivity. V mojom aktívnom športovom živote, keď 
som výkonnostne hrával stolný tenis, ale aj neskôr 
v „pagáčskom“ tenise, som bol kolektívny typ a radšej 
hrával štvorhry. Aj teraz vo funkcionárskej pozícii sa 
nesnažím byť iba „sebastredným“ lídrom, ale hľadám 
partnerov a spolupracovníkov pre naplnenie vízií. Tými 
sú predovšetkým spojenie síl klubov v  regionálnom 
tenisovom dianí, vybudovanie rešpektovaného nadre-
gionálneho tenisového klubu a v spolupráci s mestom 
Poprad dobudovanie chýbajúcej technickej infraštruk-
túry klubu, ktorá je nevyhnutnou podmienkou pre vy-
chovu detí a mládeže.“

Poprad je obklopený krásnou prírodou a prostre-
dím, ktoré je pre športovcov atraktívne z pohľadu 
rekreácie i športových možností. Viete si predsta-
viť, že by ste časom vybudovali významné centrum 
pre športovcov z celého Slovenska?

„Poprad bol, je a pevne verím, že aj bude športovým 
mestom. Vedenie mesta dlhodobo podporuje tieto ak-
tivity v hlavných kolektívnych športoch, ktorými sú ho-
kej, futbal, basketbal a v poslednom období aj volejbal. 
Verím, že to o chvíľu bude aj tenis, ktorý má v regióne 
dlhodobú tradíciu. Je to všetko o postupnosti a správ-
nom načasovaní krokov. Už som naznačil priority klubu 
a  keď sa v  krátkej dobe podaria, môžeme pokračovať 
v  rozvojových aktivitách. V  spolupráci s  Mestom Po-
prad sa uvažuje o  výstavbe tenisového centra, ktoré 
bude pôdou pre organizovanie domácich aj medzi-
národných turnajov a domovom pre športové talenty.“

Ako vidíte budúcnosť klubu v horizonte 10 a viac 
rokov?

„Mojou víziou je, aby náš klub disponoval komplex-
ne vybudovaným tenisovým zázemím pre celoročný 
tréningový a  súťažný proces. Mám na mysli tenisový 
areál s  halou, ktorá spĺňa medzinárodné parametre. 
Rovnako dôležité je personálne obsadenie klubu s ma-
nažmentom, trénermi a  hráčmi. Ak skĺbime tieto dva 
zásadné atribúty, tak má moja vízia potenciál stať sa 
realitou.“

Podarilo sa vám už niektoré kroky naplniť?

„Dohodli sme sa s Jánom Polónym na užšej spolu-
práci a tak k nám prešli dievčatá a chlapci z klubu TK F1 
Poprad. Vytvorili sme spoločné družstvá a chceme dať 
svetu, mestu i zväzu najavo, že sa tu formuje vážnejší 
tenisový klub. Budeme radi, ak sa k nám pridajú noví, 
perspektívni hráči, možno aj zo širšieho okolia. Veríme, 
že ich priláka dobrý sparing, atmosféra i kvalita druž-
stiev, pretože ak sa kluby spájajú, tak sú prirodzene sil-
nejšie. Za podpory mesta tak vznikol jeden veľký klub 
pod hlavičkou MŠK Poprad – Tatry a naša základňa je 
razom dvakrát väčšia.“

Slovenskej tenisovej verejnosti ste sa už predviedli 
v  plnej paráde a  to len nedávno v  extralige muž-
ských družstiev, kde ste dosiahli veľký úspech. Mô-
žete ho priblížiť?

„Absolútnou bombou na domácej tenisovej scéne 
je I. miesto v Extralige mužov, ktoré sme získali v druhej 
polovici mája. Po 2. mieste v r. 2018, 4. mieste v r. 2019 
a 3. mieste v roku 2020 je to najväčší úspech v histó-
rii klubu. Chcem podotknúť, že tieto úspechy boli 
dosiahnuté hlavne odchovancami klubu. Tím na čele 
s Lukášom Kleinom, Dominikom Šprochom, Michalom 
Pažickým a Jardom Pospíšilom, ktorý je už po viacroč-
nom pôsobení v  klube „polovičným Tatrancom“, bol 
doplnený fantastickým bojovníkom a  človekom An-
drejom Martinom a  tiež jeho trénerom Paťom Fabia-
nom. Andrej sa okamžite stal lídrom družstva a  jeho 
body nakoniec rozhodli o tesnom finálovom víťazstve 
nad Sláviou STU Bratislava v pomere 4:3.“

Dá sa vôbec po tomto fantastickom výsledku sezó-
na ešte nejako vyšperkovať?

„Nielen úspešnou účasťou v  extralige a  spojením 
s  TK F1 chce klub MŠK Poprad  – Tatry v  tejto sezóne 
zaujať. Medzi aktuálne novinky patrí aj spoluúčasť na 
organizácii medzinárodného mužského turnaja ITF 
s názvom Poprad Tatry Open 2021, ktorý by sa mal aj 
s  podporou mesta Poprad konať od 5. do 11. júla, so 
začiatkom kvalifikácie už 4. júla. Predpokladáme, že 
tak nadviažeme na úspešný challenger, ktorý sa hrával 
v Poprade pred pár rokmi. Veríme, že sa založí slušná 
tradícia a Poprad sa opäť stane medzinárodným teni-
sovým mestom.“

Marek Vaščura
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Netradičná covidová sezóna je za vami. Ako ste sa 
na ňu vlastne pripravovali?

„S  kondičnými tréningami som začal minulý rok 
v máji pod vedením kondičného trénera Ivana Bedná-
ra. Pripravoval som sa spoločne s Popradskými líškami. 
Veľmi si to cením, pretože sparing je nevyhnutný. Takto 
sme mohli spoločne napredovať v našich športoch. Bola 
to však netradičná príprava. Najskôr sme sa presunuli na 
rakúske ľadovce Hintertux a Kaunertal. Žiaľ, vlani sme sa 
nemohli zúčastniť pretekov v  Južnej Amerike, nakoľko 
sa nedalo lietať. Nevyšlo nám ani tradičné sústredenie 
v Čile, kde sa vždy zameriavame na techniku a rýchlost-
né disciplíny, čiže v mojom prípade na zjazd a superob-
rovský slalom. Pripravoval som sa však aj s českým ná-
rodným tímom, kde sa k nám pridal britský lyžiar Jack 
Gower. Spolu sme vytvorili mini tím na čele so šéftréne-
rom Jánom Hudecom. Celé sme to absolvovali v zdraví, 
pričom sme mali za sebou asi 79 testov na Covid-19. Ne-
bolo to jednoduché, ale zvládli sme popri tom majstrov-
stvá sveta, ako aj svetové či európske poháre.“

Bol teda plán splnený? Ako vyzeral harmonogram 
v neistote?

„Plán sa menil zo dňa na deň. Spomeniem našu plá-
novanú cestu na svetový pohár do Wengenu, keď nám 
iba deň pred tým oznámili, že preteky sú zrušené. Vždy 
sme museli rýchlo konať a  hľadať iné alternatívy. Mu-
seli sme neustále sledovať protipandemické opatrenia 
v iných krajinách, ale nakoniec sme to všetko zvládli.“

Ako to napokon celé dopadlo?

„V rámci európskych pohárov som zabodoval v zjaz-
de i superobrovskom slalome, kde som si udržal pozíciu 
v top 30. V tomto seriáli to pre mňa znamená výhodné 
čísla na ďalšiu sezónu. Čo sa týka svetových pohárov, ab-
solvoval som preteky v talianskom stredisku Val Garde-
na, v nemeckom stredisku Garmisch-Partenkirchen, ale 
aj v rakúskom stredisku Kitzbühel. Týchto legendárnych 
pretekov som sa dočkal po mnohých rokoch. Kitzbühel 
som prešiel v zdraví a teším sa, že som spolu s tímom 
mohol odchádzať autom a nie vrtuľníkom. Je to tam to-
tiž vždy o tom, či odídete po svojich, alebo vás odvezú. 

Popradský lyžiar Martin Bendik má za sebou náročnú sezónu. Koronavírus hádzal i jemu polená 
pod nohy, ale napriek tomu je s výsledkami spokojný. Ani si dlho neoddýchol a už usilovne ladí 
formu na novú sezónu pod vedením kondičného trénera Ivana Bednára, s ktorým to ťahá piaty 
rok. Vrcholom jeho snaženia by mohla byť účasť na olympijských hrách v Pekingu.

z Kitzbühelu 
odišiel 
po svojich 
a namierené 
má do Pekingu
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Tento rok som na tomto legendárnom kopci naberal 
skúsenosti a urobil som veľa chýb. 
Beriem si z toho ponaučenie. Verím, že v novej sezóne 
sa tam budem môcť ukázať opäť a zabojovať o lepší vý-
sledok, aby som čo najlepšie reprezentoval Slovensko 
i mesto Poprad.“

Ktoré výsledky z  uplynulej sezóny sú pre vás naj-
hodnotnejšie?

„Veľmi si vážim pôsobenie na majstrovstvách sveta 
i keď sme chceli dosiahnuť lepší výsledok. Nesadol mi 
materiál, ani postavenie trate. Skončil som na 31. mieste, 
no aj tak je to jeden z najlepších výsledkov v zjazde a su-
per-G v histórii Slovenska. Cením si tiež štart v Kitzbühe-
li, pretože je veľmi náročné sa tam vôbec dostať. Štar-
tovalo 52 pretekárov z celého sveta a bol to pokrok pre 
našu krajinu, že tam mala zastúpenie. V celkovom hod-
notení zjazdu v rámci svetového pohára som skončil na 
134. mieste a to ma oprávňuje štartovať v tejto disciplíne 
aj v budúcej sezóne. Teším sa na to.“

Čo nasledovalo po sezóne?

„Dva týždne som si oddýchol a  tak ako vlani, opäť 
som v  máji odštartoval kondičnú prípravu s  trénerom 
Ivanom Bednárom i Popradskými líškami. Chceme napl-
niť naše ciele a dosiahnuť v ďalšom období čo najlepšie 
výsledky.“

Bude príprava na najbližšiu sezónu podobná ako tá 
predchádzajúca?

„Stále v tomto období využívam sneh na Štrbskom 
Plese, kde sú aj v  máji dostatočne dobré podmienky. 
Tam chodievam ráno. Popoludní nasleduje vždy kondič-
ný tréning. Chystáme sa na rakúsky ľadovec Hintertux 
a uvidíme, ako to bude vyzerať v lete. Nechceli by sme 
už vynechať naše tradičné, mesačné sústredenie v Čile. 
Popri tom by sme mohli absolvovať juhoamerický po-
hár.“

Máte už pripravený plán súťaží pre ďalšiu sezónu?

„Ten sa nastaví podľa plánu súťaží svetového pohára. 
Vždy sa začína v kanadskom stredisku Lake Louise a ná-
sledne sa chodí do amerického Beaver Creeku. Tento rok 

to bolo zrušené, ale v novej sezóne by sme týmito pre-
tekmi chceli začať. Následne sa uvidí, ako ďalej.“

V blízkom období bude súťaženie spojené aj s olym-
pijskou sezónou. Poškuľujete po Pekingu?

„Na deväťdesiat percent by som tam mal byť, keďže 
som doteraz dosahoval veľmi slušné výsledky v zjazde 
ako aj superobrovskom slalome v rámci európskeho po-
hára a po prvýkrát v histórii Slovenska sa mi vlani po-
darilo v zjazde zabodovať. Vždy však rozhoduje politika 
a častokrát niekto, kto vás možno ani nepozná. V tomto 
prípade by ale v môj prospech mohli rozhodovať práve 
dosiahnuté výsledky. Aj preto sa budem snažiť čo naj-
viac, aby som si olympijskú účasť potvrdil.“

Marek Vaščura

Ivan bednár: „S Martinom sme spoloč-
ne odštartovali piatu sezónu. Kondičná 
príprava je podobná asi pre všetkých 
športovcov. Vždy si spoločne spracujeme 
ročný plán a v jeho úvode rozvíjame silu, 
rýchlosť i vytrvalosť. Práve preto to v máji 
prepájam aj s  Popradskými líškami, aby 
bol Martin trochu v  kolektíve. Takto sa 
navzájom vedia potiahnuť. Kondičná prí-
prava však v prípade Martina neprebieha 
iba v lete. Ak je doma, venujem sa mu aj 
počas sezóny, aby bolo telo dobre pri-
pravené na jednotlivé súťaže. Absolvuje 
vždy vstupné i  výstupné testy a  tie sú 
pre mňa meradlom, či sme všetko dobre 
zvládli, aj keď ide v úvodzovkách len o ta-
buľky. Trochu som tŕpol, keď Martin išiel 
do Kitzbühelu. Absolvoval tam kráľovský 
zjazd, ktorý sa jazdí doslova na ľade. Keď 
ho zišiel a jeho telo reagovalo optimálne, 
vtedy mi odľahlo. Vedel som, že je dobre 
pripravený. Je to naozaj poctivý športo-
vec, ktorého treba niekedy až brzdiť, aby 
sa naučil aj oddychovať.“

SLOVO PRE KONDIčNÉHO 
TRÉNERA
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Nedávno skončená sezóna bola pre vás veľmi 
dlhá a náročná. Mali ste vôbec čas na oddych 
a premýšľať ako ďalej?

„Možno niekto oslavoval, no ja sa musím priznať, 
že nie. S účasťou vo finále môžeme byť spokojní, no ja 
chcem stále vyhrávať. Nepodarilo sa, ale urobíme ma-
ximum preto, aby sme v ďalšej sezóne opäť siahali na 
najvyššie priečky.“

Kedy ste sa pustili do príprav novej sezóny?

„Práca nám začala hneď na 
druhý deň po skončení finálovej 
série. Sezóna bola pre nás dlhá. 
Niektorí manažéri, ktorých kluby 
skončili skôr, mali viac ako mesiac 
k  dobru. Začali podpisovať hrá-
čov i partnerov. My sme tento čas 
stratili a  o  to viac budeme musieť 
zabrať. Potrebujeme po všetkých 
stránkach ukončiť predchádzajúcu 
sezónu a začať pracovať čo najskôr 
na novej.“

Mohli by ste sa pár slovami vrátiť k sezóne, ktorá ne-
bola obyčajná?

„Bola to dlhá, náročná a špecifická sezóna. Covid-19 
nás v mnohých veciach obmedzoval. Museli sme sa po-
pasovať s náročnými situáciami, ktoré nás veľa naučili. 
Klub stratil množstvo financií tým, že na tribúnach ne-
boli diváci a to v najbližšej dobe budeme musieť s part-

nermi a funkcionármi vyriešiť. Som zvedavý, či sa ešte 
za nás postaví štát a niečo vykompenzuje. Finále bolo 
pre nás veľmi drahé. Mnoho vecí potrebujeme vyrov-
nať, aby sme opäť začali s čistým stolom.“

Napriek problémom v netradičnej dobe za vami stá-
lo množstvo ľudí a podporovali vás. Ako to vnímate?

„Veľké ďakujem patrí hráčom, realizačnému tímu, 
partnerom, fanúšikom a podporovateľom za ich ener-
giu, ktorú nám vysielali, aj keď neboli priamo na štadió-
ne. Ďakujeme za každé euro na transparentnom účte, 

kam dodnes ľudia príspevky posie-
lajú. Teší ma, že hokejová komunita 
v  Poprade žije a  dokáže nás všet-
kých takto držať pokope. Aj v  tej-
to ťažkej dobe sa stále dokážeme 
tešiť z toho, že sme niečo dosiahli.“

Prvé kroky po skončení sezóny 
teda videli k stabilizácii klubu?

„Musíme dať dokopy všetky 
financie od sponzorov, aby sme sa mohli vyrovnať 
s  hráčmi a  vyrovnať všetky záväzky. V  neposlednom 
rade je potrebné začať podpisovať nové kontrakty 
s  hráčmi i  partnermi, aby sme do novej sezóny vstú-
pili s  vyrovnaným rozpočtom. Radi by sme ho oproti 
starej sezóne o niečo navýšili, aby sme mohli hráčom 
vytvárať dobré podmienky. Po rokovaniach by mohli 
do klubu vstúpiť dvaja až traja noví generálni partneri.“

Kamzíci už 
plánujú novú 

sezónu

Pre hokejistov HK Poprad mala predchádzajúca strieborná sezóna cenu zlata, aj keď chceli viac. 
Bojovali až do samého konca, no veľký priestor na oddych neostal. Hneď po finále vedenie klubu 
vyhrnulo rukávy a pustilo sa do príprav novej sezóny. Poistilo si služby trénera Petra Mikulu 
a i keď mnohých fanúšikov sklamali prvé odchody Haščáka, Vošvrdu či Zagrapana, funkcionári 
hľadajú nové tváre, aby bol tím ešte silnejší a kráčal pevne za stále nedokončenou prácou. Pár 
dní po skončení sezóny sme sa porozprávali s riaditeľom HK Poprad Ľudovítom Jurinyim.

„LATKA JE NASTAVENá
VYSOKO A MYSLÍM SI, 

žE KAžDÝ MENŠÍ NEÚSPECH 
NáM MôžE BYť VYČÍTANÝ. 

V TOM JE ALE 
ŠPORT KRáSNY.“

Ľudovít Jurinyi
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Máte už predstavu, ako by mohla nová sezóna v klu-
be vyzerať?

„Nechceme poľaviť v našom trende, aby sme naďa-
lej mohli prinášať ľuďom radosť z hokeja. Latka je nasta-
vená vysoko a myslím si, že každý menší neúspech nám 
môže byť vyčítaný. V tom je ale šport krásny. Pracujeme 
na tom, aby naši silní chlapci v kádri ostali a aby sme 
si ich dokázali udržať napriek tomu, že tlak ostatných 
klubov a líg je obrovský a snažia sa nám rozobrať celé 
mužstvo. Našim cieľom je postaviť silný a  konkuren-
cieschopný tím. Chceme patriť opäť medzi lídrov súťa-
že, ale to môže ovplyvniť veľa faktorov. Chceme mať čo 
najskôr káder hotový aspoň na 90 percent a v prvom 
rade predstaviť tých hráčov, ktorí tu ostávajú.“

Ostal niekto do konca mája na ľade?

„Mladší chlapci z  A-tímu a  juniori, ktorí majú per-
spektívu presadiť sa medzi mužmi s  prípravou za-
čali prakticky okamžite po sezóne. Dobiehajú to, čo 
zameškali tým, že neboli dostatočne vyťažovaní. Chce-
li sme, aby ľad na štadióne využili, kým je k dispozícii. 
Začiatkom júna je naplánovaný krátky oddych, pretože 
to každý potrebuje.“

Kedy by mohla začať letná príprava?

„Telo i  psychika po náročnom období potrebujú 
vypnúť, ale postupne budeme nastavovať aj letnú prí-
pravu. Hneď po sezóne ani len netušíme, kedy sa liga 
začne a  od toho sa všetko odvíja. V  hlavách už však 
máme predstavu, ako by to mohlo vyzerať.“

Podarilo sa vám udržať základný pilier tímu a to tré-
nera Petra Mikulu. Museli ste ho prehovárať?

„Trénera netreba nikdy veľmi prehovárať, pričom ani 
vek nerozhoduje. Keď športoval a dlhodobo trénoval, 
tak má tak veľkú motiváciu dosiahnuť úspech, že nad 
dôchodkom ani neuvažuje. Medzi nami prebehla vtip-
ná debata a trochu sme sa aj doberali. Cieľ bol takmer 
naplnený a preto z mojej strany nebol dôvod uvažovať 
nad zmenou trénera. Sme radi, že pokračuje u nás.“

Hľadáte už adekvátnu náhradu za kvalitných 
odídencov, akými boli napríklad Vošvrda v  bráne 
a Haščák v útoku?

„Všetko je v  štádiu riešenia. Či to budú adekvátne 
náhrady ukáže až sezóna. Pracujeme na tom, aby sme 
káder minimálne rovnako doplnili. Až čas ukáže, či 
to boli dobré rozhodnutia. Práca v športe je pekná aj 
v  tom, že človek musí niekedy riskovať a  má iba dve 
možnosti. Buď sa to oplatí alebo nie. Chceme aby muž-
stvo naďalej rástlo a k nejakej obmene kádra jednodu-
cho musí prísť na viacerých postoch.“

Legionári už odišli?

„Zatiaľ sú v Poprade a rozprávame sa s nimi o rôz-
nych možnostiach.“

Marek Vaščura

zaujímavosti sezóny 2020/2021
•	 V základnej	časti	extraligy	odohral	HK	Poprad	50	

zápasov, z ktorých vyhral 26 v riadnej hracej dobe 
a  sedemkrát to bolo po predĺžení resp. nájaz-
doch. Po nadstavenom čase sklonil hlavu trikrát 
a pripísal si 14 klasických prehier. Kamzíci obsadili 
tretie miesto so ziskom 95 bodov a skóre 186:133. 
Z pohľadu strelených gólov boli najofenzívnejším 
tímom súťaže, v rámci obrany obsadili 8. priečku. 
V  domácich zápasoch bol Poprad piatym najlep-
ším tímom a vonku skončil druhý za Michalovcami.

•	 Najproduktívnejším	hráčom	základnej	časti	sa	stal	
Marcel Haščák, ktorý si v 48 zápasoch pripísal 69 
bodov za 38 gólov a 31 asistencií, pričom prekonal 
21-ročný klubový rekord Arneho Krotáka. V záve-
se za ním skončil kapitán kamzíkov Patrik Svitana 
a v prvej päťke sa umiestnil aj tretí člen elitnej for-
mácie Popradu Dávid Skokan.

•	 Vo	 štvrťfinále	 si	 hokejisti	 HK	 Poprad	 poradili	
s Detvou 4:0 na zápasy po domácich výsledkoch 
6:3 a 4:3, v Detve zvíťazili 2:1 a 3:1. V semifinále oto-
čili sériu s Michalovcami z 0:2 na 4:2 po výsledkoch 
1:3 (V), 2:3sn (V), 2:1 (D), 5:2 (D), 3:2pp (V) a 3:1 (D). 
Vo finále Popradčania nestačili na lídra základnej 
časti HKM Zvolen, ktorému podľahli 1:4 na zápasy: 
3:5 (V), 3:4pp (V), 1:2pp (D), 7:4 (D) a 2:3 (V).

•	 Najproduktívnejšími	 Popradčanmi	 v  Play-off	 sa	
stali Dávid Skokan a Marcel Haščák, ktorí si pripísa-
li zhodne po 15 kanadských bodov (D. Skokan: 15z, 
9g, 6a  – M. Haščák: 14z, 7g, 8a). Dávid Skokan sa 
zároveň stal najužitočnejším hráčom vyraďovacej 
časti.

•	 Kanonier	Popradu	Marcel	Haščák	odohral	v sezóne	
celkovo 62 zápasov s bilanciou 84 bodov za 45 gó-
lov (najlepší strelec sezóny) a 39 asistencií.

•	 Aj	 v  bilancii	 Plus/Mínus	 kraľovali	 hráči	 Popradu.	
Najlepším bol obranca Daniel Brejčák (40), za ním 
skončil jeho kolega z obrany Mike Dalhuisen (36) 
a tretie miesto obsadil Dávid Skokan (34).

•	 Najlepším	nahrávačom	sezóny	sa	stal	Patrik	Svita-
na, ktorý pre spoluhráčov pripravil 47 gólov.

•	 Najtrestanejším	hráčom	tímu	HK	Poprad	bol	útoč-
ník Dávid Skokan. So 137 trestnými minútami sa 
umiestnil na 6. mieste v celkovom poradí ligy.

•	 Dávid	Skokan	bol	zároveň	najúspešnejším	hráčom	
súťaže na vhadzovaniach, ktoré vyhral celkovo 
694, čo predstavuje úspešnosť 55,79%.

•	 Najviac	gólov	v jednom	zápase	strelil	z Popradča-
nov Marcel Haščák, a  to hneď dvakrát pri hetriku 
proti Michalovciam v  4. kole (kde strelil aj druhý 
najrýchlejší gól sezóny po 32 sekundách) a  proti 
Trenčínu v 11. kole základnej časti.

•	 Najviac	 bodov	 v  jednom	 zápase	 zaznamenal	 Ja-
mes Livingston – 5, a to v 38. kole proti L. Mikulášu, 
keď Poprad zvíťazil 11:1 a zaznamenal najviac gó-
lov v jednom zápase zo všetkých.
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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  osemsmerovky 
posielajte najne-
skôr do 15. júna 
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.pi-
sarcikova@msupo-
prad.sk. Nezabud-
nite uviesť svoje 
meno, adresu, tele-
fónne číslo a  heslo 
„Tajnička“. Vyžrebo-
vaný, úspešný lúšti-
teľ získa puk Arne-
ho Krotáka, zápis-
ník a  pero s  logom 
mesta Poprad, sťa-
hovací vak 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)
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Tatranská galéria Poprad
            hradí sa vstupné

Hravé popoludnie
na Tancuľke

CVČ
Poprad

Ďakujeme aj našim ďalším
partnerom a sponzorom!

Poprad - Kvetnica, 
Tancuľka

Poprad - Kvetnica, 
park s jazierkom

Spestrite si leto!

#VisitPoprad

Poprad - lúka pri
cyklochodníku (JUH 3)
+ areál Canislog

Poprad - Námestie sv.
Egídia, medzikostolie

Deti, zbierajte pečiatky do
Zážitkových preukazov -

čakajú vás zaujímavé odmeny!

Daj šancu tancu!

Slávne kvetnické
kúpele

Na vychádzke
s popradskými labkami

Vizionár DaVinci 
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