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Pozdrav do neba

Takmer každý prázdninový 
deň sme trávili spolu. Usmieval 
sa a  tým najkrajším pohľadom 
vedel sa na mňa pozerať. Mala 
som len niečo cez 10 rokov, no 
naše rozhovory o  aktuálnom 
dianí doma i vo svete mali vždy 
hĺbku. Len tak sme spolu se‑
deli v  pivnici rodinného domu. 
On pripravoval do veľkých fliaš 
ochutenú sódu a  moja spoloč‑
nosť, a  hlavne výrečnosť mu 
doslova nahrádzali rádio. Pamä‑
tám si všetko. Vôňu sirupov, kto‑
ré tam pridával. I moje „skrom‑
né“ želanie zafarbené prísľu‑
bom, že raz budem novinárkou. 
Sľub som dodržala, no on sa už 
o  tom nedozvedel. Nestihol. 
November sa neodmysliteľne 
spája so sviatkom všetkých svä‑
tých a  spomienkou na zosnu‑
lých. Sviatok všetkých svätých 
má korene v kresťanskej vierou‑
ke, podľa ktorej sa smrťou život 
človeka nekončí, ale mení. Kres‑
ťania oslavujú tých, ktorí sú už 
v  nebi, a  zároveň sa počas du‑
šičkovej oktávy modlia za tých, 
ktorí sú v  očistci. Každý z  nás 
má niekoho tam hore. Niekoho, 
komu nestihol niečo povedať, 
či navštíviť ho. Niekoho, kto 
odišiel príliš skoro, nečakane. 
Na odchod blízkej osoby sa nik‑
dy nedá pripraviť. Cintoríny sme 
prednedávnom rozžiarili množ‑
stvom malých plamienkov. Kaž‑
dé svetielko sa rovná miliónu 
spomienok. Spomienok na ľudí, 
ktorí zasiahli do našich životov. 
Ak na nich nezabudneme, stále 
budú s nami. V našich srdciach. 
Navždy. A nie iba počas týchto 
sviatočných dní.

Mgr. Jana Pisarčíková,
vedúca redaktorka
mesačníka Poprad
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Objekt kina Máj je v nelichotivom stave

Zub času poznačil stav budovy tak, že revízni tech‑
nici pri pravidelných obhliadkach krútia hlavou. Problém 
je s elektroinštaláciou, v havarijnom stave je strecha, dov‑
nútra zateká, budova nespĺňa už ani protipožiarne opat‑
renia. Nefunkčný je bleskozvod.

Aj preto sa v kine Máj iba občasne stretáva pár nájom‑
cov. Väčšina z nich ešte využíva miestnosti ako skladové 
či kancelárske priestory. Z východnej strany je reštaurácia 
a  jeden z nájomcov využíva iba na streche umiestnený 
vysielač.

Kino Máj už dlho nehostilo žiadne väčšie kultúrne 
podujatie, koncert, či akúkoľvek inú akciu, na ktorej by sa 
mohli Popradčania kultúrne vyžiť. Napriek tomu mesto 
musí nefunkčnú budovu kina dotovať sumou cca 5 tisíc 
eur ročne.

Verejná súťaž a obštrukcie

V posledný možný deň sa do súťaže o predaj budovy 
zapojil aj jeden z organizátorov petície proti odpredaju, 
a  zároveň mestský poslanec Igor Wzoš, ktorý predložil 
najvyššiu ponuku v hodnote dvoch miliónov eur. V repor‑
táži RTVS zo dňa 5. 10. 2021 uviedol: „Reálne dva milióny 
nemám v žiadnom prípade. Išiel som do tej súťaže preto, 
aby som túto súťaž zmaril.“

Redaktorka RTVS Ivana Ratkovská v závere reportáže 
povedala: „Poslanec mestského zastupiteľstva Igor Wzoš 

už avizoval, že ak mesto vypíše novú verejnú súťaž, opäť 
sa ju pokúsi zmariť. Predaj kina Máj sa takto môže naťa‑
hovať mesiace aj roky.“ Zároveň uviedla, že mesto chce 
dať možnosť na odkúpenie kina druhému aj tretiemu 
záujemcovi v poradí a to chce poslanec Wzoš napadnúť 
na prokuratúre.

„Mesto ale neurčilo v podmienkach súťaže, že vyberie 
len prvého v poradí. V podmienkach súťaže v časti Krité‑
riá na vyhodnotenie súťažných návrhov je uvedené, že 
komisia vyhodnotí súťažné návrhy podľa uvedeného kri‑
téria (cena) a určí poradie navrhovateľov, čo sa aj stalo. 
Išlo o štandardný postup pri určení podmienok obchod‑
nej verejnej súťaže, aký používa Mesto Poprad dlhé roky. 
Avšak nikdy predtým sa nestalo, aby víťaz nepodpísal 
kúpnu zmluvu a súťaže sa zúčastnil len špekulatívne, ako 
je to pri tomto predaji,“ povedala prednostka MsÚ Oľga 
Netočná.

Zmarenie predaja budovy by spôsobilo ďalší odklad 
jej rekonštrukcie, a to si vzhľadom na jej zlý technický stav 
mesto nemôže dovoliť. Čakať ďalšie mesiace alebo roky 
by bolo nezodpovedné. Budova by sa v horizonte plynú‑
ceho času už mohla stať pre svoje okolie nebezpečnou.

Nejde o 5 tisíc eur, ale milióny

Ako vysvetlil viceprimátor mesta Ondrej Kavka, 5 tisíc 
eur ročne stačí len na to, aby budova ostala v nevyhovu‑
júcom stave, v akom je aj dnes. A teda – neprevádzkova‑
teľná. „Na to, aby spĺňala účel, pre ktorý bola postavená, 

Jednou z diskutovaných tém v meste je predaj budovy kina Máj vo Veľkej. Na júnovom mestskom 
zastupiteľstve poslanci riešili zlý technický stav tohto objektu a nakoniec schválili jeho odpredaj 
formou verejnej súťaže.  Za tento postup hlasovalo 14 z 18 prítomných poslancov. Málokto 
vtedy mohol tušiť, že sa nájdu odporcovia tohto riešenia, ktorí spustia boj za zakonzervovanie 
súčasného zlého stavu.

KINO MÁJ 
Chiméry 

a fakty
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potrebujeme viac ako 2 milióny eur. To je reálna suma, 
o ktorej sa bavíme. Nie 5 tisíc ročne. Museli by sme zhod‑
notiť energetickú náročnosť v  rámci tejto budovy, dať 
vypracovať projekt k  stavebnému konaniu a  následne 
treba všetky práce vykonať a objekt vybaviť modernou 
technikou a mobiliárom. Máme k dispozícii štúdiu, ktorá 
odhadovala náklady na rekonštrukciu vo výške 1,2 milió‑
nov eur. Je však stará už päť rokov a pri dnešných cenách 
všetkých vstupov sú tie dva milióny naozaj reálne,“ vy‑
svetľuje.

Z grantov to nepôjde

Mesto sa podľa slov viceprimátora Ondreja Kavku 
v  rámci rekonštrukcie takéhoto objektu nemôže pri‑
hlásiť ani do žiadnej výzvy, kde by sa mohlo uchádzať 
o  peniaze z  európskych fondov. „Výzvy sa vyhlasujú 
na historické, alebo iné typy verejných budov, akými sú 
napr. školy, či sociálne domy. Jednou zo zásadných pod‑
mienok pri týchto výzvach je v  kontexte legislatívy EÚ 
sprísnená norma energetickej triedy A0 (úroveň výstav‑
by budov s  takmer nulovou potrebou energie), čo kino 
Máj vzhľadom na svoju dlhovekosť nespĺňa. To ho však 
vyraďuje z  možnosti získať financie z  nejakej grantovej 
schémy,“ dodáva Kavka. Mesto by teda mohlo použiť 
na rekonštrukciu tohto objektu len vlastné prostriedky 
v podobe kapitálových výdavkov. Tie sú ale v  rozpočte 
rozplánované na dva roky dopredu. Mnohé projekty sú 
už vo fáze príprav. Bolo by ich treba stopnúť. (Ide napr. 
o detské a viacúčelové ihriská, viacpodlažné parkovisko 
na JUHU III, či rozšírenie cintorína v Poprade ‑Veľkej).

Ako to bolo v roku 2015

V tom čase partia nadšencov z Popradu prišla s pro‑
jektom Popradské mestské divadlo s  lokalizovanou do‑
movskou scénou v kine Máj, ktoré podľa dodanej štúdie 
malo dostať novú tvár v podobe Domu umenia. „Bol by 
to plnohodnotný stánok na to, aby tu mohlo fungovať 
nielen divadlo,“ spomína si bývalý poslanec, a tiež zakla‑
dateľ divadla Rudolf Kubus. Ústne prísľuby boli, všetko 
sa však podľa jeho slov náhle zastavilo. „Riešil sa právny 
problém dvoch architektov“, odpovedal poslanec Igor 
Wzoš na otázku kolegyne Anny Schlosserovej na mest‑
skom zastupiteľstve dňa 11. 6. 2021, ktorá sa ho pýtala, aký 
bol dôvod, že sa kino Máj nevyriešilo v minulom období 

(pozn.  red.: I. Wzoš bol 
vtedy prvým viceprimá‑
torom mesta). „Vtedajšie 
vedenie uprednostnilo 
pred rekonštrukciou kina 
Máj kúpu starej budo‑
vy bývalého Tatranské‑
ho múzea za obrovské 
peniaze (pozn.  red.: 
179 500 €),“ doplnil R. Ku‑
bus. To, že sa teraz posla‑
nec snaží odpredaj kina 
Máj zmariť a  hovorí, že 
by sa malo skôr zrenovo‑
vať, mu príde ako zlý vtip. 
„Počas jeho pôsobenia 
vo vedení mesta projekt 
zablokovali a  nezabojo‑
vali za to, aby sa kino Máj 
zrekonštruovalo. Pričom 
peniaze na to boli a chuť 
tiež. Bola to fatálna chy‑
ba. Aj vďaka tomu je kino Máj v  stave v  akom je.“ Ako 
dodal na záver, je jedno, či budovu zrekonštruuje mesto 
alebo súkromný majiteľ, dôležité je, aby z nej bol aj naďa‑
lej stánok pre kultúru.

Záverečné resumé

Kino Máj je už roky v  nevyhovujúcom, havarijnom 
stave. Zakonzervovanie tohto stavu na ďalšie obdobie 
by odčerpávalo z mestského rozpočtu náklady na udržia‑
vanie budovy, ktoré by sa však každým rokom zvyšovali, 
no objekt by chradol stále viac. Eurofondy neponúkajú 
možnosť čerpania finančných prostriedkov na renováciu 
budovy tohto typu. Vlastné kapitálové výdavky mesta 
sú rozplánované na 2  roky dopredu na iné všeobec‑
ne prospešné projekty pre obyvateľov Popradu a sú už 
vo fáze rozpracovanosti. Za týchto okolností niet iného, 
logickejšieho a prijateľnejšieho riešenia, ako predať objekt 
niekomu, kto ho na vlastné náklady zrekonštruuje, avšak 
za podmienky, že po rekonštrukcii bude slúžiť na kultúru. 
Presne o toto sa vedenie mesta po rozhodnutí veľkej väč‑
šiny poslancov aj snaží.

Autorizácia sa nepodarila

Redakcia Mesačníka Poprad v záujme čo najväčšej ob‑
jektivity a v snahe získať čo najviac informácií a faktov aj 
od druhej strany, oslovila e ‑mailom poslanca Wzoša a po‑
ložila mu 6 otázok súvisiacich s touto témou. Odpovede 
prišli veľmi rozsiahle, zabrali 3 strany textu, a preto nebolo 
možné ich zverejniť v plnom rozsahu, na čom však posla‑
nec Wzoš trval.

Keďže nesúhlasil s uverejnením jeho redakčne skráte‑
ných odpovedí napriek tomu, že boli citované celé jeho 
vety, využili sme iné verejné zdroje, ktoré poslanca Wzoša 
citovali (RTVS, záznam z mestského zastupiteľstva).

Jana Pisarčíková
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Nová moderná tréningová hoke‑
jová hala v  Poprade má zabez‑
pečiť zlepšenie tréningových 

procesov detí, žiakov a mládeže, keďže 
súčasné priestory na zimnom štadió‑
ne už pre tieto aktivity nepostačujú. 
Pre verejnosť bude slúžiť aj na zimné 
korčuľovanie. Práce na jej výstavbe 
napredujú. „Ideme viac ‑menej podľa 
harmonogramu. Ľudia už môžu vidieť 
opláštenie strechy. Stavba je v plnom 
prúde,“ hovorí Kristína Horáková, ve‑
dúca odboru výstavby MsÚ Poprad.

Čo už je v októbri hotové

Priamo na mieste nám stavbyvedú‑
ci Tomáš Gavel počas našej návštevy 
priblížil, čo všetko už v polovici októbra 
majú hotové. „Bola ukončená oceľová 
konštrukcia, kde sa uskutočnilo fasád‑
ne opláštenie. Pracuje sa na zateplení 
klubovej a  tribúnovej časti. Taktiež 
na elektroinštalácii, vzduchotechnike 
a  realizuje sa skladba technologickej 
dosky ľadovej plochy pod klziskom. 
Pri zatepľovaní ľadovej plochy sa 
musí na ňu naniesť ochranná vrstva, 
tzv.  poter. Nasleduje nainštalovanie 
rozvodov chladenia, ktoré sa násled‑
ne zalejú finálnou vrstvou a  ľadová 
plocha bude hotová,“ vysvetľuje.

Dodávky materiálov meškajú

Stavbyvedúci sa rozhovoril aj 
o  komplikáciách, ktoré ich postretli. 
„Robíme všetko pre to, aby sme stav‑
bu stihli dokončiť v  termíne. Musíme 
ale povedať, že situácia, ktorá vo svete 
nastala, mala vážny dopad na dodáv‑
ky materiálov,“ dodáva. Dochádza 
najmä k omeškaniu dodávok plechov 
a oceľových konštrukcií. „Stavba je ale 
napriek tomu v  plnom prúde, každý 
deň sa urobí kusisko práce a  verím, 
že vo finálnej fáze začiatkom budú‑
ceho roku sa podarí vzniknutý časový 
sklz dobehnúť,“ hovorí primátor mes‑
ta Anton Danko, pre ktorého je tento 
projekt jednou z priorít a venuje sa mu 
od samotného zámeru a rozbehu ne‑
pretržite počas celej doby výstavby.

Ak by nemeškali dodávky materiálu, 
tak začiatkom februára 2022 by mohla 
byť stavba zrealizovaná podľa plánu. 
V  tejto chvíli však skôr možno očaká‑
vať nejaký časový posun. Všetko sa 
vykryštalizuje v  najbližších týždňoch 
a mesiacoch v závislosti od vývoja ma‑
teriálovej krízy na svetových trhoch.  

 (jp)

Pri prejazde okolo 
popradského 

zimného štadióna 
snáď nikomu 

neuniklo pozornosti, 
že nová moderná 

tréningová hokejová 
hala už dostáva 

svoju podobu. 
Stavbárom práce 

komplikujú 
omeškané dodávky 
materiálov, no robia 

všetko preto, aby 
stanovené termíny 

dodržali.

Práce na tréningovej 
hokejovej hale pokročili

AKO BUDE 
VYZERAŤ NOVÁ 

HALA?
Modernú tréningovú hokejo‑

vú halu bude so zimným štadió‑
nom prepájať spojovací krčok. 
Hala bude rozdelená do troch zá‑
kladných častí, a to vstupná časť 
objektu s tribúnou a šatňami pre 
turnaje, hala s  ľadovou plochou 
a  časť zázemia pre mládežnícky 
hokej. Ľadová plocha bude mať 
rozmery 60 m x 26 m. V  stre‑
de nad ľadovou plochou bude 
umiestnená multimediálna koc‑
ka. Na tribúne vznikne 179 miest 
na sedenie. Súčasťou bude 
priestor pre občerstvenie, 4 šatne 
so sociálnym zázemím pre tur‑
naje, 3 šatne so sociálnym záze‑
mím pre mladých hráčov, z toho 
jedna šatňa pre dorast, jedna šat‑
ňa pre rozhodcov a jedna pre tré‑
nerov. Súčasťou vybavenia bude 
aj takzvané zázemie hokejových 
talentov (hokejová škola, klubo‑
vá časť), priestor pre odkladanie 
civilného oblečenia, ošetrovňa, či 
stanovište rolby.



7

November 2021
FOTO: Jana Pisarčíková

D
IA

N
IE V

 M
ESTE

7

Kroky mnohých z  nás smerovali v  posledných 
dňoch práve na cintorín. Počas sviatku všet‑
kých svätých sme zapálili sviečky a spomenuli si 

na svojich najbližších. Ak ste sa na cintorín do Veľkej 
vybrali v podvečerných hodinách, zrejme ste zaregis‑
trovali, že tmy pri hroboch bolo menej. „Vybudovalo sa 
osvetlenie od Domu smútku až po severné parkovisko 
pri hornej bráne. Celkovo bolo doplnených presne tri‑
násť lámp. Okrem svetla pribudlo aj ozvučenie cinto‑
rína,“ povedal riaditeľ Pohrebno ‑cintorínskych služieb 
Mesta Poprad Marek Budzák.

Staré vynovia

Osvetlenie padne vhod hlavne počas najvýznam‑
nejších sviatkov, ako sú dušičky, Vianoce, či Veľká noc, 
kedy je podľa slov Budzáka návštevnosť na cintoríne 
najvyššia. Lampy nielenže pribudli, ale nový život do‑
stanú aj tie staré. „Tiež prejdú rekonštrukciou, ktorá 
bude spočívať v  tom, že obnovíme stĺpy novými ná‑
termi, vymeníme vnútorné rozvody spolu s  káblami 
a vrchné svietidlá nahradíme šetrnými LED,“ vysvetlil.

Doplnenie osvetlenia v štyroch etapách

Vynovenie osvetlenia na cintoríne v Poprade – Veľ‑
ká je rozplánované do štyroch etáp. Ďalšie by sa mali 
týkať chodníkov smerom na sever a  jedna z etáp po‑
číta aj s osvetlením najstaršej časti cintorína. Ďalšie tri 
lampy pribudnú na hornom parkovisku počas jeho re‑
konštrukcie.

Obrazovky pred obradnou miestnosťou

Noviniek na cintoríne ale majú viac. Pred obradnou 
miestnosťou pribudli televízne obrazovky. Kvôli pan‑
démii musí byť počet ľudí v sieni obmedzený, a preto 
prenos na obrazovkách využijú všetci, ktorí musia os‑
tať stáť pred jej bránami. „Ak pozostalí vyjadria svoj 
súhlas, mohli by sme dokonca pohreby vysielať aj na‑
živo na internetovej stránke“, dodal riaditeľ.

V Matejovciach rekonštruujú márnicu

Cintorín vo Veľkej ale nie je jediným miestom, 
na ktorom sa uskutočňujú zmeny. „Pracujeme tiež 
na rekonštrukcii bývalej márnice v Matejovciach. Mení 
sa fasáda objektu, a  taktiež strecha, ktorá už bola 
v havarijnom stave,“ uzavrel Budzák.

(jp)

Prvú etapu riešenia 
osvetlenia cintorína majú 

v mestskej časti Veľká už 
za sebou. Aj preto tam bolo 

počas dušičiek viac svetla 
ako po iné roky.  

Na cintoríne 
vo Veľkej 
pribudlo 

nové 
osvetlenie
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Lockdown negatívne ovplyvnil pracovné možnos‑
ti ľudových remeselníkov, rezbárov nevynímajúc. 
Tento projekt sa však týmto okolnostiam prispôso‑

bil, a preto bol koncipovaný ako dištančné sympózium 
rezbárov. Jeho výsledkom sú zvieracie drevorezby 
od piatich rezbárov, ktoré budú umiestnené vo vybra‑
ných lokalitách v rámci lesoparku Kvetnica. Sú situova‑
né od najznámejších až po menej známe lesné zákutia. 
Podrobnosti nájdete na priloženej mape. Naživo môže‑
te vzhliadnuť tieto drevené výtvory už v týchto dňoch.

Edukačná pomôcka pre rodiny s deťmi

„V spojitosti s drevorezbami si MIK Poprad pripravi‑
la ďalšie sprievodné aktivity a súťaže pre deti a školské 
kolektívy, ktoré máme naplánované na jar 2022 a po‑
čas nasledujúcej letnej sezóny. Celý projekt je realizo‑
vaný vďaka OOCR Vysoké Tatry s finančnou podporou 
Ministerstva dopravy a  výstavby SR. Partnerom, ako 
i  Mestu Poprad patrí naša osobitná vďaka,“ uviedla 
riaditeľka MIK Poprad Lucia Pitoňáková.,Táto nádher‑
ná prírodná oblasť si zaslúži obdiv nielen domácich 
turistov, a  preto je určite namieste, aby sme vďaka 
projektu zvýšili atraktivitu tohto miesta. Drevorezby 

V Kvetnici 
pribudli 

drevorezby

Mestská informačná kancelária 
v Poprade na jar tohto roku prišla 
so zaujímavým projektom pod názvom Drevorezby 
pre Poprad. Počas prechádzky 
v kvetnických lesoch môžu turisti uvidieť 
dreveného vlka, medveďa, diviaka, veveričky, 
muflóna, slimáka a podobne. Predpokladá 
sa, že drevorezby prilákajú viac návštevníkov 
i obyvateľov do tohto popradského lesoparku, najmä 
rodiny s deťmi. Kvetnica eviduje turistický rozkvet 
za posledné dva roky viac ako kedykoľvek predtým. 

navyše slúžia aj ako edukačná pomôcka hlavne pre 
školské výlety,“ doplnila výkonná riaditeľka OOCR Lu‑
cia Blašková. „Teším sa, že na Kvetnici pribudne opäť 
niečo nové. Za posledné obdobie sme na tomto mieste 
už osadili lavičky, ležadlá, odpadkové koše i detské ih‑
risko s prvkami, ktoré sú v súlade s okolitou prírodou. 
Mnohých výletníkov potešili i  ohniská na opekanie 
a grilovanie. Som rád, že sa nám darí z tohto územia 
postupne vytvárať rekreačnú oblasť, pretože toto 
krásne miesto si to priam pýta,“ dodal primátor mesta 
Poprad Anton Danko.

 (red)
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Dokopy 44 snímok zo 17 kútov sveta si mali mož‑
nosť diváci pozrieť počas festivalu horských fil‑
mov. Pri niektorých sa im potili dlane, pri iných 

doslova ľudia zabúdali dýchať. 
Na obrazovkách zažili krásu a úchvat‑
nosť piatich kultových vrcholov a ob‑
lastí Švajčiarska, spoznali podzemný 
svet Šmollovho kráľovstva, stali sa 
svedkami chvíľ Harveyho, zotavujú‑
ceho sa narkomana, pre ktorého sa 
práve lezenie stalo spôsobom, ako 
neprehrať stále trvajúci boj s dušev‑
ným zdravím. Riaditeľka festivalu 
Mária Hámorová priznala, že porotcovia mali v tomto 
roku naozaj neľahkú úlohu. „Bola to ťažká práca. Všet‑
kých 44 filmov by si cenu zaslúžilo a oni z nich museli 
vybrať desať najlepších. Ocenené filmy musia vynik‑

núť nielen kamerou, scenárom, komentárom, ale aj 
hĺbkou a  príbehom. Porote patrí moje veľké poďako‑
vanie,“ povedala. Ako dodala, je rada, že si ľudia filmy 

prišli vychutnať naživo.

Česko -slovensko -poľská porota

V porote sedel poľský himalájista 
a filmár Dariusz Załuski, český snou‑
bordista, publicista a spisovateľ Boris 
Hlaváček, a  tiež redaktor edičného 
oddelenia Slovenského filmového 
ústavu, (knižná produkcia), Martin 
Kaňuch. Všetci traja snímali klobúk 

z hlavy nielen pred prihlásenými snímkami, ale aj pred 
prácou, ktorú Hámorovci odviedli. Viaceré snímky ich 
poriadne prekvapili. „Kvalita filmov je daná aj napä‑
tím. Je cítiť, že filmári majú lepšie podmienky, čo sa 

Festival 
horských 
filmov 
ovládla 
snímka 
Pavla 
Barabáša

V minulom roku boli Hámorovci nútení 
pre pandemickú situáciu na Slovensku 

i vo svete presťahovať kinosály len 
do obývačiek ľudí. Snímky 29. ročníka 

festivalu horských filmov si už však 
mohli záujemcovia pozrieť aj priamo 

v kinosálach. Filmári prekvapili nielen 
silnými príbehmi, ale tiež až mrazivými 

zábermi. 

"BOLO ťAžKé VyBRAť 
NAjLEPŠIEhO. VŠETKých 

44 FILMOV By SI cENU 
ZASLÚžILO." 

Mária Hámorová, 
riaditeľka festivalu

K
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Ú
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týka kamier, použitia dronov a podobne,“ povedal Bo‑
ris Hlaváček. Jeho slová potvrdil aj Martin Kaňuch. „Bol 
som tu pred 10 rokmi a kvalita filmov ma prekvapila. 
Nielen technickými parametrami, ale aj obsahom. 
Na prvom mieste neboli len športové výkony, či niekto 
niečo zlezie, vylezie, zlyžuje, ale vo veľkej miere tvor‑
covia kládli dôraz aj na ľudské príbehy. Zohľadnili sme 
to aj pri oceňovaní filmov,“ povedal. „Videli sme kopec 
krátkych filmov, športových výkonov, dlhších i vážnej‑
ších tém, jednoducho, bolo to pestré a mali sme z čoho 
vyberať,“ dodal Załuski.

Dhaulághirí je môj Everest

Víťazom 29. ročníka Medzinárodného festivalu hor‑
ských filmov v Poprade sa nakoniec stala snímka sloven‑
ského dokumentaristu Pavla Barabáša s názvom Dhau‑
lághirí je môj Everest. Ako uviedla porota, za „umenie 
režiséra preniknúť do vnútra mimoriadnej osobnosti, 
ktorému extrémne situácie v  horách ovplyvnili ďalší 
život.“ Pavol Barabáš zachytil život Zoltána Demjána, 
ktorý v  roku 1984 stál na dvoch osemtisícovkách bez 
kyslíka. Na tom druhom, Mount Evereste, počasie zme‑
nilo zostup na drámu. Život Demjána ale zmenil aj pr‑
vovýstup na Dhaulágirí. Na kolmom juhozápadnom 
pilieri ho čakala nielen najvyššia 
obtiažnosť lezenia, ale aj pozna‑
nie, ktoré mu zmenilo život. Pavol 
Barabáš už roky žije príbehmi, kto‑
ré sa odohrávajú ďaleko od civili‑
zácie. Nakrúcal v  neprístupných 
džungliach, na dravých riekach, ľa‑
dových štítoch i v hlbokých jasky‑
niach. Pavol Barabáš pri preberaní 
ocenenia ďakoval hlavne Zolovi. 
„Pre mňa to bolo úžasné nakrú‑

canie, neskutočne pohodové, 
ľudské, fajn. Takých by malo byť 
v živote viac,“ povedal. Zolo tvr‑
dil, že vôbec nevnímal skutoč‑
nosť, že tvoria film. „Rozprávali 
sme sa ako priatelia, ako blízki 
ľudia a keď som uvidel, čo z toho 
vzniklo, tak som bol dojatý. Paľ‑
ko má fantastickú schopnosť 
vybrať tú správnu esenciu z  tak 
veľkého rozprávania a za to mu 
ďakujem.“

Päť cien i čestných uznaní

Okrem hlavnej ceny udeli‑
la porota ešte ďalších päť cien 
a päť čestných uznaní. Cenu fes‑
tivalovej poroty získal na festi‑
vale film Ťažké miesto dvojice 
kanadských režisérov Zaca Hoff‑
mana a  Caseya Duboisa. Cenu 
za najlepší lezecký film porota 

udelila americkým režisérom Joshovi Lowellovi, Nic‑
kovi Rosenovi a  Brettovi Lowellovi za snímku Späť 
ku koreňom. Cenu za najlepší horolezecký film získa‑
li francúzski režiséri Pierre Cadot a  Thomas Guerrin 
za snímku 200 rokov vodcovstva v  Chamonix. Cenu 
za najlepšiu horskú drámu si odniesla poľská režisérka 
Eliza Kubarska za film Stena tieňov. Cenu za najlepší 
krátky film porota udelila českému režisérovi Stanisla‑
vovi Mitáčovi a jeho snímke Keď to klapne bez osadnu‑
tia. Ťažké okovy! VIIIb. Čestné uznanie za najlepší lyžiar‑
sky film získala snímka Korene režiséra Etienna Mérela 
i Američania Peter Mortimer a Zachary Barr za ich Reel 
Rock 15: Čierny ľad, ako najhumornejší horský film. Ďal‑
šie tri čestné uznania udelila porota českému režisérovi 
Janovi Šimánekovi a jeho filmu Kwjet, americkej dvojici 
Zacharymu Barrovi a Joshovi Lowellovi za snímku Reel 
Rock 15: Action directe, a  tiež nepálskemu režisérovi 
Ganeshovi Pandayovi za snímku Spolumanžel. Manže‑
lia Hámorovci po zatvorení premietacích sál a skončení 
festivalu, už domov určite odišli s myšlienkou na 30. ju‑
bilejný ročník, ktorý nás čaká v budúcom roku.

Jana Pisarčíková
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Malé dievčatká si väčšinou svoje bábiky 
zvyknú obliekať do krásnych šiat a vkladať 
do detských kočiarov. Jana Sedláková ich 

už v tom skorom veku operovala. Vyrastala v le‑
kárskej rodine a to má asi aj v krvi. „Vždy som mala 
vzťah k zdravotníctvu. Nikdy mi neprekážalo vi‑
dieť, keď sa niekto porezal, hneď som mu pomohla 
a ošetrila“ hovorí.

Interné odbory nie sú jej hobby

Ako sama hovorí, vždy ju fascinovala práca 
na operačnej sále, operačné výkony. Túžila sa stať in‑
štrumentárkou. „Na sály som sa po škole nedostala, 
ale ponúkli mi prácu na ORL a bola som veľmi rada, 
lebo aj to bol chirurgický obor. Tam som pracovala 
4  roky, až kým som neodišla na materskú dovolen‑
ku.“ Po návrate do práce jeden rok strávila na inter‑

Prácu zdravotnej 
sestry ocenili 

Bielym srdcom
Prestížnu cenu Biele srdce v kategórii Sestra v praxi, 
ktorá sa udeľuje sestrám za starostlivosť, vedomosť 

a humanitu, dostala aj sestra z Popradu. Popradčanka 
Jana Sedláková pracuje v súkromnej očnej klinike 
a mnohí si ju pamätajú aj ako bojovníčku za práva 

zdravotných sestier z jesene 2015, kedy jej kolegyne 
z celého Slovenska podávali hromadné výpovede. 

Ocenenie ju potešilo a zahrialo pri srdci. Vďaka nemu 
dostala pozvanie aj do prezidentského paláca.



13

November 2021
PO

PR
A

D
Č

A
N

 M
ESIA

C
A

nom oddelení. Veľmi rýchlo prišla na to, 
že interné odbory nie sú jej hobby. A  ako 
sa hovorí, ak človek svoju prácu nemiluje, 
nezabehne tú ďalšiu „míľu navyše.“ „Túžila 
som sa dostať na očné oddelenie a  hlavne 
na operačnú sálu, čo sa mi aj podarilo. Tým‑
to sa mi splnil sen a moja práca sa mi stala 
koníčkom. Počas 27 rokov som prešla celou 
oftalmológiou,“ hovorí. Dnes pracuje na oč‑
nej klinike v Poprade.

Myslela na rodinu

Koncom septembra Jane Sedlákovej Slo‑
venská komora sestier a pôrodných asisten‑
tiek udelila ocenenie Biele srdce v kategórii 
Sestra v praxi. Popradčanku na toto ocene‑
nie nominovali kolegyne zo Sekcie sestier 
pracujúcich v  oftalmológii. „Bola som veľ‑
mi prekvapená, že z toľkých sestier si vybrali aj mňa, 
ale veľmi ma to potešilo a zohrialo pri srdiečku.“ Sa‑
motné preberanie ocenenia v  Senci si podľa jej slov 
až tak veľmi nepamätá. „Bola som v riadnom strese, 
dokonca som ani nevnímala to, čo o mne hovorili, ale 
bol to krásny a radostný pocit stáť na pódiu. Hlavou 
mi v  tej chvíli preletela myšlienka na moju rodinu. 
Vravela som si, škoda, že tu nie je so 
mnou, lebo je to aj ich zásluha, keď‑
že veľa času som sa venovala profesii 
na úkor rodiny.“ Ocenenie podľa jej 
slov získala nielen za angažovanosť 
pri výpovediach sestier v  roku 2015, 
ale aj za aktívnu prednáškovú účasť 
na všetkých oftalmologických konfe‑
renciách sestier. Od roku 2014 je tiež 
predsedníčkou Sekcie sestier pracu‑
júcich v oftalmológii, kde háji práva a záujmy kolegýň 
pracujúcich v  tomto odbore. „S  tímom odborníkov 
sa nám po dlhých 19 rokoch podarilo obnoviť na SZU 
v Bratislave certifikačné štúdium „Ortoptiky a pleop‑
tiky.“

Prijatie v prezidentskom paláci

Ako to už zvyčajne býva, takéto významné ocene‑
nie prinieslo so sebou aj rad spoločenských udalostí. 
„Netušila som, čo za tým všetkým bude, aké pozva‑
nia a  rozhovory ma budú čakať,“ vysvetľuje. Jedno 
pozvanie prišlo dokonca aj z prezidentského paláca. 
„Bolo to úžasné, nezabudnuteľný pocit. Stojíte v krás‑
nej žiarivej miestnosti pred zástavami a znakom Slo‑
venskej republiky, začne hrať hymna, otvoria sa dve‑
re a prichádza pani prezidentka. Zažijete zvláštny po‑
cit, ale cítite aj veľký rešpekt. Po oficiálnej časti pani 
prezidentka prišla k nám a začala sa s nami rozprávať 
tak, akoby bola jedna z  nás. Bolo to veľmi príjemné 
stretnutie,“ hovorí.

Krásne, atraktívne a psychicky náročné

Práca sestry pre ňu nie je povolaním, ale poslaním. 
„Je to krásne, atraktívne, zaujímavé, ale aj psychicky 
a  fyzicky náročné, zodpovedné zamestnanie, ktoré si 
vyžaduje teoretické vedomosti, praktické zručnosti, 
rýchle rozhodovanie, koncentráciu, pozornosť a tímovú 
spoluprácu,“ vyratúva. Sestra svojím vzdelaním, správa‑

ním a postojmi vo veľkej miere ovplyv‑
ňuje aj pracovnú pohodu a  je plno‑
hodnotným členom tímu pracujúce‑
ho pre zdravie pacienta. „Moja práca 
je mojim koníčkom. A  čo mi prináša 
do života? Ten úžasný pocit, že som 
užitočná a  potrebná. Mám veľkú ra‑
dosť, keď vidím spokojného pacienta, 
napr. detičky prichádzajúce s  malou 
dušičkou a hocikedy aj so slzami v oč‑

kách a odchádzajúce s radostným úsmevom na tvári.“

Úprimnosť k pacientom

Biele srdce je naozaj významným ocenením pre ses‑
try. Ako ocenená pani sestrička vysvetlila, svoju prácu 
musia vykonávať srdcom „Zdravotná sestra by tiež mala 
byť úprimná k pacientom, zodpovedná a svedomitá, to‑
lerantná, skromná a  pokorná, mala by sa vedieť vcítiť 
do situácie pacienta, ale aj lekára a  byť nápomocná. 
Všetky osobné problémy a starosti musí nechať za dve‑
rami domu a v práci vytvárať príjemné, pozitívne pros‑
tredie, aj keď je to niekedy dosť náročné,“ uzavrela.

Cena Biele srdce je symbolom starostlivosti, pozna‑
nia a  ľudskosti. Tento celosvetový symbol sestier bol 
oficiálne uvedený v roku 1999 pri príležitosti 100. výro‑
čia založenia Medzinárodnej rady sestier. Tvar srdca je 
prejavom humánnej komunikácie a  pomoci a  súčasne 
miestom, odkiaľ pramení kvalita ošetrovateľskej starost‑
livosti. Biela farba srdca symbolizuje prelínanie sa všet‑
kých farieb na svete tak, ako sestra prijíma všetkých ľudí 
bez rozdielu.

Jana Pisarčíková

„MOjA PRácA 
jE MOjIM KONÍČKOM. 
DáVA MI TEN ÚžASNý 

POcIT, žE SOM UžITOČNá 
A POTREBNá." 
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Na stavbe železnice sa po‑
dieľalo 17 000 pracovní‑
kov, najviac bolo tesá‑

rov, murárov, mínerov a ďalších iných remeselníkov. 
V čase Rakúsko ‑Uhorska neexistovali nákladné autá, 
bagre, buldozéry a podobne. Dovoz potrebného ma‑
teriálu na stavbu železnice sa realizoval pomocou vo‑
zov, ktoré ťahali kone alebo voly. Aj napriek takýmto 
ťažkým podmienkam v minulosti sa dodržali termíny 
výstavby, a  to dokonca ešte v predstihu. Po spuste‑
ní prevádzky mala KBŽ 72 osobných vozňov, 32 par‑
ných rušňov a vozne, ktoré slúžili na prepravu pošty, 
dobytka, uhlia, či iného materiálu.,KBŽ bola stavaná 
ako jednokoľajná trať. Druhá koľaj sa mala vybu‑

dovať, len ak príjem spoločnosti z prepravy na 1 km 
prekročí hodnotu 150 000 zlatých. Železničný spo‑
dok pre dvojkoľajovú trať bol vybudovaný len v úse‑
ku Vrútky ‑Český Těšín,“ uviedol Ing. Pavol Michelko, 
bývalý inžinier železničnej dopravy ČSD.

Poprad a KBž

Okolo roku 1870 sa uvažovalo nad myšlienkou, že 
trať KBŽ obíde naše mesto, pretože bola projektovaná 
cez údolie Čierneho Váhu. Vtedajší podnikateľ a zá‑
roveň starosta mesta, Dávid Husz, spoločne s evan‑
jelickým kňazom Karlom Wünschendorferom to ne‑
dopustili. Uhorsku dali argumenty, že trať cez Poprad 
vedie k  ďalším významným oblastiam, ako sú Tatry 

Košicko-bohumínska 
železnica oslávi 

150. výročie od jej vzniku
Historicky prvá železničná trať siahajúca od českého Bohumína až 
po Košice oslávi okrúhle výročie. Jej výstavba trvala menej ako štyri 
roky a bola vyhotovená v takmer štvormesačnom predstihu. Celkové 
náklady vyhotovenia KBŽ (Košicko-bohumínskej železnice) predstavujú 
58 237 800 zlatých. V roku 1872 trvala cesta osobným vlakom z Bohumína 
do Košíc (367 km) 13 hodín a 18 minút, dnes je to 5 hodín cesty vlakom.
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či susedné Poľsko. Projekty železnice zmenili postup‑
ne trasu, a tak údolie Čierneho Váhu nahradilo údo‑
lie Bieleho Váhu. Historicky prvý vlak prichádzajúci 
do Popradu sa datuje v októbri 1871. Išlo o skúšobnú 
jazdu a  za pár týždňov začal premávať pravidelne. 
Ôsmeho decembra toho roku sa konalo slávnostné 
otvorenie. V  knižnom diele, Tatranský kaleidoskop 
(Osveta, 1977)“ je spomenutá slávnostná udalosť 
očami tatranského publicistu Ivana Bohuša:,Bol sy‑
chravý a  nevľúdny ôsmy december 1871, no Poprad 
prežíval slávnostné chvíle; bol celý na nohách. Ulice 
sa utápali v záplave trikolór a lacnej parády z čečiny, 
papiera a  krepu. Na peróne novopostavenej stanič‑
nej budovy vyhrávala rozjarená a  hlučná cigánska 
kapela. Keď sa ozval zvonec nastal najprv zmätok, 
a potom napätie. Z čakárne vyšla dôstojná skupina 
oficiálnych hostí. Panstvá v  gala sa smrteľne vážne 
zoradili na neveľkom nástupišti, tlačiac do popre‑
dia pána mešťanostu, ktorý nedočkavo žmolil text 
prejavu v  ruke s  bielou rukavicou. Čudo prihrmelo 
s  obrovským fučaním a  v  oblakoch dymu. Prv ako 
zastavilo, hrozne zapískalo a na prekvapený zástup 
vychrlilo prúd syčiacej pary. Z vozňov vystúpili páni 
podobní popradským; dvíhali cylindre, vypínali hru‑
de, žoviálne sa usmievali a podávali vítajúcim ruky. 
Odznel pripravený program: prejav pána mešťanos‑
tu, prejav pána z  riaditeľstva Košicko ‑bohumínskej 
železnice, báseň, hymna, éljen. A ešte éljen (po maď. 
sláva)!“ Prvá popradská železničná stanica niesla ná‑
zov Poprad ‑Felka, jej vznik pochádza z  podmienky 
prenájmu staničnej budovy, ktorá bola postavená 
na velických pozemkoch.

Tesne pred prevádzkovaním KBŽ bolo naše mesto 
počtom obyvateľov menšie ako Spišská Nová Ves či 
Levoča. Vybudovanie trate smerom cez Poprad za‑
príčinilo nárast obyvateľstva a priemyselných podni‑
kov. Aj keď za prvých 20 rokov od vzniku železničnej 
dopravy pribudlo v meste len 95 nových obyvateľov, 
Poprad sa postupne stal priemyselným strediskom 
a  dopravným uzlom, ktorý spájal východo ‑západné 
a  severo ‑južné dopravné systémy. Rozvoj turistiky 
vo Vysokých Tatrách bol podnetom pre výstavbu že‑
leznice do Kežmarku a výstavby Tatranskej železnice 
a ozubnicovej železnice zo Štrby na Štrbské Pleso.

Zrážka dvoch vlakov v Spišskej Sobote

Aj napriek pozitívam, ktoré KBŽ priniesla, ne‑
možno nespomenúť nemilú historickú nehodu. 
23. 8. 1911 je osudným dňom nehody na trati, pri kto‑
rej prišlo o život 5 ľudí a ďalších 20 bolo zranených. 
V stanici v Spišskej Sobote sa trať rozchádzala na Kež‑
marok a Spišskú Novú Ves. Odchádzajúci osobný vlak 
zo smeru Poprad zistil poruchu vlaku a cestu ukončil 
v Gánovciach. Rozhodol sa pre návrt do Popradskej 
stanice, no vzhľadom k poruche sa mu podarilo prísť 
len do stanice v Spišskej Sobote. O pár minút na to 

vychádzal z  Popradu popoludňajší rýchlik smerom 
do Budapešti. Vedenie železničnej stanice akoby za‑
budlo, že v  rovnakom smere je odstavená osobná 
lokomotíva. Delil ich necelý kilometer. Po prejdení 
zákruty si rušňovodič rýchlika všimol stojaci vlak iba 
200 metrov pred sebou. Aj napriek použitiu všetkých 
bŕzd sa zrážke nepodarilo vyhnúť, no pomohlo sa ju 
aspoň zmierniť. Rýchlik narazil do zadnej časti osob‑
ného vagóna. Niekoľko vagónov sa po náraze dosta‑
lo aj mimo trať. Do záchrannej akcie boli zapojení 
železničiari, miestni lekári a aj obyvatelia mesta. Zra‑
není boli prevezení do nemocníc, mŕtvi do márnic. 
Rušňovodič rýchlika po zrážke tvrdil, že výstražná 
signalizácia neupozorňovala na žiadne nebezpečen‑
stvo na trati. Najväčšou stratou zrážky sú vyhasnu‑
té ľudské životy, v  neposlednom rade poškodenie 
lokomotívy. Rodinám mŕtvych pomáhali obyvatelia 
nášho mesta, ale aj z okolitých miest ako je Levoča, 
Kežmarok a blízkych obcí.

KBž zanikla za čias Československa

V  roku 1941 nastala zmena v  oficiálnom názve 
železničnej zastávky Poprad ‑Veľká na Poprad ‑Tatry. 
Táto zmena názvu prispela k vnímaniu nášho mesta 
ako vstupnej brány do Vysokých Tatier. Napokon KBŽ 
zanikla počas Československa, kedy sa jej nástupcom 
stali Československé štátne dráhy.

Laura Korimová

 Prevádzka 
na jednotlivých 
úsekoch KBŽ sa 

začala nasledovne:

Bohumín – Český Tešín 
5. 5. 1869

Košice – Kysak – Prešov 
1. 9.1870

Český Tešín – Žilina 
8.1.1871

Žilina – Poprad 
8.12.1871

Poprad – Spišská Nová Ves 
12.12.1871

Spišská Nová Ves – Kysak 
12.3.1872 
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Kým prvý diel knihy o Spišskej Sobote je venova‑
ný náboženským dejinám, druhý sa zameriava 
na všeobecné dejiny tohto kedysi samostatného 

mestečka. Oba diely plnofarebnej knihy sú údajne naj‑
rozsiahlejšou publikáciou venovanou tejto mestskej 
časti Popradu. Kniha má 400 strán, obsahuje množstvo 
fotografií, nechýbajú poznámky a  odkazy na zdroje 
a použitú literatúru.

Ako mucha na lep

Obaja autori sú 
so Spišskou Sobotou 
úzko spätí. Ján Matej je 
rodákom zo Spišskej So‑
boty. Táto mestská časť 
bola pre neho celý život 
srdcovou záležitosťou. 
Michal Lipták v Sobote 
pôsobil ako správca far‑
nosti  16 rokov. „Prvý 
podnet na to, aby sme 
pripravili knihu, prišiel 
práve od Jána Mateja. 
Keď objavil v  akých‑
koľvek prameňoch čo 
i  len zmienku o  Spiš‑ skej Sobote, išiel si 
za tým ako mucha na lep. Hneď fotografoval, informo‑
val sa, hľadal súvislosti, a tak sa to vrstvilo, až to dosta‑
lo finálnu podobu,“ povedal Michal Lipták. Ján Matej 
si žiaľ stránky vytlačenej knihy už neprelistuje. Rozlú‑
čil sa s nami krátko pred jej finalizáciou. Žezlo po ňom 
prezvala jeho neter Lucia Gallovičová. „Ujo zomrel dva 
dni pred uzavretím posledných úprav v knihe. Vedela 
som, že mu všetko ostalo v počítači. Často som ho na‑
vštevovala, dokonca sme pri tom aj spolu sedeli. Brala 
som to ako moju povinnosť dokončiť to, odovzdať do 
tlačiarne, vydať a priniesť na svetlo sveta,“ vysvetlila. 
„Je veľká škoda, že už nieje medzi nami,“ dodal Lipták.

Arizácia židovských majetkov

Na svoje si pri čítaní knihy prídu aj tí, ktorí históriu Spiš‑
skej Soboty poznajú. V publikácii totiž podľa slov autora 
môžete nájsť aj viacero prekvapivých momentov. Jedna 
z kapitol je napríklad venovaná domom na námestí, kde 
sú popísaní ich pôvodní i  súčasní vlastníci. Nechýbajú 
dokonca ani informácie o arizácii židovských majetkov 
počas 2. svetovej vojny. „Židia mali v  Spišskej Sobote 
svoje miesto. Držali si tu uzavretú komunitu. Boli výbor‑
ní trhovníci, obchodníci i krčmári. Našli svoje uplatnenie 

a  ich služby všetci využívali. Keď 
prišla 2. sv. vojna a bol schválený 

neľudský zákon – Židovský kó‑
dex, obrali ich o všetko. Nielen 
o majetky, ale aj o všetky prá‑

va. Nesmeli bývať na hlavnej 
ulici, vlastniť rádio, bicykel, 

auto, večer nesmeli vyjsť 
na ulicu,“ opísal autor.

Poľský záloh

Kuriozitou je pod‑
ľa neho aj pohľad 
na poľský záloh. „Všet‑

ci tvrdia, že bol nešťastím pre 16 miest. 
Skutočnosť ale nie je až taká jednoznačná. Je pravdou, 
že starostovia na hrade v  Ľubovni viedli prepychový 
život, zvyšovali dane tak, aby žili v hojnosti. Ale poľskí 
králi dávali mestečkám nové výsady, pričom staré neru‑
šili. Najlepšie to bolo vidieť v kostole. Vzácne veci vznikli 
práve počas poľského zálohu. Keď skončil poľský záloh, 
skončili aj obchody,“ vysvetlil. Autori pôvodne plánovali 
vydať iba jednu monografiu. Keď ale zistili, aké množ‑
stvo materiálu sa im podarilo zozbierať, plány zmenili. 
„Pán Matej informácie zbieral dlhé roky. Keď narasta‑
li, povedali sme si, že ich jednoducho musíme rozde‑
liť na dve časti,“ uzavrel Lipták. Kniha vyšla v  náklade 
300 kusov. Jana Pisarčíková

Kniha o Spišskej 
Sobote má svoje 

pokračovanie
Spolu napísali päť publikácii. Ján Matej a Michal 

Lipták. Prednedávnom svetlo sveta uzrel druhý 
diel knihy o Spišskej Sobote. Na popradskú 

mestskú časť sa autori pozreli tentokrát 
z historického hľadiska. Ján Matej sa žiaľ 

uvedenia knihy do života už nedožil. 
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Dotriedené odpady

Rozborom bol dotriedený zmesový komunálny 
odpad z 47 zberných nádob z 10 rôznych častí mesta. 
Odpad z  nich bol vytriedený pre každú vybratú časť 
mesta samostatne a bol rozdelený na jednotlivé zložky, 
ktoré sa dali zo zmesového odpadu z nádob ešte dotrie‑
diť. Druhy dotrieďovaných skupín odpadu boli papier, 
plasty, sklo, kovy, kompozitné obaly, biologicky rozloži‑
teľný odpad, textil vrátane šatstva, nebezpečné odpady, 
drobný stavebný odpad, elektroodpad. Zvyšok, ktorý sa 
nedal dotriediť, bol označený ako nedotriediteľný. 

Výsledky analýzy

Výsledok ukázal, že odpad, ktorý sa nachádzal 
v čiernych zberových nádobách určených na zmesový 
komunálny odpad, obsahoval aj zložky, ktoré sa dajú 
ešte vytriediť a zhodnotiť. „Najväčšie percentuálne za‑
stúpenie mal biologicky rozložiteľný odpad, konkrétne 
kompostovateľný bioodpad, a taktiež kuchynský odpad 
z domácností. Za ním nasledovali plasty, najmä plasto‑
vé obaly, plechovky a plastové fľaše, ktoré je možné ešte 
zhodnotiť. Ako tretia zložka s najväčším zastúpením bol 
papier, hlavne kartón a  tiež sklo. Ak sa tieto triedené 
zložky nachádzajú v  správnych nádobách na to urče‑
ných, náklady na ich odvoz a zhodnotenie občan nehra‑
dí zo svojho poplatku, tieto náklady znáša Organizácia 
zodpovednosti výrobcov,“ uviedlo oddelenie životného 
prostredia.

Správne triedenie

Správnym triedením odpadu na základe analýzy 
sa dá ešte veľké množstvo odpadu zhodnotiť, náklady 

na zhodnotenie sú hradené z  iných zdrojov ako z  po‑
platku za komunálny odpad. Týmto spôsobom je mož‑
né znížiť finančné prostriedky mestu, ktoré vynakladá 
na nakladanie s  komunálnym a  drobným stavebným 
odpadom. Preto obyvatelia precíznym triedením od‑
padu priamo ovplyvňujú výšku miestneho poplatku 
za komunálny a drobný stavebný odpad. Keďže mesto 
vníma problém s preplnenosťou nádob na triedený od‑
pad (papier, sklo, plasty), rokuje s Organizáciou zodpo‑
vednosti výrobcov a rieši problém s nedostatkom kapa‑
cít na jednotlivých stojiskách. V máji 2021 posilnilo zber 
papiera pri bytových domoch z frekvencie 24 krát za rok 
na 32 krát. Taktiež na vytypovaných stojiskách boli do‑
plnené žlté zvony na plasty. Na stojiskách od júla pribu‑
dol hnedý kontajner na kuchynský odpad z domácností. 
V mesiaci september bolo vyzbieraných 68 ton kuchyn‑
ského odpadu.

 Systém triedenia je dôležitý

V  zmysle metodiky a  spracovanej analýzy, obsah 
triedených zložiek v komunálnom odpade do 5% je to‑
lerovaný a hovorí o vysokej miere triedenia obyvateľmi. 
Keďže výsledok analýzy ukazuje viac ako 5% zastúpenie 
triedených zložiek (najviac BRKO, plasty, papier a  sklo) 
v komunálnom odpade, v triedení odpadu sú ešte rezer‑
vy, preto je nutné, aby obyvatelia pochopili systém trie‑
denia, pristupovali k nemu zodpovedne a predchádzali 
vzniku odpadu. Nevytriedené zložky odpadu, ktoré sa 
nachádzali v sledovanej vzorke, vo finančnom vyčíslení 
činí ročne 752 281, 25 €, to znamená, že toľko finančných 
prostriedkov mesto Poprad „vyhodilo“ na skládku odpa‑
du pri nesprávnom triedení.

(red)

Mesto Poprad v  mesiaci september 
zabezpečilo  vypracovanie analýzy zmesového 
komunálneho odpadu od bytových domov, 
ktorá bola realizovaná podľa metodiky 
analýzy zmesového odpadu v súlade s Opatrením Ministerstva životného prostredia SR č. 1/2020 
z 29. júla 2020. Analýza prebiehala počas dvoch dní na vzorke s objemom 4% z celkového počtu 
nádob v  meste Poprad.   Spolu bolo vytriedených takmer 2,5 tony zmesového komunálneho 
odpadu z územia mesta Poprad.

Analýza 
zmesového 

komunálneho 
odpadu

FOTO: mesto Poprad FOTO: Jana Pisarčíková
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Slováci majú spolu s Američanmi, Kanaďanmi a Ju‑
hoafričanmi jednu neslávne spoločnú črtu. Spo‑
trebujú každoročne najviac toaletného papiera. 

Vyplýva to z údajov o spotrebe hygienických potrieb, 
ktorý pred pár rokmi zverejnila globálna spoločnosť 
pôsobiaca v oblasti strategického výskumu na spot‑
rebiteľských trhoch Euromonitor. Je ale jasné, že si 
bez toaletného papiera či kozmetických obrúskov asi 
nevieme predstaviť náš deň. Mestský úrad v Poprade 
sa rozhodol aj v tomto smere pomôcť životnému pros‑
trediu. Biele utierky na ruky i toaletný papier na úrade 
nahradí ekologickejšou formou. „Svetlohnedý papier 
je vyrobený z nebielených celulózových vlákien, ktoré 
si udržujú prirodzenú farbu dreva. Ako vyplýva z viace‑
rých prieskumov trhu, spotrebitelia ho oceňujú práve 
pre jeho ekologickú hodnotu i estetický vzhľad,“ uvie‑
dol René Šoltés, vedúci organizačného odboru, Mest‑
ský úrad Poprad. 

Zero waste 

Utierky na ruky i toaletný papier sú dermatologicky 
testované. Ako Šoltés dodáva, ide o  prirodzenú voľ‑
bu, ktorou mesto reaguje na záväzok voči životnému 
prostrediu. Výrobný proces týchto prostriedkov vyu‑
žíva čistú technológiu s  nulovým odpadom, na čom 
sa podieľa mechanické pôsobenie, ktoré oddeľuje ce‑
lulózové vlákna z  plastového a  hliníkového materiálu 
v  krabiciach nápojov a  bez použitia látok škodlivých 
pre človeka a životné prostredie. Na výrobu papiera sa 
teda používajú celulózové vlákna. Hliník a polyetylén 
sú recyklované v  iných výrobných aktivitách nielen 
na stavebný materiál či predmety každodennej potre‑
by (perá, pravítka, a podobne), ale napríklad aj na vý‑
robu kotviacich tyčí. „Pri ich výrobe sa nevyrúbavajú 
stromy, ale spracováva sa materiál, ktorý by inak skon‑
čil na skládke,“ uzavrel René Šoltés.  (jp)

Mestský úrad kráča ďalej 
ekologickou cestou

Slová ako ekológia, udržateľnosť a recyklácia, sa skloňujú čoraz častejšie všade 
okolo nás. Popradský mestský úrad chce byť ešte viac „zelený“. K ochrane 
životného prostredia bezprostredne patrí aj šetrenie stromov. Aj preto 
na mestskom úrade už nájdete utierky na ruky a toaletný papier Havana 
svetlohnedej farby namiesto bieleho. 

TERMíN 2. SPLÁTKY ZA KOMUNÁLNE ODPADY, DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 
A DANE Z NEHNUTEľNOSTí

Mesto Poprad upozorňuje obyvateľov, že termín úhrady druhej splátky miestneho poplatku za ko‑
munálne odpady a drobné stavebné odpady a dane z nehnuteľností bol stanovený na 02. novembra 
2021. V prípade, ak ste poplatok zabudli zaplatiť, urobte tak čím skôr. V prípade nedodržania termínu 
splatnosti splátky je totiž správca dane povinný vyrubiť úrok z omeškania za oneskorenú úhradu.
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FOTO: Jana Pisarčíková
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Inzercia ‑ 1/2 20 01 11 2021

NOVÉ PRVKY NA IHRISKU 
PRI LOME NA KVETNICI

Olokalitu Kvetnica je v posledných 
dvoch rokoch mimoriadny záu‑

jem. Lom, ktorý mesto začalo premie‑
ňať na rekreačnú oblasť, láka nielen 
turistov, ale aj rodiny s deťmi. Samo‑
správa na túto skutočnosť zareagova‑
la už v minulom roku, kedy na tomto 
mieste dala osadiť nové detské ihrisko 
s prvkami, ktoré sú v súlade s okolitou 
prírodou. 

V uplynulých dňoch bolo toto det‑
ské ihrisko doplnené o 4 ďalšie detské 
prvky: dvojhojdačku, reťazový mostík, 
nízke bradlá a modulárny lezecký ka‑
meň. Taktiež bola zrealizovaná dopa‑
dová plocha prislúchajúca k daným 
prvkom. Okrem toho boli domontova‑
né aj 2 kusy parkových lavičiek. 

„V predmetnej lokalite je mo‑
mentálne vybudované plnohod‑
notné detské ihrisko s 5 detskými 
prvkami, 4 parkovými lavičkami a 
jednou malou smetnou nádobou s 

dopadovou plochou,“ vysvetlila ve‑
dúca oddelenia životného prostredia 
Daniela Gerčák Polaštiková. Detské 
ihrisko je určené pre vekovú kategóriu 
od 0 do 14 rokov. Doplnenie prvkov 
stálo mesto takmer 12 000 eur. 

ZÁSAH MESTSKEJ 
POLíCIE PROTI LíŠKAM  

Mestská polícia Poprad zaznamenala 
zvýšený počet stretov obyvateľov 

s voľne pohybujúcimi sa líškami v za‑
stavanom území nášho mesta. Keďže 

tieto zvieratá stratili svoju prirodzenú 
plachosť a predstavujú riziko ohrozenia 
života a zdravia obyvateľov, pristúpila 
mestská polícia k ich odchytu a lovu.  

Iba za jednu noc boliulovené tri líš‑
ky, pričom dve sa pohybovali v mestskej 
časti Matejovce a jedna v Spišskej So‑
bote. „Keďže ide o zastavané územie 
mesta, lov tých líšok bol vykonaný 
za dodržania prísnych bezpečnost‑
ných opatrení a bol zrealizovaný 
príslušníkom mestskej polície, ktorý 
má na takúto činnosť oprávnenie,“ 
vysvetlil náčelník MsP Marián Gardoš. 

Podpora dobrovoľníctva a záujmu zamestnancov o veci verejné, je jedným z cieľov 
unikátneho programu Nadácie Veolia Slovensko. Program Zamestnanecké granty, v rám‑
ci ktorého môžu zamestnanci  skupiny Veolia na Slovensku  získať financie na realizáciu 
verejnoprospešných projektov s podmienkou, že  sa sami podieľajú na ich realizácii ako 
dobrovoľníci, je určený pre všetkých zamestnancov spoločností (Podtatranská vodárenská 
prevádzková spoločnosť, a.s., Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 
a Veolia Energia Slovensko), ktorí sú ochotní pomáhať iným organizáciám – občianskym 
združeniam, školám, športovým klubom a pod.  

Výsledkom bolo  v uplynulom roku  24 projektov podporených sumou viac ako 
20 tis. eur.   

V roku 2021 podporila  nadácia v podtatranskom regióne 8 projektov Podtatran‑
skej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. :

•	 Vybudovanie terapeutickej záhrady v areáli sídla Slovenského Červeného kríža 
v Poprade,

•	 Čistenie jazera Lom v Poprade – Kvetnici,
•	 Vybavenie detského ihriska pri MŠ Vojňany,
•	 Vybavenie sociálneho zariadenia pre Futbalový klub Matejovce nad Hornádom,
•	 Vytvorenie haly nového centra pre deti a rodiny v zariadení Alžbetka, n.o. Spiš‑

ská Nová Ves,
•	 Podpora duatlonu detí v meste Spišská Nová Ves,
•	 Vybavenie multisenzorickej miestnosti pre deti so zdravotným znevýhodnením 

v zariadení Gréckokatolíckej charity Prešov v zariadení Stará Ľubovňa.

Poďakovanie si zaslúžia všetci, ktorí  za jednotlivými projektami a aktivitami stáli a sme 
radi, že máme medzi sebou zamestnancov so záujmom podieľať sa na riešení problémov 
a prinášať pozitívne zmeny.  

Nadácia Veolia Slovensko vznikla v roku 2006 za účelom pomáhať rôznym komuni‑
tám a podporovať dobrovoľnícku činnosť svojich zamestnancov. Ide najmä o rozvíjanie 
duchovných hodnôt, realizáciu a ochranu ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, 
ochranu a tvorbu životného prostredia, zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt, pod‑
poru zdravia, vzdelávania, vedy, telovýchovy a športu.

Božena Dická, PVPS, a.s., Slavomíra Vogelová StVPS, a.s.,  
Nadácia Veolia Slovensko

Foto: archív PVPS, a.s., StVPS, a.s.

Zamestnanecké granty 
VEOLIA - projekt, ktorý pomáha 

FOTO: Jana Pisarčíková, mesto Poprad
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FOTO: Laura Korimová, Jana Pisarčíková, archív Turzák

Zlatý fond Galandovcov 
Tatranská galéria v Poprade hostí výstavu Galandov‑

ci a ich znaková interpretácia reality“. Pozostáva z okolo 
150 umeleckých diel zo zbierok slovenských regionál‑
nych galérií, ktoré majú v našom meste svoju premié‑
ru. Výstava vznikla v  spolupráci s  Považskou galériou 
umenia v Žiline, Galériou Miloša Alexandra Bazovského 
v Trenčíne a so súkromnými zberateľmi. Cieľom projektu 

je poukázať na príbeh skupiny Galandovcov a tvorbu jej 
deviatich členov (pozn. red.: Andrej Barčík, Anton Čutek, 
Vladimír Kompánek, Rudolf Krivoš, Milan Laluha, Mi‑
lan Paštéka, Andrej Rudavský, Ivan Štubňa, Pavol Tóth). 
„Tvorba členov Skupiny Mikuláša Galandu patrí nepo‑
chybne do zlatého fondu výtvarnej kultúry Slovenska. 
Jej predstavitelia vybojovali v šesťdesiatych rokoch mi‑
nulého storočia úspešný zápas za novú, modernú cestu 
výtvarného prejavu na Slovensku,“ uviedla Anna On‑
drušeková, riaditeľka Tatranskej galérie.

 Statočnosť a nebojácnosť

Slovenská politická situácia v čase ich fungovania ne‑
bola jednoduchá.„Keď sa v roku 1968 postavili voči vo‑
jenskej agresii, režim ich na dlhé roky doslova vygumo‑
val z mapy slovenského výtvarného umenia. Ich tvorba 
tým neutrpela, naopak, ľudský rozmer ich úsilia vystúpil 
ešte viac do popredia. Následne sa však z mnohých stali 
výrazné individuality a osamelí bežci s vlastnou grama‑
tikou tvorby,“ vysvetľuje Ondrušeková.

 Uznania sa dočkali až po roku 1989

„Keď museli prestať zverejňovať svoje diela ako sku‑
pina, fungovali naďalej jednotlivo. Niektorí galerijní 
riaditelia realizovali expozíciu ich diel aj napriek záka‑
zu, čím im napomohli k vypracovaniu sa na najvýznam‑
nejšie osobnosti 20. storočia,“ uviedla kurátorka výstavy 
Elena Porubänová.

Spoločenského uznania sa umelci dočkali až po roku 
1989, kedy sa stali veľkým fenoménom a galerijným dopy‑
tom. „Výstavu diel Galandovcov sa plánovalo realizovať 
pri výročí Tatranskej galérie, no vzhľadom k opatreniam 
to nebolo možné. V  slovenskom výtvarnom povedomí 
sú veľmi známi, stále je o ich tvorbu záujem, vychádzajú 
o nich knihy a robia sa veľké výstavy,“ dodala na záver Po‑
rubänová. Výstava trvá od 14. októbra do 12. decembra.
 (lk)

Grafika Viliama Pirchalu
Do konca novembra si v Artklube Tatranskej galérie 

môžete pozrieť aj výstavu s názvom Grafika od umelca 
Viliama Pirchalu. Rodáka z Popradu – Veľkej, ktorý sa ve‑
nuje kresbe, maľbe, grafike, asambláži a tvorbe objektov. 
V Tatranskej galérii vystavuje zbierku svojich grafík. „Sme 
radi, že z našich končín vzišiel výtvarník takéhoto význa‑
mu a že máme možnosť vidieť časť jeho tvorby. Grafická 
tvorba Vila Pirchalu nás svojou jednoduchosťou, a  tiež 
humorom, sprevádza roky. Mnohé jeho malé grafické 
dielka sme v galérii využili aj ako priania k novému roku. 
Stretávame sa s nimi často a sme veľmi radi, že na svoj re‑
gión ani v týchto grafičkách nezabúda,“ povedala Anna 
Ondrušeková.

Každé dielo má iný príbeh

Ako počas vernisáže výstavy povedala Janka Kollári‑
ková, pracovníčka múzea v Kremnici, kde Pirchala pôso‑
bí, umelcovi sa darí posúvať obrazy stále do iných výpo‑
vedí, každé dielo má iný príbeh. Viliam Pirchala práve po‑
čas vernisáže výstavy oslávil aj jubileum, 70 rokov. „Témy, 
ktorým sa venujem, sú na celý život. Rád riešim hlavu, 
figúry, bibliu. Témy zo svetského života, z ulice, spolužia‑
kov, mojich priateľov, zvieratká,“ povedal Pirchala. Ako 
dodal, s drevom začal pracovať aj preto, lebo jeho otec 
je stolárom. „Keď raz prišiel ku mne na návštevu, pove‑
dal som mu, že potrebujem topoľové drevečká. On mi ich 
narezal, vybrúsil, nahobľoval. Spravil mi rôzne veľkosti 
a priniesol mi to v kufríku,“ spomína si umelec.

Jesenné pohľady 
do výstavných 

siení 

Grafika. Výstava Galandovcov a ich 
znakovej interpretácie reality i výstava 
k nedožitým 100. narodeninám 
výtvarníka, učiteľa a horolezca Samuela 
Turzáka. V Tatranskej galérii i v Galérii 
Scherfelov dom v Poprade -Veľkej si 
milovníci umenia prídu na svoje.
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cesta späť už nie je

Grafiky, ktoré vyrába, obsahujú zväčša aj texty, ako 
napríklad slová pesničky Pocta Majakovskému, či rôzne 
vinše, ktoré buď autor zozbieral, alebo si ich sám vymys‑
lel. „Čím je grafika menšia, tým viac sa tešim, ako to do‑
padne. Ak sa pri práci s drevom pomýlite, späť už cesta 
nevedie. Do poslednej chvíle neviete, ako to dopadne, 
ktoré písmenko vypadne alebo nevypadne. Musíte im‑
provizovať a to je na tom také krásne,“ uzavrel umelec. 
Pirchala sa predtým venoval aj maľbe obrazov. Ako po‑
vedal, teraz už veľmi nie. Zamestnávajú ho práve grafiky 
a ako s úsmevom podotkol, už sa mu vraj príliš trasú ruky.

(jp)

Samuel Turzák: Harmónia 
farieb

Výstavu k  nedožitým 100. narodeninám výtvarníka, 
učiteľa a horolezca, si môžete pozrieť v Galérii Scherfelov 
dom v Poprade ‑Veľkej (23. 9.–26. 11. 2021).

 Samuel Turzák, rodák zo Spiša a  absolvent Štátnej 
učiteľskej akadémie, začal pôsobiť v Štátnej ľudovej škole 
v Poprade ‑Veľkej od roku 1946. V tom čase popri učiteľo‑
vaní dirigoval spevokol v Evanjelickej cirkvi a. v. vo Veľkej, 
pričom bol aj zborovým kantorom. Táto činnosť mu však 
v roku 1950 Školským inšpektorátom v Poprade bola za‑
kázaná pod hrozbou prepustenia z práce. V 60‑tych ro‑
koch učil v ĽŠU v Poprade hru na akordeón.

Bol veľmi aktívnym a zdatným horolezcom. Výtvarné 

schopnosti a láska k horám ho primäli k tomu, že v roku 
1943 ilustroval knihu Horolezecké kapitoly od Jozefa 
Šimku, čo bol prvý náučný materiál o  horolezeckom 
športe na Slovensku. V roku 1944 ilustroval knihu Juraja 
Pokutu „Najnovšie spišské klapancie“. V  roku 1990 boli 
do obdobnej publikácie Milana Barbuša použité pôvod‑
né Turzákove kresby.

Ako tenká niť sa počas života Samuela Turzáka tiah‑
ne sakrálna a portrétna tvorba s občasnými figurálnymi 
kompozíciami. Medzi jeho najznámejšie diela patrí oltár‑
ny obraz v  kostole v  Gánoviach ‑Filiciach, ale aj obrazy 
Krista na bočných stenách evanjelických kostolov vo Veľ‑
kej a Spišskej Sobote. Počas minulého režimu musel via‑
ceré takéto obrazy vytvoriť v tajnosti, bez uvedenia mies‑
ta inštalácie. Venoval sa aj portrétu, figurálnym motívom, 
okrajovo aj zátišiu, avšak jeho hlavnou maliarskou témou 
bola krajina, zvlášť tatranské a vysokohorské motívy.

Samuel Turzák počas svojej 37‑ročnej pedagogickej 
činnosti prispel k výchove celej generácie žiakov vo Veľ‑
kej a u mnohých zasial vzťah k hudbe, spevu, kresleniu 
a maľovaniu. Viacerí sa stali v danej sfére profesionálnymi 
umelcami. Všetkých viedol tiež k láske k rodnému kraju 
a prírode. Mnohí na neho dodnes s úctou spomínajú.

Turzák bol tichý a skromný človek, netúžil po popu‑
larite a sláve, ako výtvarník žil v ústraní a takmer ani ne‑
vystavoval. O to viac ma teší skutočnosť, že v roku 1984 
som majstra Turzáka presvedčil a v Tatranskej galérii sme 
mohli sprístupniť jeho prvú, a zároveň jedinú samostat‑
nú výstavu krajinárskej tvorby. V  Scherfelovom dome 
môžeme až do 26. novembra vidieť torzo z jeho plodnej 
maliarskej i kresliarskej tvorby, ktoré sa zachovalo hlavne 
v zbierkach jeho rodiny. Velický maliar Samuel Turzák si 
pozornosť Popradčanov i  ostatných návštevníkov ne‑
sporne zaslúži.

František Žoldák, galerista, výtvarník 
a kurátor výstavy

V
ÝSTAV
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Nedávno ste otvorili v  poradí už šiesty ročník 
duálneho vzdelávania. Ako hodnotíte prvú 

päťročnicu?
Systém duálneho vzdelávania je našim nosným pro‑

jektom vzdelávania študentov, ktorý nám umožňuje 
dlhodobo plánovať a  predchádzať výkyvom v  oblasti 
ľudských zdrojov. V  súčasnosti sa štúdiom pripravuje 
61 študentov v odboroch programátor obrábacích a zvá‑
racích strojov a zariadení, obrábač kovov, mechanik PC 
sietí, strojný mechanik, mechanik elektrotechnik a elek‑
tromechanik. Do projektu sú zapojené 2 stredné školy 
v Poprade a 1 v Trebišove. Dnes už prijímame prihlášky 
na rok 2022/2023. Diskusie o možnej spolupráci s ďalšími 
školami prebiehajú už aj v Tlmačoch, kde nám nedávno 
pribudla nová sesterská spoločnosť.

Ako hodnotíte spoluprácu so strednými školami? 
Vidíte priestor na zlepšenie?

Naša spolupráca v regióne je veľmi dobrá. Spoločný‑
mi silami zlepšujeme pripravenosť študentov na budúce 
povolanie a  exkurziami dotvárame obraz o  procesoch, 
pracoviskách a  technologickej vyspelosti našej spoloč‑
nosti. Mimoriadne dôležitým prvkom v prepojení praxe 
a vzdelania sú výchovní poradcovia, s ktorými plánujeme 
v  krátkom čase nadviazať užšiu spoluprácu, aby mohli 
svojim zverencom vysvetliť súčasné možnosti trhu práce 
a úspešne pripravovať mládež na budúce povolanie.

Ako prebieha spolupráca spoločnosti s  vysokými 
školami? Akými spôsobmi podporujeme mladé 
perspektívne talenty?

Študentom sa počas ich štúdia venujeme predo‑
všetkým poskytovaním odborných praxí a spoluprácou 

pri písaní záverečných prác. Záverečné práce písané 
v  spolupráci s  odborníkmi z  našej spoločnosti sú vždy 
zamerané na v praxi využívané témy a  ich výsledky sú 
aplikovateľné v našich výrobných procesoch, vieme teda 
povedať, že majú vysokú pridanú hodnotu ako pre štu‑
denta, tak aj pre spoločnosť. Zameriavame sa hlavne 
na konzultácie záverečných prác z oblasti logistiky, vývo‑
ja a technológie.

Mnoho našich kolegov začalo svoje pôsobenie v spo‑
ločnosti práve týmto spôsobom. Už v  štádiu riešenia 
problémov súvisiacich s  obsahom záverečnej práce sa 
študenti dozvedia množstvo informácií o  našej firme, 
produktoch a fungovaní. Čo je však najdôležitejšie, vie‑
me mladým motivovaným kolegom ponúknuť špičkovú 
techniku, najmodernejšiu softvérovú podporu a  tech‑
nológie, čím sa dokážu po zapracovaní venovať sku‑
točnému vývoju, ktorý sa pretaví do nového hotového 
produktu. Nepochybne aj vďaka tomuto synergickému 
efektu sme v oblasti vývoja vlastnej produkcie a apliko‑
vania inovatívnych technológií trendsetterom na našom 
trhu.

Vyžadujete od absolventov aj jazykové znalosti?

Naši zákazníci sú najmä nemecky a anglicky hovoriaci, 
čiže potrebujeme aj jazykovo zdatných kolegov. Základy, 
ktoré získali v  škole, následne rozvíjame v  rámci firem‑
ného jazykového vzdelávania, ktoré zastrešujeme vlast‑
nými lektorkami anglického aj nemeckého jazyka počas 
pracovnej doby. Tatravagónka je vlajková loď pre mnoho 
spoločností v  piatich krajinách sveta, teda cudzí jazyk 
otvára bránu našim kolegom aj do týchto zahraničných 
spoločností.

Pre viac informácií kontaktujte oddelenie vzdelávania spoločnosti Tatravagónka
e‑mailom vzdelavanie@tatravagonka.sk alebo telefonicky 
na tel. číslach 0918 735 601 a 0918 735 653. Radi Vás privítame aj osobne.

Inzercia ‑ 1/1 24 01 11 2021

Dramatický rast spoločnosti Tatravagónka 
v poslednej pätnásťročnici priniesol aj 

zvýšenú zamestnanosť v podtatranskom 
regióne. Dnes už najväčší zamestnávateľ 

v prešovskom kraji nespolieha na vývoj na 
trhu práce, ale intenzívne spolupracuje so 

vzdelávacími inštitúciami na Slovensku. Viac 
o týchto aktivitách nám v rozhovore prezradila 

Ing. Radka Bosáková, PhD. ,  špecialista pre 
vzdelávanie Tatravagónka, a. s.

Vzdelávanie 
mládeže 

v Tatravagónke
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Je to ako spomienkový film, ktorý sa vám náhle pre‑
hrá v myšlienkach. Zoznámenie, prvé spoločné boz‑
ky, narodenie detí, ich výchova, ich odchod z domu. 

Manželia Trembáčovci oslávili 55. výročie svadby. Mesto 
Poprad pre nich pripravilo prijatie v obradnej sieni. „Srd‑
com ste vždy boli aj ostali Popradčania. Mesto Poprad si 
hlboko váži tak skromných a úspešných obyvateľov, ako 
ste vy,“ povedala poslankyňa Anna Schlosserová.

V živote sa museli obracať

Manželia Trembáčovci sa na sídlisko Juh prisťahovali 
v roku 1972. Pani Mária pracovala v Ústave tuberkulózy 
a respiračných chorôb v Kvetnici, pán Ladislav vystriedal 
viacero vedúcich miest v  spoločnosti Sintra. Spolu da‑
rovali život trom synom a tí ich obdarili až ôsmymi vnú‑
čatami. Ako pán Ladislav prezradil, s Máriou sa prvýkrát 
stretli počas Silvestra na prelome rokov 1963/64 v jed‑
nom z  popradských hotelov. Práve tu to medzi nimi 
zaiskrilo. Ako priznal, v živote sa museli vedieť poriad‑
ne obracať. „Nebolo to jednoduché, pretože synov sme 
mali za sebou rok po roku. Mali sme čo robiť, aby sme 
to spolu s manželkou zvládli a zabezpečili ich, ale chva‑
labohu, je to už za nami,“ povedal. „A už sa len venovať 
Pánu Bohu a prosiť o všetko. S Božou pomocou stále člo‑
vek zájde ďalej, i problémy sa ľahšie vyriešia,“ doplnila 
ho manželka Mária.

Dlhá doba by bola stovka

Manželia si už užívajú pokojné roky na dôchodku. 
Radi trávia čas vo svojej záhradke na Juhu a  ich kroky 
tiež pravidelne smerujú aj do Božieho chrámu. Aj keď 
spolu v manželskom zväzku prežili už 55 rokov, recept 
na šťastné manželstvo vraj nepoznajú. Ako povedal pán 

Ladislav, dlho sa im to ešte nezdá. „Ak by to bola stovka, 
tak to by už bola dlhá doba. Dá sa nejako bilancovať, 
ale recept je veľmi ťažké povedať. Každý má inú „imuni‑
tu“ a iný systém v manželstve,“ zasmial sa.

Na celý život

Počas slávnostného prijatia manželom dojemne za‑
spievala ich vnučka Miriama Trembáčová. Boli to práve 
rodičia a starí rodičia, ktorí ju na ceste k spevu vždy pod‑
porovali. „Ako maličkú ma postavili na stôl a  musela 
som spievať,“ spomína si. „Som vďačná, že som im moh‑
la zaspievať pri tejto výnimočnej príležitosti. Je to pekné 
spievať pre niekoho, koho ľúbime,“ dodala. Pani Mária 
sa počas prijatia neubránila slzám a pán Ladislav udalosť 
zhodnotil jednou krátkou vetou: „Je to pocit, ktorý v nás 
ostane na celý život.“ Manželia Trembáčovci zároveň 
oslávili aj svoje životné jubileá. Pani Mária v októbri do‑
vŕšila 80 rokov, pán Ladislav oslávil 80 rokov v máji 2020.

(jp)

Oslávili 
svoju 
smaragdovú 
svadbu 
Recept na šťastný manželský život 
si vraj každý musí namiešať sám. 
Ladislav a Mária Trembáčovci 
spolu žijú už viac ako pol storočia. 
V polovici októbra počas prijatia 
na mestskom úrade započali oslavy 
ich minuloročnej smaragdovej svadby. 
Nechýbali ani slzy dojatia. 
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Lekárne, ktoré zabezpečujú lekárenskú starostlivosť v rámci 
prevádzkových hodín počas pracovných dní, soboty a nedele:

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

•	 Lekáreň	Dr. Max, Dlhé	hony	1,		Poprad	(9:00	-	21:00)
•	 Lekáreň	BENU,	Teplická	cesta	4359/3,	Poprad	(8:00	-	20:00)
•	 Lekáreň	BENU,	OD	Kaufland,	Moyzesova	4067/3,	Poprad,	tel.	0905821914	
	 (8:00	-	20:00)

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

      ZDROJ:E-VUC.SK

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

Ambulantná pohotovosť pre dospelých 
Lokalizácia:		Nemocnica	-	poliklinická	časť,	
1.	poschodie,	číslo	dverí	P106	/	
Spádova	oblasť	okres	Poprad
Tel.:	052	/	7125	614,	052	/	7125	525

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

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

Ordinačné hodiny:
Sobota, nedeľa 09:00 – 13:00

Rozpis zabezpečenia poskytovania lekárenskej pohotovostnej služby

ROZLÚČILI SME SA

Spoločenská rubrika

18.9. Ivan Mazúr a Zuzana Barankaiová  
24.9. Zdeno Královič a Natália Mirgová  
24.9. Michal Čajka a Lucia Tomášková  

cITáT
,,Najväčšia chyba, ktorú v živote robíme, je žiť v neustálom strachu, že nejakú chybu urobíme.“ 
       John Maxwell 

MANžELSTVO UZAVRELI 

  SEPTEMBER 

12.9. v Poprade‑Veľkej ján Lovás (1951) 
14.9. v Poprade‑Veľkej Mária Majerčáková (1941) 
16.9. v Poprade‑Veľkej Olejár Matej (1950) 
19.9. v Poprade‑Veľkej Anna Vaštágová (1954) 
 v Poprade‑Veľkej Emília Maguthová (1949) 
20.9. v Poprade‑Veľkej Paračka ján (1957) 
21.9. v Poprade‑Veľkej Marta Lichvarová (1938)  
23.9. v Poprade‑Veľkej Mária halahijová (1949) 
 v Poprade‑Veľkej Šimon Trpák (1932) 
24.9. v Poprade‑Veľkej Ľudovít Smierčák (1948) 
25.9. v Poprade‑Veľkej Ing. Lada Antonínová (1974)   

    OKTÓBER 

1.10. v Poprade‑Veľkej Daniel Štrbík (1945) 
2.10. v Poprade‑Veľkej MUDr. Štefan Grenda (1937) 
3.10. v Poprade‑Veľkej ján Rusnák (1951) 
4.10. v Poprade‑Veľkej Ing. jozef Kapolka (1939) 
5.10. v Poprade‑Veľkej jolana Omastová (1954) 
 v Poprade‑Veľkej janka Gemzová (1962) 
 v Poprade‑Veľkej Etela cviková (1944)  

1.10. Milan Milaniak a Patrícia Parvová  
8.10. Mgr. Ondrej Soják a Daniela Rožáková

Preskúšanie sirén  
Mesto Poprad oznamuje, že dňa 12.11.2021 sa vykoná akustické preskúšanie sirén dvojminútovým 

stálym tónom.  
Podľa ustanovenia § 3, ods. 4 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení 

neskorších predpisov, preskúšanie systémov varovania obyvateľstva v Slovenskej republike koordinuje 
Ministerstvo vnútra SR.  

O
ZN

A
M

  

ZDROJ: NEMOCNICA POPRAD 

Ordinačné hodiny:
Pondelok – piatok 16:00 – 22:00
Sobota, nedeľa, sviatky 07:00 – 22:00
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Začnime od vrcholu klubovej 
pyramídy, a tým je seniorské družstvo 

mužov, ktoré ste opäť prihlásili do 1. ligy. 
Aká bola príprava?

„Príprava na túto sezó‑
nu nám začala začiatkom 
augusta. V  družstve však 
máme veľa chalanov, ktorí 
sa volejbalu venujú popri 
zamestnaní a  svoju prácu 
logicky uprednostňova‑
li. Stretávali sme sa preto 
veľmi striedmo. Mali sme 
problém zorganizovať čo 
i  len jeden prípravný zá‑
pas alebo turnaj. Všetko to 
bolo postavené len na nejakej tréningovej 
hre. Preto aj výsledkom nevýrazného úvo‑
du sezóny bola nezohratosť našich hráčov.“

Súvisí to aj s tým, že vám síce prišli pomôcť 
bývalí odchovanci, ale netrénujete s nimi 
pravidelne?

„Sme veľmi radi, že sa nám podarilo 
dostať na hosťovanie 
našich bývalých od‑
chovancov, ktorí majú 
extraligové skúsenosti. 
Nevýhodou je to, že sa 
s  nimi stretávame len 
v  rámci nejakého jed‑
ného tréningu v  piatok 
a  to je málo. Ťažko sa 
potom dokážu zladiť 
napríklad s  nahrávačmi 
a je náročné s nimi pre‑

brať náš systém hry. Všetko to ladíme len 
počas zápasov.“

Volejbalisti sa nadýchli 
do novej sezóny
Volejbalový klub VK Junior 2012 Poprad vstúpil do novej sezóny s novou 
energiou a po dlhej súťažnej pauze aj s chuťou dobehnúť zameškané. Opäť 
sú v hre muži, ako vrchol pyramídy, ale dlhodobo sa darí mládeži. Klub si 
navyše dovolil rozšíriť dievčenskú zložku o novú kategóriu junioriek. Viac 
prezradil v rozhovore klubový tréner Andrej Vojčík. 

SME VEĽMI RADI, žE SA
NáM PODARILO DOSTAť 

NA hOSťOVANIE 
NAŠIch BýVALých
ODchOVANcOV."

Klubový tréner 
Andrej Vojčík 
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Dá sa to chápať aj tak, že vám v prvej mužskej lige 
o výsledky až tak nejde?

„Táto súťaž nám slúži ako prostriedok rozvoja mlá‑
deže, ktorú máme na vysokej úrovni. Ak aj niektorí 
chlapci nedostanú príležitosť v  zápase mužov, tak si 
to potom radi vynahradia medzi juniormi, kadetmi 
a podobne. To je náš cieľ. Preto je v kádri veľa mladých 
hráčov, ktorých sa snažíme postupne zapracovávať 
do veľkého volejbalu.“

je to v tíme vyvážené?

„Dospelých a vysokoškolákov máme asi len šiestich. 
Tí k nám dochádzajú z Košíc, prípadne z Bratislavy. Ako 
som už spomínal, prídu, ak im to povinnosti dovoľu‑
jú. Zvyšných asi 15 chlapcov tvorí mládežnícku zložku. 
Títo spolu pravidelne trénujú a naberajú potrebné skú‑
senosti.“

VK junior 2012 Poprad však nie je len o  mužoch 
a  chlapcoch, ale aj o  úspešnej dievčenskej zložke. 
Ako to teda celkovo vyzerá vo vašom klube 
s jednotlivými kategóriami?

„Tento rok sme si toho naložili pomerne dosť. Pridali 
sme po novom o jednu kategóriu navyše. Ide o diev‑
čenskú juniorskú súťaž. Spolu tak máme jedenásť ka‑
tegórií v chlapčenskej a dievčenskej zložke. Leto bolo 
všelijaké a nielen juniorkám chýba zápasová prax. Mys‑
lím si však, že tak to bolo v mládežníckych družstvách 
v akomkoľvek športovom odvetví. Pauza po pandémii 
je stále citeľná a máme čo doháňať. Tým, že sme zapí‑
sali do novej sezóny viac družstiev, sa nám to hádam 
podarí dobehnúť.“

Museli ste v  tejto súvislosti 
doplniť aj realizačný tím?

„Sme veľmi radi, že sa nám 
podarilo do klubu pritiahnuť ďal‑
ších štyroch trénerov. Máme tak 
po novom jedného hlavného tré‑
nera v najmladšej zložke, ale aj ro‑
tujúcich asistentov, ktorých sa sna‑
žíme zapájať do všetkých kategórií. 
Naberajú skúsenosti. Majú o to zá‑
ujem a chcú na sebe pracovať. My 
im vytvárame priestor na to, aby 
odborne mohli napredovať.“

Spomínali ste výpadok zápasovej 
praxe počas pandémie. Otriaslo 
to však nejako s vašou základňou 
čo sa týka počtu zapojených detí?

„Iba v starších kategóriách nám 
poodchádzali hráči a hráčky na vy‑
soké školy. Chlapčenské kádre však 
máme stabilizované. V  dievčen‑
ských zložkách sa vyskytlo pár prí‑

padov, kedy to hráčky zabalili. Vyplývalo to aj z toho, 
že nehrali zápasy. Chýbala im motivácia. Potešiteľné je, 
že po septembri sa nám naplnila mládežnícka zložka 
v prípravke i mladšom žiactve. Našu základňu tak tvorí 
približne sto detí, s ktorými sa dá pracovať. Majú chuť 
a  sú pozitívne naladení. Rovnako cítime aj podporu 
zo strany rodičov. Sme radi, že po neľahkom období 
máme s kým pracovať.“

Keď sme už pri tej podpore…V každom športovom 
klube sú dôležité financie. Ako ste na tom?

„Finančne sme zabezpečení hlavne z  pozície Slo‑
venskej volejbalovej federácie, ktorá sa snažila nesia‑
hať na financie pre kluby a pre družstvá, ktoré sú v sú‑
ťažiach. Trochu nám ubrali zo štatútu Tréningového 
strediska mládeže, ale tým, že sme dlhšie nehrali, tak 
sme nejaké finančné prostriedky ušetrili na nájmoch 
a chode klubu. Môžem skonštatovať, že sme finančne 
stabilizovaní, ale určite by sme prijali aj nejakú ďalšiu 
finančnú injekciu ako motiváciu pre všetkých, ktorí sa 
na chode klubu podieľajú. Dnes už nikto nerobí nič len 
za pekné slovo, či z lásky k športu. Treba toho človeka 
aj zaplatiť.“

Pomohlo v neľahkej situácii aj mesto?

„Práve v  tom najťažšom období koronakrízy nám 
mesto schválenú dotáciu zabezpečilo, za čo sme veľmi 
vďační. Na financie nám nesiahlo. Keďže však patríme 
medzi dominantné športy v  Poprade a  chceme klub 
zastabilizovať z  dlhodobého hľadiska, našou snahou 
bude v krátkej budúcnosti požiadať mesto o navýšenie 
dotácie.“ Marek Vaščura
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Ako vnímaš to, že v  tejto sezóne tvoje výkony 
pozorne sledujú skauti z NhL?

„Už pred sezónou mi môj agent povedal, že skau‑
ti budú chodiť na naše zápasy pravidelne. Je jedno, 
na ktorý zápas prídu, stále si musím hrať svoju hru a hrať 
naplno. Chcem sa im ukázať v čo najlepšom svetle. Sna‑
žím sa to veľmi nevnímať, ale nejaký ten stres je pred zá‑
pasom vždy. Postupom času to zo mňa opadne a potom 
sa už cítim dobre.“

Čo všetko skautov podľa teba zaujíma? Určite to nie 
sú len body…

„Určite nie. Sledujú všetky detaily, ako napríklad zblo‑
kované strely, vyhraté súboje jeden na jedného a  iné 
maličkosti. Samozrejme, produktivita je tiež dôležitá, ale 
všetko ostatné je dôležitejšie.“

Už minulá sezóna bola pre teba prelomová, pretože 
si sa v  mužskom hokeji nadobro usadil. Ostal si 
v  Poprade napriek mnohým ponukám. Bolo to 
dobré rozhodnutie?

„Zatiaľ si myslím, že sme sa rozhodli správne. Všetko 
ide podľa plánu. Veľa som sa o  tomto kroku rozprával 
s agentom i  ľuďmi v klube. Všetci si myslia, že pre môj 
rozvoj je najlepšie ostať v Poprade a hrať mužskú ligu. 
Ak by sa mi tu však nedarilo, alebo by sa stalo čokoľvek 
zlé, tak by som nepohrdol ani zámorským hokejom.“

Ako by si zhrnul svoj prechod do mužského hokeja? 
Bolo to predsa len už v šestnástich rokoch…

„Som vďačný, že mi vedenie Popradu spolu s  tré‑
nerom Mikulom umožnili hrať v  A ‑tíme. Snažil som sa 
v tíme udržať a hrať najlepšie ako viem. Som rád, že sa 
mi to podarilo, no teraz už sú moje ciele trochu iné. Chcel 
by som patriť medzi lídrov tímu, pretože ide o draftový 
rok a chcem byť draftovaný čo najvyššie.“

Čo je potrebné urobiť preto, aby si bol v  drafte 
do NhL úspešný?

„Určite je dôležité nezaspať, pridávať si aj po trénin‑
goch čosi navyše a tiež počúvať starších hráčov, ktorí sú 
ochotní poradiť. Chcem si z toho vždy zobrať to dobré 
a myslieť pozitívne. Najhlavnejšia vec je však podľa mňa 
sebavedomie. Ak to bude fungovať, tak sa nemám čoho 
báť.“

Mnohí skúsení odborníci bývajú pri mladých 
hráčoch opatrní a  obávajú sa ich zlyhania, keď sú 
príliš na očiach. je preto dôležitá aj psychika, aby si 
dokázal odolávať tlaku?

„Vnímam veci okolo, ale snažím sa ich nejako filtro‑
vať. Stále si idem svoju hru a sústredím sa len na svoj vý‑
kon, aby som pomohol k úspechu tímu. Nezameriavam 
sa na zákulisné veci, preto ma to ani veľmi nezaťažuje.“

Na Mešára 
si posvietili 
skauti z NHL

Filip Mešár – sedemnásťročný hokejový talent spod Tatier, ktorý po vlaňajších 
majstrovstvách sveta juniorov vystrelil do povedomia verejnosti ako raketa. Upevnil si 
miesto v A-tíme HK Poprad a v tejto sezóne by chcel už patriť medzi lídrov. Nie len tak 
náhodou. V draftovom roku ho pozorne sledujú odborníci z celého sveta a v zápasoch 
našej ligy si na neho posvietili už aj skauti z NHL.
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Dôležitým faktorom sú zrejme aj skúsenejší 
spoluhráči. V  tejto sezóne si si v  kabíne prisadol 
k Dávidovi Skokanovi. je tvojím mentorom?

„Už vlani si ma brával po každom tréningu a vždy mi 
niečo vysvetľoval. Pred sezónou mi povedal, že budem 
vedľa neho sedieť namiesto Marcela Haščáka, čo ma po‑
tešilo. Neustále mi pomáha a som mu za to veľmi vďačný.“

Čo spolu rozoberáte?

„Dávid je veľmi skúsený hokejista. Nikdy by ma nena‑
padli také veci, nad ktorými on na ľade premýšľa. Vždy si 
napríklad pozrie, ako stoja hráči na buly a podľa toho sa 
zariadi, prípadne v presilovke sa nezameriava na svoj vý‑
kon, ale na to, kde stoja hráči súpera. To ma veľmi zauja‑
lo. To, ako zapája do hry svoju hlavu, z neho robí takého 
hráča, akým je.“

Máš za sebou juniorské majstrovstvá sveta 
na prelome rokov a po nich si sa zviditeľnil. Niektorí 
rovesníci však už nakukli aj do reprezentačného 
A -tímu. Teba to neláka?

„Ešte mám na to čas. Bolo by síce pekné, ak by ma za‑
volali na nejaký zraz, ale otvorene priznávam, že na toto 
ešte nemám.“

Si považovaný za jeden z  najväčších talentov 
súčasnosti a  vyhliadky smerom k  draftu sú 
pozitívne. Si ochotný aj napriek úspechu ostať 
pod Tatrami, alebo ťa to láka von?

„To budeme vedieť neskôr. Ak by sa mi však draft 
vydaril, tak by to už záležalo aj od tímu, ktorý by si ma 
vybral, ako by v ňom uvažovali a ako by zhodnotili, čo je 
pre mňa najlepšie. Nepredbiehajme…“

Naznačil si, že v aktuálnej sezóne by si rád postupne 
začal preberať pozíciu lídra medzi „Kamzíkmi“. 
Lídrom medzi strelcami bol však vlani famózny 
Marcel haščák. cítiš sa na to zastať jeho miesto?

„Takého strelca, akým bol Marcel Haščák, v tejto lige 
nemáme. Asi ho nenahradím. Chcel by som sa však 
k nemu aspoň trochu priblížiť. Zatiaľ je to solídne roz‑
behnuté, ale ešte by to chcelo aj viac asistencií.“

V  zápasoch ťa vídame striedať posty. Aký typ 
hokejistu vlastne si?

„Od malička som hrával centra a len minulý rok som 
začal hrávať na pravom krídle. Zvykol som si už na obe 
pozície. Je mi to už v podstate jedno, no na centri sa cí‑
tim zrejme o trochu lepšie. Kde ma postaví tréner, tam sa 
snažím hrať čo najlepšie.“

Takže si univerzálny hokejista, čo je v  tejto dobe 
trendy. je to v súvislosti s draftom výhoda?

„Pri výbere vhodného hráča niektoré kluby prihlia‑
dajú aj na to. Keď budú vidieť, že viem hrať na oboch 
pozíciách, tak to môže byť moja výhoda.“

Marek Vaščura
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Filip v očiach skúseného
„Pozitívne je, že taký hráč ako Filip Mešár 
ostal medzi nami. Posúva to vpred aj nás 
starších. Hokej sa rýchlo mení a  ak máme 
medzi sebou mladého chlapca, ktorý dobre 
korčuľuje, tak to pomáha aj nám. Takto si 
vlastne pomáhame navzájom. Filip je pra‑
covitý a skromný chlapec. Nechá si poradiť 
a kariéru má pred sebou. My sme tu na to, 
aby sme mu pomohli a  veríme, že sa mu 
jeho sny naplnia. Aj ja som si tým všetkým 
prešiel a viem mu poradiť. Do sveta na sku‑
sy som odchádzal v  šestnástich rokoch. 
Pocítil som, že fyzicky pripravený som, ale 
mentálne nie. Bola síce iná doba, ale sám 
som Filipovi poradil, aby ostal doma. Ale 
len v  prípade, ak bude pravidelne hrávať 
v  A‑tíme. Mužský hokej je pre neho lep‑
ší smerom k  draftu. Cesta, ktorou kráča, 
je veľmi pekná, ale aj veľmi ťažká. Je len 
na ňom, ako si s tým poradí. Objaví sa veľa 
prekážok a neustále bude musieť niekomu 
niečo dokazovať. Musí si to upratať v hlave 
a  zamerať sa iba na seba. To všetko sa dá 
docieliť len tvrdou prácou. Budúci rok bude 
mať 18 rokov a z našej seniorskej ligy môže 
do sveta odísť lepšie pripravený. V  kabí‑
ne som si ho zobral k sebe, aby som mu čo 
najviac pomohol. Nie je to však úplne iba 
o  ňom. V  Poprade máme veľa talentova‑
ných hráčov, ako napríklad Šotek, Valigu‑
ra, Jevoš, Nahálka či Dzivjak. My starší sme 
tu preto, aby sme pomáhali všetkým mla‑
dým hráčom. Oni sú naša budúcnosť a naši 
nasledovníci. Len obyčajné ďakujem nám 
pri tom postačí. Ak si chlapci z každej rady 
zoberú aspoň niečo, tak sa z toho tešíme.“

Na Mešára 
si posvietili 
skauti z NHL

Dávid Skokan 
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Ako dlho ste sa pripravovali na tento veľký deň?

„Trénoval som asi mesiac. Mal som veľké obavy. Bol 
som z toho nervózny, ale som rád, že je to už za mnou. 
Sám som si zvolil metódu, akou budem vagóny ťahať 
a  ten výsledok napokon nebol v  daných podmienkach 
taký, ako som očakával. Beriem však aj to.“

Aká bola ráno pred samotným pokusom príprava? 
jedli ste vôbec niečo?

„Som vždy veľký trémista a  nezvyknem raňajkovať. 
Dostal som tak do seba len polovicu makového závinu 
a trochu sladeného mlieka. Vsadil som na sladké pre do‑
statok energie. Vydržal som jedenásť pokusov, ale musím 
priznať, že mi to dalo poriadne zabrať.“

Aké boli vaše pocity po stanovení základného 
slovenského rekordu v ťahaní troch vagónov?

„Keď mám byť úprimný, tak som bol sklamaný. Ťahal 
som ich v miernom kopci a viac to nešlo. Musel som prijať 
aj takýto výsledok, pokusov bolo veľa. Snažil som sa, no 
nevyšlo to podľa predstáv.“

Čo konkrétne vás sklamalo?

„Chcel som potiahnuť tri vagóny čo najďalej, ale keď‑
že sme mali bojové podmienky, tak sme merali len centi‑
metre. Nechcel som použiť rebrík ako by sa malo, ale mys‑
lím si, že ani ten by mi nepomohol. Za pomoci lana a pár 
nášľapov som to potiahol do mierneho svahu iba 1,31 
metra. Druhý rekord som skúsil už len s dvoma vagónmi 
a bez lana, tiež za pomoci nášľapov, lebo tie podvaly boli 
dosť ďaleko od seba.“

Akú životnosť môže podľa vás tento základný rekord 
mať?

„Netrúfam si to odhadnúť. Každému doprajem, aby si 
to skúsil, ale za rovnakých podmienok. Nech je to hlavne 
fair play.“

V jeden deň ste utvorili hneď dva rekordy. Ako sa to 
zrodilo?

„Keďže som sa neuspokojil s prvým výsledkom pri ťa‑
haní troch vagónov s lanami, skúsil som to teda aj s dvo‑
ma vagónmi bez pomocného lana, a to na vzdialenosť 10 
metrov na čas. Podarilo sa mi to za necelých 49 sekúnd. 
S týmto rekordom som nepočítal, ale komisár mi povedal, 
že je to tak a preto ma to teší.“

Sú to vaše prvé rekordy?

„Nie, nie sú. Už v roku 2018 sme v Šali spoločne s ďal‑
ším strongmanom Františkom Pirosom potiahli autobus 
plný ľudí. Bolo to na vzdialenosť 20 metrov za 17 sekúnd. 
Ak sa ale ešte môžem niečím pochváliť, tak sa mi v aktuál‑
nom roku podarilo vyhrať aj Majstrovstvá Slovenska v ťa‑
haní a priťahovaní kamióna.“

Všetci blízki i  fanúšikovia veria, že vaše čerstvé 
ustanovujúce rekordy prekonáte v budúcnosti práve 
vy. Tiež v to veríte?

„Jasné, nevzdám sa. Ak bude možnosť niečo natré‑
novať a pomôžu aj sponzori, tak pôjdem do toho opäť. 
Treba povedať, že to nie je len môj rekord, ale každého, 
kto sa na tom podieľal. Ako som už povedal, s aktuálnym 
výsledok sa neuspokojím.“

Marek Vaščura

Popradský silák Peter Rekenei neprestáva udivovať. 
Nedávno si zaumienil, že stanoví slovenský 

rekord v ťahaní nákladných vagónov, a to sa mu 
aj na domácej pôde podarilo. Pôvodný plán mu 

ale nevyšiel podľa predstáv, no napokon sú z toho 
rekordy hneď dva. To všetko v jeden deň! Okrem troch 

vagónov s celkovou váhou 68 ton, ktoré potiahol 
dvomi lanami na vzdialenosť 131 centimetrov, 

dokázal následne potiahnuť dva vagóny o hmotnosti 
46,36 tony na vzdialenosť 10 metrov za 48,70 sekúnd.

Popradský 
Herkules stanovil 

dva rekordy 
v jeden deň

FOTO: Marek Vaščura
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Kam za športom
5. Piatok 18:00 / Zimný štadión mesta Poprad
HK POPRAD – HC GROTTO PREŠOV
14. kolo Tipos extraligy v ľadovom hokeji 

6. Sobota 13:30 / Futbalový štadión NTC Poprad
FK POPRAD – FK SPIŠSKÁ NOVÁ VES
16. kolo III. ligy Východ VsFZ vo futbale 

6. Sobota 15:00 / Hokejbalové ihrisko Poprad ‑ Juh
HK IMS-EAST POPRADSKí PIRÁTI – 
MŠK SPIŠSKÁ BELÁ
11. kolo slovenskej hokejbalovej extraligy 

6. Sobota 16:00 / Zimný štadión mesta Poprad
HK ŠKP POPRAD – 
BARANI BANSKÁ BYSTRICA
17. kolo extraligy juniorov v ľadovom hokeji 

7. Nedeľa 11:45 / Zimný štadión mesta Poprad
HK ŠKP POPRAD – 
BARANI BANSKÁ BYSTRICA
18. kolo extraligy juniorov v ľadovom hokeji 

7. Nedeľa 17:00 / Futbalový štadión NTC Poprad
MFK Tatran Liptovský Mikuláš – 
FC Spartak Trnava 
14. kolo Fortuna ligy 

7. Nedeľa 18:00 / Zimný štadión mesta Poprad
HK POPRAD – HK SPIŠSKÁ NOVÁ VES
15. kolo Tipos extraligy v ľadovom hokeji 

13. Sobota 11:00 / Aréna Poprad
VK JUNIOR 2012 POPRAD – 1. VK PÚCHOV
6. kolo 1. ligy junioriek vo volejbale 

13. Sobota 13:30 / Futbalový štadión NTC Poprad
FK POPRAD – OŠK RUDŇANY
17. kolo III. ligy Východ VsFZ 

13. Sobota 15:00 / Hokejbalové ihrisko 
 Poprad – Juh
HK IMS-EAST POPRADSKí PIRÁTI – 
LG BRATISLAVA
12. kolo slovenskej hokejbalovej extraligy 

17. Streda 19:00 / Zimný štadión mesta Poprad
POPRADSKÉ LíŠKY – ŽHKm ZVOLEN
Predohrávané 7. kolo hokejovej extraligy žien 

20. Sobota 15:00 / Aréna Poprad
VK JUNIOR 2012 POPRAD – MVK 
MAGNEZIT REVÚCA
7. kolo 1. ligy mužov vo volejbale – skupiny Východ 

20. Sobota 19:00 / Zimný štadión mesta Poprad
POPRADSKÉ LíŠKY – ŽHK 2000 
ŠARIŠANKA PREŠOV
4. kolo hokejovej extraligy žien 

23. Utorok 18:00 / Zimný štadión mesta Poprad
HK POPRAD – HKM ZVOLEN
19. kolo Tipos extraligy v ľadovom hokeji 

27. Sobota 15:00 / Futbalový štadión NTC Poprad
MFK Tatran Liptovský Mikuláš – 
MFK Zemplín Michalovce
16. kolo Fortuna ligy 

27. Sobota 16:00 / Zimný štadión mesta Poprad
HK ŠKP POPRAD – HKM ZVOLEN
21. kolo extraligy juniorov v ľadovom hokeji 

27. Sobota 17:30 / Aréna Poprad
BAM POPRAD – PIEŠŤANSKÉ ČAJKY
10. kolo Niké extraligy žien v basketbale 

28. Nedeľa 11:45 / Zimný štadión mesta Poprad
HK POPRAD – HKM ZVOLEN
22. kolo extraligy juniorov v ľadovom hokeji 

NOVEMBER
2021

FOTO: Marek Vaščura
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POPRAD

Redakcia Me‑
sačníka Po‑
prad opäť pri‑

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

Zapojte sa opäť 
do našej súťaže. 
Správne znenie 
tajničky i  osem‑
smerovky posie‑
lajte najneskôr 
do 15. novembra 
2021 poštou alebo 
doručte osobne 
na adresu vyda‑
vateľa: Mestská 
informačná kan‑
celária, Námestie 
sv. Egídia 43/86, 
058 01 Poprad, 
prípadne emailom 
na jana.pisarciko‑
v a @ m s u p o p r a d .
sk. Nezabudnite 
uviesť svoje meno, 
adresu, telefónne 
číslo a  heslo „Taj‑
nička“. Vyžrebova‑
ný, úspešný lúšti‑
teľ získa darčeky 
pre najmenších 
od MIK Poprad 
a  knihu Poprad 
a okolie z neba. 

Výhercu cien bu‑
deme kontaktovať 
telefonicky.

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

(red)

SÚťAž 
O cENy
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Kultúrny

program 

mesta Poprad

VEM

Informácie:  MIK 052 / 4361192 a Dom kultúry Poprad 052 / 7722255    
kultura@msupoprad, www.poprad.sk, www.visitpoprad.sk

NONONO
BERBERBER

      Zm
ena programu vyhradená!


