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POPRAD

Žijeme už dlhé mesiace v čase, keď netušíme, ako bude 
vyzerať náš ďalší život. Uvedomujeme si, že mnohé naše 
plány a predsavzatia sú limitované závermi lekárskych kon-
zílií, rozhodnutiami vlády, či vyhláškami úradov verejného 
zdravotníctva. Každodenne hľadáme svoj priestor na seba-
realizáciu, s nádejou očakávame dobré správy. Tie však ani 
v uplynulom roku neprichádzali tak často, ako by sme si že-
lali.

To najcennejšie, čo v živote máme, je zdravie. Mnohí z nás 
si to uvedomili možno až počas uplynulých dvoch rokov. Zis-
tili sme, že to nie je dar, ktorý dostaneme do vienka a mô-
žeme si ho plným priehrštím užívať. Ukázalo sa, že zdravie 
si musíme chrániť. Byť zodpovední k sebe samým i svojmu 
okoliu. Nadobudnuté skúsenosti nás poučili v tom, že si tre-
ba vážiť každého, kto nám pomôže v  najťažších chvíľach. 
Vtedy, keď už sme bezmocní. Naši zdravotníci si zaslúžia plné 
absolutórium za to, že v mimoriadne zložitých a náročných 
podmienkach sú schopní a ochotní urputne bojovať o život 
každého, kto sa ocitol na lôžku vo veľmi ťažkom stave. Ja im 
za to úprimne ďakujem.

Túžime po lepších medziľudských vzťahoch. Tu si zaiste 
mnohí z nás kladieme otázku, čo môžeme preto urobiť. Kaž-
dý sám za seba. Ako prispieť k lepšej atmosfére v spoločnos-
ti? Možno stačí, ak občas vyčaríme úsmev na tvári suseda, 
priateľa či kolegu. Ak im povieme niečo milé, aj všedný deň 
bude pre nich krajší. Skúsme niekedy aspoň vypočuť blízke-
ho, aby sa mu mohlo uľaviť na duši. Všetky dobré skutky sa 
nám vždy zúročia, potešia i pocitovo nás obohatia. Všetci cí-
time, že potrebujeme viac pokoja, porozumenia a tolerancie.

Želal by som si viac úcty k našim seniorom. Mnohí sa cí-
tia odsunutí na druhú koľaj ako nepotrebný prívesok. V dáv-
nych dobách naši predkovia konali úplne opačne. Vážili si 
um a skúsenosti skrývajúce sa za vráskami a šedinami. Rada 
starších vtedy rozhodovala o bytí a nebytí každého spolo-
čenstva. Často si preto kladiem otázku, prečo dnes nedoká-
žeme využiť sedliacky rozum a poučiť sa z minulosti.

Vážme si naozajstné autority, ktoré vo svojom živote veľa 
dokázali, dosiahli vysoké méty a všeobecnú úctu celej spo-

ločnosti. Práve u takýchto osobností nájdeme potrebné zrn-
ká múdrosti, ktoré určite obohatia naše konanie a činy.

Vážení spoluobčania!

Na začiatku nového roku by som bol veľmi rád poslom 
dobrých správ. Verím, že sa blíži doba, keď už budeme 
môcť žiť normálne. Vedecké objavy i niektoré predpovede 
mnohých kapacít ma napĺňajú optimizmom. Všetkým nám 
pomôže viera v lepšiu budúcnosť. Skúsme všetci spoločne 
s otvorenou mysľou privítať nový rok na pozitívnej vlne.

V centre mojej pozornosti i mnohých z Vás je naše mesto 
Poprad. Napriek ťažkej dobe sa jeho rozvoj nezastavil. Moje 
volebné sľuby zodpovedne plním a mám ešte rok na to, aby 
som mohol naplniť takmer všetky moje i Vaše očakávania. 
Je to pre mňa veľmi dôležité, lebo som od Vás dostal dôveru 
a v žiadnom prípade ju nechcem sklamať.

Na tomto mieste sa chcem poďakovať väčšine poslancov 
za dobrú spoluprácu a podporu. Pracovníkom mesta a mest-
ských organizácií ďakujem za aktívny prístup k plneniu úloh. 
Mnohým občanom som vďačný za podnety, nápady, či spät-
nú väzbu. Pozorne počúvam vaše názory, lebo častokrát sú 
pre mňa inšpiráciou. V Poprade máme veľa šikovných, kre-
atívnych a pracovitých ľudí, ktorí mu dávajú pečať jedineč-
nosti. Vážim si všetkých, ktorí majú silu, vôľu i snahu posúvať 
naše mesto dopredu.

Milí spoluobčania,

v novom roku 2022 Vám želám, aby ste boli obklopení 
iba šľachetnými a žičlivými ľuďmi. Aby Vám slúžilo zdravie, 
stálo pri Vás šťastie, usmievala sa na Vás láska a sprevádzali 
Vás len tie najkrajšie okamihy v každodennom živote.

Nech nový rok naplní všetky Vaše priania, túžby a želania!

Príhovor 
primátora

Milí PoPradčania!

Anton Danko
primátor mesta Poprad 



3

Január 2022

OBSAH
4-5. Obdarovať iných 
 robí ľudí šťastnejšími 6. Vlna pomoci pre zdravotníkov

 zaliala Poprad

9. Schválili budúcoročný rozpočet

14-15. Vo štvorici v diere v ľade

18-19. Vyhodnotenie
 vianočnej súťaže 

35. Voľný čas

11. Kyslíkové koncentrátory
 pre Červený Kríž

22-23. Vo vozni po Košicko-
 Bohumínskej železnici

30-31. Piráti sa udomácnili v jednej
 z najlepších líg sveta

32-33. Bronzový finiš roka
 pre popradského Sparťana

27. Spoločenská rubrika

34. Potockej najväčším
 úspechom roka
 je slovenský rekord

MESačníK PoPr ad 
Vydáva Mestská informačná kancelária Poprad. 

Zodpovedná osoba: 
Ing. Lucia Pitoňáková – riaditeľka MIK Poprad. 

Zodpovedná redaktorka: 
Mgr. Jana Pisarčíková – referát redakcie 

Sídlo vydavateľa: 
MIK Poprad, Námestie sv. Egídia 43/86, 058 01 Poprad, 

tel.: 052/436 11 92, 052/772 17 00, 
e-mail: riaditel@visitpoprad.sk, 

web: www.visitpoprad.sk, 

ičo: 42 381 193. 
adresa redakcie: Mestský úrad Poprad, referát redakcie 
mesačníka Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, Poprad, 
tel.: 052/716 72 54, 
e-mail: jana.pisarcikova@msupoprad.sk, mesacnik@poprad.sk
Športový redaktor:
Marek Vaščura
web: www.poprad.sk. 
Periodicita: Občasník. 
Tlač: Popradská tlačiareň, vydavateľstvo, s.r.o., Popradskej 
brigády 749/13, 058 01 Poprad. ISSN 1339-6684, EV 5876/20

7-8. Štedrý deň primátora
 na covidovom oddelení
 popradskej nemocnice 8. Posledné zastupiteľstvo

 roka opäť online

12-13. Popradčan mesiaca

16-17. Zmapovala opravu
 popradského Papagája

10. Nové infocentrum 
 v popradskej autobusovej stanici

20-21. Žiaci predstavili
 svojho Anjela Vianoc

24-25.  Písaný svedok
 popradských dejín

28-29. Robíme nie kilometrové,
 ale míľové kroky...



4

Mesačník

POPRAD
H

LA
V

N
Á

 T
ÉM

A
FoTo: Jana Pisarčíková

Obdarovať iných robí 
ľudí šťastnejšími 

Viacerí psychológovia po celom svete 
tvrdia, že ak niekoho obdarujete, či 
pomôžete mu v núdzi, prinesie vám 
to výrazne väčší pocit spokojnosti, 
ako keď darček venujete sami 
sebe. Koniec roka a sviatky bývajú 
s obdarovaním prepojené. V meste 
sa našlo veľa Popradčanov, ktorí 
sa rozhodli spraviť ľuďom radosť. 
Dokonca aj tým úplne neznámym. 

Na Slovensko dorazili dva kamióny. Jeden sa vybral 
na stred a západ. Druhý na východ. Zaujímavosťou 
je, že spomínané kamióny boli doslova plné rados-

ti. Nachádzali sa v nich darčeky k Vianociam pre sociálne 
znevýhodnené deti. Pracovníci sociálneho odboru Mest-
ského úradu v spolupráci s Apoštolskou cirkvou Slovenska 
(ACS), pre nich pripravili asi dve stovky balíčkov. „Tešíme 
sa, že sme sa takto mohli stretnúť už po sedemnásty krát. 
Balíčky pôjdu zhruba do 73 rodín v hmotnej núdzi,“ ob-
jasnila Petra Závacká, vedúca sociálneho odboru.

Zdieľané potešenie

Na Levočskej ulici odovzdali darčeky pre 11 rodín 
s 26 deťmi. V balíčkoch si decká našli základné hygienické 
veci, školské potreby, pastelky, perá a samozrejme nejaké 
sladkosti. Ale aj niečo na oblečenie, rukavice, tričká. Ako 
povedal pastor a  zakladateľ zboru ACS v  Poprade Ján 
Ševčík, kamión tento rok trošičku meškal, no všetko sa na-
koniec stihlo. „Je veľmi dobré, ak sa vieme podeliť s tým, 
čo vlastníme, s tými, ktorí toho majú menej. A tak by to 
malo byť aj vo svete. Nenechávať si veci len pre seba, ale 
naučiť sa zdieľnosti,“ povedal. Ostatné balíčky sa do rodín 
rozdávali priebežne v druhej polovici decembra. „Viano-
ce sú aj o daroch. Nezabúdajme ale na to, že ten najväčší 
dar, ktorý ľudstvo dostalo, je Pán Ježiš Kristus, ktorý sa 
narodil a prišiel zachrániť ľudstvo z moci hriechu, a to je 
úžasná správa,“ uzavrel pastor.

láska ovládla viac než 700 krabíc od topánok

Darom sa tešili aj popradskí seniori. V okrese Poprad 
sa v  rámci iniciatívy s  názvom Koľko lásky sa zmestí 
do krabice od topánok, vyzbieralo toľko krabíc, že ich or-
ganizátori mohli posúvať aj do ďalších okresov. V Poprade 
ich darcovia nosili na päť zberných miest. „Dokopy sa vy-
zbieralo 755 krabíc,“ povedala Viera Orolinová, kontaktná 
osoba projektu pre Poprad. Nie je veru ľahké obdarovať 
niekoho, koho nepoznáme. Ako dodala Orolinová, zväčša 
ale boli krabičky pre seniorov naplnené správne. „Stále 
sa ale v nich našli aj sviečky, vitamíny, či veľké kusy ob-
lečenia, ktoré tam byť nemajú, lebo darca netuší, komu 
balíček pôjde. Najčastejšie však bolo v  krabičke niečo 
sladké i slané, nejaký čaj, káva, niečo z drogérie, na voľ-
ný čas, krížovky, pexeso, karty,“ vysvetlila. Podľa jej slov 
pri odovzdávaní ľudia stále ostanú prekvapení z  toho, 
prečo im niekto cudzí dáva darček. „Je treba podotknúť, 
že starkí si medzi sebou zvyknú tie krabičky ešte aj porov-
návať. Preto vždy, keď sa ma niekto opýta, čo do nej môže 
vložiť, odporučím mu, aby si predstavil, že ju pripravuje 
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pre svojich starkých, a takto sa podarí krabičku vyskla-
dať. Chcela by som sa poďakovať všetkým, ktorí prispeli, 
a tiež tým, ktorí balíčky zbierali. Patrí im obrovská vďa-
ka,“ uzavrela.

radosť rozdávali aj Vianoční pomocníci

Radosť seniorom, o  ktorých sa už dnes veľmi nemá 
kto okrem opatrovateľov postarať, pred Vianocami robi-
li aj Vianoční pomocníci. Iniciatíva bola určená pre ľudí, 
ktorí z rôznych dôvodov nie sú, alebo nemôžu byť počas 
Vianoc obdarovaní. Na sociálnej sieti Vianoční pomocníci 
zverejňovali obrázky s menom, vekom a želaním. Dobrí 
ľudia nielen z Popradu, ale aj z celého Slovenska sa spojili, 
aby vyčarili pre seniorov krásne Vianoce. „Za štyri týždne 
sme dokázali splniť 121 želaní. Priania seniorov boli štan-
dardné, želali si napríklad vitamíny, papuče, pyžamká, či 
teplé deky,“ hovorí jedna zo zakladateliek iniciatívy Zuza-
na Ľuptáková. Iba pár dní pred Štedrým dňom darčeky 
doručili seniorom. Ich reakcie prekvapili i dojali. „Vidieť se-
niorov, akí sú dojatí a prekvapení z toho, koľko dobrých 
ľudí je medzi nami, je niečo, čo s človekom v tejto dobe 
pozitívne otrasie,“ opísala Ľuptáková. Emócie neskrývala 
ani druhá zo zakladateliek Jaroslava Danko. „Ja som nes-
mierne šťastná z tejto akcie, ktorá síce prebie-
hala krátko, ale s veľkým finále. Aj vianoční po-
mocníci, ktorí nám volali a písali, boli dojatí až 
k slzám z toho, aké obyčajné priania majú títo 
ľudia.“ Najväčšie prekvapenie zažil pán Jozef 
Siska. „Keď mal napísať svoje prianie, tak uvie-
dol, že si neželá nič, pretože on radšej dáva ako 
dostáva. A tak sme toto prianie nechali akoby 
otvorené, nech mu ľudia posielajú, čo uznajú 
za vhodné. Na záver dostal najviac darčekov. 
Bolo ich až osem,“ uzavrela Danko. Z projektu, 
ktorý k nám prišiel z Čiech, sa zrejme stane via-
nočná tradícia.

Vianoce v Centre sociálnych služieb

Čaro Vianoc bolo cítiť aj v Centre sociálnych 
služieb (CSS). Chodbami sa rozliehala vôňa čer-

stvo napečených medovníkov a oplátok, ktoré pripravova-
li zamestnanci CSS spolu so seniormi. Klientom sa v centre 
rozhodli spríjemniť Vianoce aj zapojením sa do troch akcií. 
Vianočný zázrak, Vianočná pošta a už spomínané Koľko 
lásky sa zmestí do krabice od topánok. „Aj cez tieto tri ak-
cie sa rozhodli dobrí ľudia z každého kúta Slovenska po-
tešiť našich seniorov a dopriať im to čaro pravých Vianoc. 
Naši seniori sa týmto darčekom veľmi potešili a srdečne 
ďakujú všetkým, ktorí sa na tom podieľali,“ uviedla Jana 
Jonasová, poverená riadením CSS. Vďaka Vianočnej pošte 
si seniori prečítali osobné pozdravy. „Rozbalili si tiež dar-
čeky podľa svojich skromných prianí. V rámci podujatia 
Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok, dostali krás-
ne maličkosti od úžasných detí i rôznych dobrovoľníkov. 
V mene našich seniorov veľmi pekne ďakujeme všetkým 
ľuďom s veľkým srdcom, ktorí sa zapojili do týchto svia-
točných akcií,“ uzavrela Jonasová.

Pre ľudí bez domova

Mesto Poprad už po 19-tykrát nachystalo štedrove-
černé menu aj pre ľudí bez domova. V sociálnom zaria-
dení na Levočskej ulici na stole nič nechýbalo. Oblátky 
s medom, kapustnica, zemiakový šalát, vyprážaná ryba, 
koláče, chlieb, vianočka, ovocie. Ľudia sa pri stole strieda-
li v skupinkách. S myšlienkou tejto peknej tradície prišiel 
pred rokmi súčasný primátor mesta Anton Danko, ktorý 
si získal aj nezištných podporovateľov. Keďže v  tom is-
tom čase si plnil povinnosti v  inej časti mesta, zastúpila 
ho jeho manželka Jaroslava Danko, ktorá pre týchto ľudí 
nie je cudzia. V mene primátora, ale aj v mene svojom, za-
želala prijímateľom sociálnych služieb krásne, požehnané 
prežitie vianočných sviatkov a do roku 2022 zapriala všet-
kým veľa síl, zdravia i šťastia na zvrátenie osudu. Rovnako 
aj klienti zariadenia zaželali prostredníctvom pani Jarosla-
vy Danko primátorovi mesta krásne a pokojné Vianoce. 
Spolu s  vedúcou sociálneho odboru Petrou Závackou 
na záver odovzdali ľuďom bez domova aj pripravené dar-
čeky.

Jana Pisarčíková 
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Spievali im pod oknami, zabezpečovali pitný režim, 
kávu, darčeky pre ich ratolesti a na Vianoce im do-
konca aj napiekli. V  Poprade pred Vianocami kto 

mohol, pomáhal zdravotníkom. S prácou im je ťažko po-
môcť, nakoľko sa pri nej vyžaduje veľká odbornosť. No 
ten kto chcel, cestu si našiel.

dobrovoľníci zdravotníkmi

Do nemocnice sa vybrali pomáhať dobrovoľní-
ci. Hasičský zbor z  Popradu, mladí saleziáni, ale naprí-
klad aj popradský manželský pár. Pomáhali napríklad 
v starostlivosti o pacientov na COVID oddelení. Vydezin-
fikovali priestory, plochy, jednoducho vykonávali pomoc-
né práce. Popradský manželský pár si vzal niekoľko smien 
na triáži, kde nemocnica potrebuje viac personálu. O po-
moci popradského primátora na Štedrý deň sa dozviete 
viac v nasledujúcom článku.

Pravidelná pomoc

Vlna pomoci netrvala len pár dní pred Vianocami. Nie-
ktoré činnosti prebiehali na pravidelnej báze už niekoľko 
mesiacov, ako napríklad donáška ovocia, či minerálok. 
Jedna z reštaurácií v Tatrách sa rozhodla zabezpečiť obed 
pre zdravotníkov na COVID oddelení. Pomáhali aj firmy 
zoskupené v iniciatíve Kto pomôže Slovensku s balíčkami 
pomoci, v ktorých si zdravotníci našli niečo sladké i slané. 
Iní pre zdravotníkov nachystali vitamíny, kávu, čaj, či obuv.

Vianočné pečivo a darčeky

Všetkým nám je zhon pred Vianocami známy. Aj 
v tomto smere ľudia na zdravotníkov mysleli. Pre ich deti 
pripravili darčeky a  napiekli im aj vianočné pečivo. Po-
pradskí učitelia, ku ktorým sa pripojili aj saleziáni z Veľkej 

a z Juhu, do nemocnice priniesli 119 polkilových balíčkov 
suchého vianočného pečiva. Štedrosť ľudí nepocítili len 
zamestnanci na COVID oddelení. Jedna z  popradských 
firiem pripravila zbierku na použiteľné hračky a spoločen-
ské hry pre detské oddelenie nemocnice.

Zapojili sa aj školy

Dávku solidarity prejavili aj popradské školy. Tridsať 
veľkých krabíc vianočného pečiva venovala Základná 
škola s  materskou školou na Francisciho ulici. Spojená 
škola Dominika Tatarku zorganizovala v mikulášskom ob-
dobí zbierku čajov. Priniesli dokopy 214 krabičiek, ktoré 
boli distribuované na rôzne oddelenia. Na zdravotníkov 
nezabudli ani ich možno budúci kolegovia. Jedenásť žia-
čok Strednej zdravotníckej školy pripravilo prekvapenie, 
aby kolegov trošku potešili a poďakovali im za nasadenie 
počas celej pandémie. „Aj napriek zložitej situácii, v kto-
rej sa práve nachádzame, sa snažíte zachraňovať ľudské 
životy bez ohľadu na náboženstvo, rasu, či spoločenské 
postavenie. Vieme, že ste už vyčerpaní, ale prosíme vás, 
vydržte to! Všetko raz pominie, tak ako dážď ustane, búr-
ka prejde. Niekedy to trvá dlhšie, je to nekonečný príval 
dažďa, no nakoniec sa znova usmeje slnko. Robíte všet-
ko, čo je vo vašich silách a my si to neskutočne vážime,“ aj 
takýto odkaz im adresovali. Potom vytiahli gitaru a v čer-
vených svetríkoch venovali zdravotníkom tri pesničky. 
Tí ich sledovali spoza okien nemocnice a na záver im po-
ďakovali aplauzom. Hovorí sa, že existujú cesty, na ktoré 
potrebujete len jednu jedinú batožinu, a to svoje „srdce“. 
Všetky tieto skutky sú svedectvom toho, že dobro v ľu-
ďoch ešte nevymrelo. Práve naopak.

Jana Pisarčíková 

Vlna pomoci 
pre zdravotníkov 

zaliala Poprad

Počas pandémie nad nami držia stráž 
bielo-modrí anjeli. Pomáhajú dýchať 
tým, ktorých koronavírus postihol 
natoľko, že sami to už nezvládajú. 
Mnohí im ďakujeme za to, že sme ešte 
stále tu. Zdravotníci majú za sebou 
poriadne rušný rok. Nie je tajomstvom, 
že viacerí z nich na prelome starého 
a nového roku už mleli z posledného. 
Pred Vianocami sa spustila veľká vlna 
pomoci doslova z každej strany. 

FoTo: Jana Pisarčíková, nemocnica PP
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Táto myšlienka ma neopúšťala ani po príchode do-
mov. rozmýšľal som nad tým celé dni. čakal som 
na nejaké vnuknutie. a to prišlo v podobe článku, 

ktorý sa mi dostal do rúk úplnou náhodou. išlo o výzvu 
dobrovoľníkom na pomoc zdravotníckemu personálu 
na covidovom oddelení popradskej nemocnice. Písa-
lo sa tam, že pomôcť možno napríklad podaním čaju 
pacientom, čítaním knihy, či len rozhovorom s  nimi. 
ihneď po prečítaní som zavolal do nemocnice. Moju 
ponuku pomoci prijali s  tým, že ale aktuálne potre-
bujú pomoc pri polohovaní chorých. ak sa na to cítim, 
môžem prísť. dohodli sme si vianočný termín, ktorý 
nás všetkých priam vyzýva na konanie dobra.

Je Štedrý deň ráno. Zobudil som sa s pocitom nepoko-
ja i očakávania zároveň. Netušil som, čo ma o chvíľu čaká. 
Po skromných raňajkách som sa obliekol, sadol do auta 
a vyrazil smer nemocnica.

Hneď pri vstupe ma čakal zamestnanec s  príslušný-
mi tlačivami. Vypísal som dotazník a  súhlas so vstupom 
do infekčného prostredia. Za päť minút sme adminis-
tratívu zvládli, čoho výsledkom bola visačka s  nápisom 
Dobrovoľník na mojej hrudi. Ešte pár krokov, a už ma priví-

tal červený nápis Co-
vid oddelenie. V  sa-
mostatnej šatni som 
sa vyzliekol do spod-
nej bielizne. Dostal 
som ochrannú jed-
norazovú kombiné-
zu vyrobenú z  mik-
roporózneho mate-
riálu. Ten je odolný 
voči infekčným lát-
kam a  kontaminácii, 
ale má to aj druhú 
stranu mince  – už 
po minúte som bol 
celý spotený. Na bo-
tasky som si natiahol 
návleky. Ochrana 
tváre a  dýchacích 

ciest bola dvojnásobná. Najprv som si nasadil respirátor 
FFP3, a naňho ešte rúško. Na vlasy mi dali zelenú chirur-
gickú sieťku. Nasledovala kapucňa a okuliare, a nakoniec 
dvoje rukavíc. Spodné sa prilepili hornou časťou o overal 
a na ne som si natiahol ďalšie. Celé to trvalo asi 10 minút. 
Ale už som bol pripravený vstúpiť do tej najnebezpečnej-
šej zóny covid oddelenia určenej pre infekčných pacientov.

Približne som vedel, do čoho idem. Ale po vstupe 
do miestnosti, v ktorej ležali pacienti napojení na prístroje, 
ma naozaj zamrazilo. Ten prvý pocit nedokážem opísať. 
Vidíte ľudí v umelom spánku, ktorí nevedia o sebe. Všet-
ky úkony okolo nich musia absolvovať anjeli v ľudskej koži 
skrytej pod kombinézami – zdravotné sestry. Prišiel som 
práve v  čase, keď začalo polohovanie pacientov, takže 
som sa hneď mohol zapojiť do práce. Keďže vo väčšine 
prípadov išlo o  ľudí s  nadmernou hmotnosťou, museli 
sme byť piati. Okrem mňa ešte štyri sestry, z ktorých jed-
na mala na starosti len to, aby pri tomto úkone nedošlo 
k  odpojeniu hadičiek od prístrojov. My ostatní sme sa 
postavili po dvoch z každej strany postele a otáčali kaž-
dého pacienta najprv na jeden bok, potom ho sestričky 
očistili, následne naspäť na chrbát a hneď na to na druhý 
bok, kde sa zopakovalo to isté. Nakoniec bolo treba pa-
cienta posunúť hore. Tento celý úkon len u jedného trval 
cca 15 minút. Po hodine sa mi veľmi žiadalo napiť, cítil som 
sa dehydrovaný, ale nedalo sa s tým nič robiť. Ak to vydržia 
sestry, musím aj ja, povedal som si a zaťal zuby. Prestal som 
myslieť na seba a svoje potreby a opäť som sa plne sústre-
dil na pacientov.

Ani som sa nenazdal a dve tretiny služby som mal za se-
bou. Mohol som prejsť do ďalšieho, teraz už neinfekčného 
covidového oddelenia. To som sa už mohol celý odstrojiť. 
Opäť som sa povyzliekal do spodnej bielizne. Nesmel som 
sa ničoho dotýkať. Nakoniec len s FFP3 na tvári som sa pre-
sunul do takého prechodového priestoru. Až po zatvorení 
dverí som si mohol dať respirátor dolu bez toho, aby som 
sa ho dotkol rukami. Zahodil som ho do koša a vydenzifi-
koval si ruky. Až potom som si mohol nasadiť nový respirá-
tor FFP2 a obliecť si plátenný chirurgický odev s krátkymi 
rukávmi. Mal som biele nohavice so zelenou blúzkou, a to 
už bola príjemná zmena. Tak som sa presunul do tzv. „bie-
leho ÁRA.“

ŠTEdrý dEň PriMáTora na CoVidoVoM oddElEní PoPradSKEj nEMoCniCE

Zdravotníci majú môj 
rešpekt, úctu i obdiv

V polovici decembra som navštívil známe pútnické miesto 
Medžugorie. Práve tu, v kostole sv. Jakuba apoštola, som 

sa modlil za svoju rodinu i naše mesto Poprad. Pri rozjímaní 
v tomto kultovom chráme plnom energie som dospel 

k presvedčeniu, že do konca roka, najlepšie počas Vianoc, 
treba urobiť dobrý skutok. 
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Hneď na začiatku online rokovania vzali poslanci 
na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchá-
dzajúcich zasadnutí MsZ. Potom sa pustili do rie-

šenia najdôležitejšieho bodu programu, a to mestského 
rozpočtu, ktorému sa podrobnejšie venujeme v  dru-
hom článku.

Sociálne služby

Poslanci zobrali na vedomie informatívnu správu 
o situácii v Centre sociálnych služieb a o uvoľnení z funk-
cie riaditeľky Centra sociálnych služieb na Ul. Komenské-
ho Evy Mašteníkovej, ktorá sa vzdala funkcie z osobných 
dôvodov. Primátor Anton Danko žiadosti riaditeľky vy-
hovel a v súlade so zákonom dočasne poveril výkonom 
funkcie riaditeľky CSS Mgr.  Janu Jonasovú na dobu 
určitú. Poslanci schválili žiadosť o  poskytnutie nená-
vratného finančného príspevku Ministerstva investícií 
a  regionálneho rozvoja za účelom realizácie projektu 
„Rekonštrukcia a zateplenie objektu sociálnych služieb 
Levočská cesta - Nocľaháreň“. Predpokladaný rozpočet 
tohto projektu je 503 611,66 €. Spolufinancovanie mes-
ta je minimálne 5% z celkových oprávnených výdavkov. 
Prijatím zmeny Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) 
mesta Poprad č.  4/2021 o  úhradách, spôsobe určenia 
a  platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb 
v  zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad, bola do-
plnená nová sociálna služba - terénna služba krízovej 
intervencie. Vďaka tomu môže mesto požiadať o zápis 
terénnej sociálnej služby krízovej intervencie do registra 
poskytovateľov sociálnych služieb v Prešovskom samo-
správnom kraji. Nakoľko sa zmenila legislatíva, súčasťou 
VZN bola aj zmena pri poskytovaných úkonoch opatro-
vateľskej služby. 

Zmena v odovzdávaní odpadu na zberné dvory

Poslanci taktiež schválili zmenu VZN o nakladaní s ko-
munálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. 
„Pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov kon-
čí možnosť bezplatného odovzdania oddelene vyzbiera-
ného odpadu z obalov z iných zdrojov a oddelene vyzbie-
raného odpadu z neobalových výrobkov z iných zdrojov 
na zberných dvoroch. Reflektujeme tak na úpravu záko-
na o  odpadoch. Právnická osoba a  podnikateľ si musí 
odpad zaplatiť v  rámci sadzobníka, ktorý je zverejnený 
v  zbernom dvore,“ povedala Kristína Horáková, vedúca 
odboru výstavby Mestského úradu (MsÚ).

dom kultúry

Zastupiteľstvo schválilo spolufinancovanie žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok Ministerstva kultúry Slo-
venskej republiky za účelom realizácie projektu s názvom 
„Podpora udržateľnosti a odolnosti Domu kultúry v Po-
prade v súvislosti s pandémiou COVID-19.“ Vďaka tomuto 
projektu chce mesto zmodernizovať zvukovú techniku 
i svetelný park a inštalovať difúzer s dezinfekčnou nápl-
ňou do vzduchotechniky. Súčasťou je tiež doplnenie bez-
dotykových dávkovačov dezinfekcie do Domu kultúry. 
Rozpočet projektu hovorí o  193 881,04 €, pričom spolu-
financovanie mesta je minimálne 5 percent z celkových 
oprávnených výdavkov.

letisko v zisku

Na vedomie poslanci vzali aj informatívnu správu 
o  hospodárení popradského letiska za rok 2020. Podľa 
slov riaditeľa Petra Dujavu, dosiahlo letisko Poprad -Tatry 
po dlhých rokoch strát plusové výsledky v podobe zisku 

Posledné 
zastupiteľstvo 

roka opäť online

Tu ležali už neinfekční, tzv. postcovidoví pacienti. Ale 
všetci boli tiež napojení na dýchacie prístroje. Žiaľ, až 
90  % z  nich nezaočkovaní. Bolo mi veľmi ľúto, že takto 
nerozumne, v podstate aj vlastným pričinením sa dosta-
li na hranicu medzi životom a  smrťou… Aj tu sa prevá-
dzalo polohovanie pacientov každé dve hodiny. Niekedy 
sa spod pacienta vysypala stolica. Bolo to treba upratať, 
všetko poutierať, posteľ prezliecť, pacienta vydenzifikovať, 
atď. Ani tu sa sestry nezastavili. Pomohol som sestričkám 
odniesť jednu z pacientiek na chirurgiu. Najprv personál 
na oddelení musel zabojovať o  jej život elektro šokmi. 
Podarilo sa a pani mohla následne absolvovať aj operáciu 
brušnej dutiny. Previezli sme ju na operačnú sálu a preložili 
na operačnú dosku.

Celý čas som obdivoval prácu zdravotných sestier. Vy-
nikajúco navzájom spolupracovali. Rozumeli si aj bez slov, 

častokrát si dávali pokyny len očami či gestom. Stále boli 
v pohybe. Nikdy si nesadli. Pripomínali mi včielky robotni-
ce z prírodopisných seriálov. Aj lekárky na obidvoch odde-
leniach boli veľmi milé. Veľa mi vysvetlili a ukázali. Jednej 
z nich som pomáhal pri bronchoskopii. Do striekačky som 
jej dávkoval tekutinu, pokým ona prevádzala čistenie prie-
dušiek pacienta od hlienov.

Po skončení pol dňovej služby som bol síce veľmi 
unavený, ale zároveň aj spokojný s tým, že sa mi podarilo 
urobiť dobrý skutok práve na Vianoce. S covidovým odde-
lením som však dohodnutý, že ak sa situácia opäť zhorší, 
oslovia ma a ja nastúpim na takúto službu kedykoľvek, aj 
počas bežného dňa. Odchádzal som do nemocnice s po-
korou – a vrátil som sa s ešte väčšou pokorou. Odchádzal 
som s tým, že si vážim prácu zdravotníkov – a vrátil som sa 
s tým, že si ich vážim ešte viac.

Anton Danko

Druhý decembrový utorok sa opäť stretlo 
popradské mestské zastupiteľstvo (MsZ). Kvôli 
pandémii poslanci o pripravených bodoch 
tentokrát rokovali len vďaka internetovému 
pripojeniu cez svoje počítačové obrazovky.
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Podporuje rozvoj cestovného ruchu, zabezpečuje 
jeho propagáciu doma i v zahraniční, spolupracuje 

so samosprávami pri rozvoji územia, realizuje progra-
my podpory s dôrazom na udržateľný rozvoj cestovné-
ho ruchu, podporuje kultúrny, spoločenský a športový 
život a zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva. 
To je len zlomok z  činnosti OOCR. Mesto Poprad jej 
členom tejto organizácie od roku 2011. Poslanci na os-
tatnom mestskom zastupiteľstve schválili ročný člen-

ský príspevok mesta vo výške 150 tisíc eur. Mesto zá-
roveň dostane vo forme štátnej dotácie navyše sumu 
na úrovni až 90 % vloženého členského. V tomto roku 
boli peniaze použité okrem iného aj na nové drevo-
rezby, ktoré sú osadené v  Kvetnici a  v  neposlednom 
rade aj na organizáciu Popradského kultúrneho leta. 
Práve vďaka nemu sa v lete podarilo zaplniť námestie, 
čo pomohlo aj prevádzkovateľom. Príspevok schválilo 
všetkých 17 prítomných poslancov. (jp) 

Schválili príspevok do OOCR

Návrh rozpočtu na rok 2022 až 2024 zabezpečuje po-
žiadavky jednotlivých subjektov vrátane rozpočto-
vých a príspevkových organizácií a organizácií s ma-

jetkovou účasťou mesta. V predloženom návrhu rozpočtu 
sú v celom rozsahu finančne kryté samosprávne funkcie 
mesta určené zákonom. Poprad bude v budúcom roku 
hospodáriť s  takmer 71,94 milióna eur. Peniaze z  neho 
budú použité na vzdelávanie, dopravu, verejné osvetle-
nie, šport, zeleň, na sociálnu oblasť i  odpadové hospo-
dárstvo. Bežný rozpočet na budúci rok bude vyrovnaný 
vo výške 50,76 milióna eur, kapitálový rozpočet so schod-
kom 19,94 milióna eur. Ako povedala Adriana Sedláková, 
vedúca ekonomického odboru, pri tvorbe rozpočtu sa 
museli vysporiadať aj s rastom cien. „Hlavne energií, kde 
je predpokladaný nárast viac ako 60 percent,“ vysvetli-
la. Ako dodala, je možné, že mesto budú v ďalšom roku 
energie stáť o trištvrte milióna eur viac ako v roku 2021. 
Aj preto je rozpočet bežných výdavkov o 688 550 € vyš-
ší ako v  predchádzajúcom roku. Ako povedal predseda 
finančnej komisie Marián Barilla, mesto vstupuje do ťaž-
kého obdobia s  neistými príjmami. „Stúpajú ceny ener-
gie, tovarov a služieb. Vďaka skúsenému vedeniu mesta 
a pracovníkov samosprávy sa rozpočet zostaviť podarilo. 
Je zostavený zodpovedne s prihliadaním na príjmy.“

rekonštrukcie v školách

Z  celkových rozpočtovaných výdavkov (pozn.  red.: 
zo sumy 71 942 500 €), pôjde na vzdelávanie 24 311 000 €. 
Za posledné obdobie prešli mnohé školy vynovením. 
Ako vyratúvala vedúca odboru školstva Edita Pilarová, 

vymenili sa okná, podlahy, v  mnohých školách pribudli 
interaktívne tabule, mesto zabezpečilo pre školy note-
booky. V materských školách sa menili nábytky, postele, 
hracie prvky na detských ihriskách. „Investované boli ob-
rovské zdroje do škôl. Aj teraz sa uchádzame o množstvo 
projektov. Problémom sú fasády a zateplenie budov,“ po-
vedala Pilarová. V budúcom roku sa počíta s rekonštruk-
ciami dvoch materských škôl na Tajovského ulici a v Mate-
jovciach i telocvične Základnej školy Komenského.

Komunikácie, mosty i lávky

Viac ako 20 miliónov eur je určených na investície. 
Najväčšia čiastka peňazí z  tohto balíka pôjde na dopra-
vu. Obnovou prejdú mestské komunikácie, mosty, lávky. 
Vybudované budú parkovacie miesta. Ráta sa aj s výstav-
bou viacpodlažného parkoviska na Rastislavovej ulici. 
Na tieto kroky mesto investuje viac ako sedem miliónov 
eur. „Do úvahy je treba brať aj opravy, ktoré bude robiť 
Správa mestských komunikácií, ktorá na tento účel do-
stala 2 milióny eur,“ dodala Sedláková. Prevažná väčšina 
poslancov vyjadrila s návrhom rozpočtu súhlas. Skloňo-
vali sa ale aj slová, ako predvolebný rozpočet, na ktoré re-
agovala aj vedúca ekonomického oddelenia. „Tri milióny 
idú do malých činností, ktoré si väčšina Popradčanov ani 
nevšimne, ako je rekonštrukcia lávok, výmena starých 
za nové.“ V rozpočte pre rok 2022 sú dokonca okresané 
aj bežné výdavky na kultúru, a to o viac ako 101 tisíc eur. 
Za návrh rozpočtu hlasovalo 15 poslancov, traja sa zdrža-
li. Primátor Anton Danko sa na záver poďakoval všetkým, 
ktorí sa na zostavovaní rozpočtu podieľali.  (jp)

Schválili budúcoročný rozpočet
Na poslednom mestskom zastupiteľstve v roku 2021 stála pred poslancami dôležitá 
úloha. Schváliť rozpočet pre mesto na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024. 
Mesto sa pri jeho zostavovaní muselo okrem iného pasovať aj s nárastom cien.

vo výške 167.000 €. V roku 2019 pritom hospodárilo s mí-
nusovým výsledkom na úrovni 312.000 €. Riaditeľ letiska 
tiež povedal, že v rámci najbližšieho prezenčného roko-
vania zastupiteľstva by rád výsledky odprezentoval roz-
siahlejšie.

Poslanci vzali na vedomie tiež Správu o činnosti Komi-
sie na ochranu verejného záujmu pri Mestskom zastupi-
teľstve Mesta Poprad i o činnosti popradskej Mestskej po-

lície. Na záver mestského zastupiteľstva primátor Anton 
Danko poďakoval poslancom za účasť na online rokovaní. 
„Verím, že nabudúce sa už stretneme prezenčne. Chcem 
vám i vašim rodinám popriať krásne sviatky a veľa zdra-
via v  novom roku.“ Ďalšie zasadnutie Mestského zastu-
piteľstva mesta Poprad je naplánované na 16.  2.  2022 
o 8.00 hod.  

(jp)
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Nadácia Veolia Slovensko za 15 rokov 
svojej existencie podporila takmer 400 
projektov sumou viac ako 744  tisíc eur. 
Cieľom nadácie je sociálna pomoc rodi-
nám, ochrana a tvorba životného prostre-
dia, zachovanie prírodných a kultúrnych 
hodnôt a  podpora zdravia, vzdelávania, 
vedy, telovýchovy a športu.

Z  programu Zamestnanecké granty, 
ktorý nadácia realizuje už piaty rok, bol 
v  roku 2021 fi nančne podporený aj pro-
jekt čistenia jazera Lom v Poprade - Kvet-
nici.

Akcia sa konala 23. 10. 2021 a vďaka fi -
nančnému príspevku z nadácie bol zabez-
pečený materiál na zber odpadu, fúkanie 
fl iaš potápačom a  odvoz vyzbieraného 
odpadu. Nakoľko práce prebiehali pri 
nízkych teplotách vzduchu a vody, účast-
níkov potešili teplé nápoje a občerstvenie.

Do realizácie projektu sa zapojili po-
tápači takmer z celého Slovenska od Mi-
chaloviec až po Martin. Veľkú pomoc 

poskytli aj „nepotápači“, ktorí čistili breh 
a okolie jazera.

Výsledkom bolo viac ako 90 kg odpa-
du, čím sa vyzbierané množstvo odpad-
kov za štyri roky čistenia jazera priblížilo 
k jednej tone!

Touto krásnou, ozdravnou akciou sa 
obľúbené miesto oddychu stalo nielen 
príjemným pre oko, ale aj ekologicky čis-
tým pre ryby, vodnú faunu a fl óru.

Čistejšia voda prilákala mnoho živočí-
chov. Teší nás, že sa tu udomácnili rôzne 
druhy, ktoré sú náchylné na znečistenú 
vodu, ako napr. ropucha bradavičnatá či 
užovka obojková.

Všetkým zúčastneným patrí obrovské 
poďakovanie za vynaložené úsilie. Ďaku-
jeme Nadácii Veolia Slovensko za poskyt-
nutý fi nančný príspevok, tiež potápač-
skému klubu Vodnár a zástupcom mesta 
Poprad, pod záštitou ktorých sa môže ja-
zero Lom každý rok čistiť od odpadu, kto-
rým nezodpovední návštevníci znečisťujú 
naše životné prostredie.

Cieľom programu Zamestnanecké 
granty Nadácie Veolia Slovensko je pod-
pora dobrovoľníctva a  záujmu zamest-
nancov o veci verejné. Žiadatelia verejno-

prospešných projektov skupiny Veolia na 
Slovensku môžu získať fi nancie na ich re-
alizáciu s podmienkou, že sa sami na nich 
podieľajú ako dobrovoľníci.

Ing. Božena Dická, PVPS, a.s.,
Slavomíra Vogelová, Nadácia Veolia 

Slovensko
Foto: archív PVPS, a.s.

Čistenie vody jazera Lom Poprad-Kvetnica
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Prvá etapa prestavby popradskej autobusovej 
stanice je už hotová. Upravený bol vstup do ves-
tibulu, pribudli nové verejné toalety, a  tiež info-

centrum. „Budú v  ňom zabezpečené služby nielen 
pre cestujúcu verejnosť, ale aj pre ostatných klientov. 
Získajú v ňom informácie o všetkých spojoch v portfó-
liu všetkých prepravcov, ale tiež si budú môcť zakúpiť 
rôzne reklamné predmety,“ uviedla riaditeľka spoloč-
nosti Slovenská autobusová doprava (SAD) Poprad Ma-
rianna Krajčová Gočová.

Fotky už nosiť nemusíte

Vďaka novému infocentru vynovili na autobusovej 
stanici tiež vydávanie čipových kariet. „Cestujúci už ne-
bude musieť so sebou pri vybavovaní nosiť fotografiu, 
ale priamo ho vyfotíme v infocentre,“ vysvetlila riadi-
teľka.

300 tisíc eur

Autobusová stanica v  Poprade bola postavená 
už pred 50 rokmi. Jej rekonštrukcia je celkovo rozde-

lená na 4 etapy. Druhá začne na jar. „Vymenený bude 
zadný vstup. A tiež podlaha. Nebude sa ale meniť celá. 
Iba časť z  nej, a  to preto, aby sme na tomto mieste 
zachovali aj trošku histórie.“ V  lete prejde úpravou aj 
okolie autobusovej stanice. Ako riaditeľka prezradila, 
celá renovácia bude stáť 300 tisíc eur.  (jp)

Nové infocentrum na popradskej 
autobusovej stanici

FoTo: Jana Pisarčíková FoTo: RC POPRAD
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Členovia Rotary Clubu Poprad 
vypočuli podnet Oblastného 
Spolku Slovenského Červené-

ho kríža v Poprade, a preto 26.11.2021 
mohli tomuto spolku slávnostne 
odovzdať 3 kyslíkové koncentrátory 
v hodnote 4-tisíc eur. 

Dva profesionálne a jeden mobil-
ný koncentrátor kyslíka poslúžia klien-
tom zariadenia opatrovateľskej služby 
Domu Červeného Kríža v Spišskej So-
bote pri liečbe postcovidových stavov. 
Táto pomoc prichádza v najťažšej fáze 
pandémie COVID-19, preto ju Oblast-
ný Spolok SČK Poprad veľmi ocenil. 
Členovia Rotary Clubu Poprad svojimi 
príspevkami, príspevkami 2% z dane 

z príjmu i prispením Nadácie Rotary, 
dokázali počas niekoľkých mesiacov 
zhromaždiť požadovanú čiastku a do-
dávkou kyslíkových koncentrátorov 
prispieť k pomoci pacientom s ná-
sledkami po ochorení koronavírusom. 
Oblastný Spolok Slovenského Červe-
ného Kríža v Poprade je spoľahlivým 
partnerom Rotary Clubu Poprad. Ten 
pomáhal SČK aj v predchádzajúcich 
rokoch, a to predovšetkým pri dodáv-
kach polohovateľných postelí a deku-
bitných matracov. 

Ondrej Kollár, prezident 
RC Poprad

Kyslíkové koncentrátory 
pre Červený Kríž

Sedím na balkóne nášho bytu, 
do ktorého sme sa nedávno nasťa-

hovali. Do mesta pod Tatrami - Popra-
du. Môj zrak sa upína na štíty našich 
veľhôr . Z tohto miesta ich vidím v plnej 
kráse, akoby boli celkom blízko. Snažím 
sa nadýchať tohto tatranského vzdu-
chu. Je to dokonalá pohoda. Nemyslím 
na nič zlé. V tejto dobe, kedy nás straší 
zlý vírus, je to najlepšie, ako sa môžem 
odreagovať. Nemusím mať na tvári 
rúško ani respirátor. A  tak sa cítim na-
ozaj slobodná. Zrazu počujem hukot 
vrtuľníka, ktorý má namierené na letis-
ko. Občas vidím, ako sa vrtuľník vznáša 
k tatranským štítom, a vtedy mi napadá 
zlá myšlienka, že práve niekto potrebu-
je pomoc. Naše Vysoké Tatry sú krásne, 
ale aj nebezpečné. Moje úvahy preruší 
znovu hukot vrtuľníka. Vidím, ako letí 

nie k štítom, ale smerom k našej bytov-
ke ponad rieku do centra mesta. Všimla 
som si, že nesie ligotavé bremeno. Keď 
prilieta bližšie, vidím trblietajúceho sa 
anjela. Krásny a  majestátny. Vznáša sa 
vo vzduchu ako naozajstný.  Bože môj, 
kiežby tento anjel pomohol tomuto 
mestu. Všetkým ľudom, čo v ňom žijú, 
ale aj nemocnici a všetkým, čo v nej pra-
cujú, ako aj chorým pacientom. Neskôr 
som sa dozvedela, že anjel bol osadený 
na kruhovom objazde pri Dome kultúry. 
Tento Boží posol je súčasťou krásnej via-
nočnej výzdoby Popradu, ktorá poteší 
oko každého človeka. Vďaka za to mest-
skej samospráve a primátorovi, pánovi 
Antonovi Dankovi, ako aj ľudom okolo 
vrtuľníka, ktorí sa spoločnými silami pri-
činili o dobrú a krásnu vec.

Anastázia Kováčová

N
apísali ste nám

Inzercia - 1/4 11 01 01 2022

FoTo: RC POPRAD
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U  Dudášovcov doma to rozvoniavalo. Mamka 
s  babkou zvykli piecť koláče. Vtedy, ešte malý 
Ján, sa síce po kuchyni len motal a v tom čase ani 

netušil, že povolanie kuchára sa stane jeho životným 
poslaním. „Keď sme ako rodina prišli napríklad na cha-
tu, stále ma veľmi bavilo pripravovať kadejaké drinky. 
Skôr to smerovalo k  tomu, že zo mňa bude barman,“ 
spomína si s úsmevom.

Zlomová Praha

Keď prišiel čas na výber školy, Ján váhal. Prijímacie 
pohovory absolvoval aj na Hotelovej akadémii v  Lip-
tovskom Mikuláši. Skončil pod čiarou, no osud zamiešal 
kartami. „Pár adeptov sa odhlásilo, lebo nakoniec odišli 
na inú školu, a tak som sa tam dostal. Lákala ma pre-
to, lebo tam bola aj zahraničná prax, dali sa študovať 
dva jazyky. Bolo to všetko späté s hotelom - od recep-
cie cez marketing až po kuchára a čašníka,“ vysvetľuje. 
Zlomovým bol pre neho druhý ročník. Dostal možnosť 
ísť do Prahy. V stovežatej sa ocitol medzi šikovnými ku-
chármi. „Kuchyňa tam bola rozdelená na raňajky, teplú 
a  studenú kuchyňu, jedáleň pre zamestnancov. Tam 
som sa definitívne rozhodol, že budem kuchárom,“ pri-
znáva. Jediné, čo Jánovi nedávalo spávať, bolo účtovníc-
tvo. A to spôsobilo, že školu po päť ročnom štúdiu na-
koniec nedokončil. „Vôbec to ale neľutujem. Aj napriek 
nedokončenej škole som skoro stále pracoval vo vedú-
cich pozíciách. Papier nie je všetko. Práca vás musí baviť. 
To je to dôležité,“ hovorí.

Štart na Štrbskom Plese

Jeho pracovné začiatky siahajú do kuchyne päťhviez-
dičkového hotela na Štrbskom Plese. „Pracoval som tam 
3 roky pod vedením zahraničných šéfkuchárov – Rakú-

šana, Taliana a Íra,“ hovorí. Tu Ján načerpal množstvo 
skúseností. Jeho ďalšie kroky smerovali do štvorhviezdy 
v Tatranskej Lomnici. „V týchto hoteloch som sa naučil 
profesionalite, ako aj správaniu sa k  zamestnancom,“ 
dodáva.

doma žili skromne, chcel pomáhať

Ján, ako sám hovorí, nepochádza z bohatej rodiny. 
Doma žili skromne a vždy vedel, že ľuďom chce pomá-
hať. Keď pandémia brány hotelov zatvorila, začal sa ve-
novať charitatívnym aktivitám. „Oslovil som firmy, ľudí, 
pomocníkov, aby sme spoločne urobili nejaký dobrý čin. 
Založil som myšlienku Konaj dobro a dobro sa ti vráti.“ 
Oslovil Spišskú diecéznu charitu, kde dostal kontakt 
na dve zariadenia, v ktorých potrebovali výpomoc ku-
chárov. „Oslovil som reštauráciu v  Smokovci a  oni mi 
dovolili u nich variť. Dva alebo tri týždne sme takto pri-
pravovali obed pre dôchodcov v  Spišskom Štiavniku. 
Potom sme pokračovali, varili sme pre ľudí bez domova, 
pre ďalšie zariadenia,“ vyratúva.

Všade samé veterníky…

Potom prišla myšlienka upiecť aj niečo sladké. Ján 
oslovil kolegu cukrára - Matúša Reľovského a ten súhlasil. 
„Dohodli sme sa, že upečieme veterník. Ten je ináč dosť 
nákladný, chceli sme to však robiť poriadne, nezľahčo-
vať si to myšlienkou, že je to určené pre charitu. Takže 
sme robili francúzske cesto, do ktorého ide veľa masla. 
Upiekli sme veterníky a spravili sme hashtag s názvom 
Veterník solidarity.“ Piecť začali pre popradskú nemoc-
nicu, kde v tom čase odovzdali 1400 kusov veterníkov. 
„To bol taký rozbeh, nasledovalo asi 14 tisíc veterníkov, 
ktoré sme napiekli pre ďalších zdravotníkov a  rozdá-
vali ich od Košíc až po Žilinu. Snažili sme sa ich priniesť 

„Svet nespasím, 
ale aspoň 
pomôžem“
Keď bol dieťaťom, viac mu voňalo miešanie 
drinkov. Až počas praxe v  škole mu zavoňala 

kuchyňa. Popradčan Ján Dudáš. 
Pracoval v štvor i  päť hviezdičkových 

hoteloch a  keď pandémia ich brány 
zatvorila, rozhodol sa pomáhať 
ľuďom. V  tom čase ani len netušil, 
že jedna myšlienka môže viesť aj 

k  vytvoreniu slovenského rekordu. 
Za svoje dobré skutky je nominovaný 

na ocenenie s  názvom Srdce na dlani. 
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do každej väčšej nemocnice, tiež pre sociálne zariadenia, 
deti, seniorov, opatrovateľky, vodičov autobusov, pre-
davačky… Chceli sme aspoň veterníkom ľudí potešiť,“ 
vysvetľuje. Deň predtým, ako dobrôtky išli odovzdať 
do Košíc, vytvorili aj slovenský rekord v pečení veterníkov. 
„ Za 22 hodín to bolo 6 tisíc veterníkov,“ upresňuje. Jánovi 
pri plnení dobrých skutkov pomáhali aj študenti hotelo-
vých akadémií zo Smokovca a z Kežmarku.

Potešenie pre hasičov

Aktivity ale veterníkmi neskončili. Spolu s partiou ľudí 
varili obedy pre ľudí bez domova v Poprade a vo Svite, 
darovali ovocie pre deti v Spišskej Novej Vsi. Piekli kvás-
kový chlieb a  výťažok z  neho darovali. Suroviny, ktoré 
už nemali ako využiť, posúvali do Červeného kríža v Po-
prade. Reakcie ľudí v ňom vyvolávajú krásne spomienky 
ešte dnes. „Ľudia boli potešení. Zaklopali sme na dvere aj 
popradským hasičom a tí boli veľmi prekvapení, lebo to 
nečakali. Veľmi pekné spomienky,“ hovorí. Keď prišlo leto 
a pootvárali sa reštaurácie, všetci museli začať už aj riad-
ne pracovať. „Tak sme si na chvíľu dali prestávku. Chala-
ni sú už zaneprázdnení, niektorí sú v zahraničí. Tak som 
na to ostal sám, ale budem ďalej spolupracovať so školou 
v Smokovci a pokračovať v takýchto aktivitách,“ hovorí.

Srdce na dlani

Ján so svojim tímom všetko robili bez nároku  vek od-
menu. Sociálny odbor popradského mestského úradu 
ich nominoval na ocenenie výnimočných dobrovoľníkov 

a dobrovoľníčok, jednotlivcov aj kolektívov za dobrovoľ-
né aktivity uskutočňované v  prospech iných s  názvom 
Srdce na dlani. Keď sa to Ján dozvedel, ostal prekvapený. 
„Sám by som neuvaril tisíc obedov a nenapiekol 14 tisíc 
veterníkov. Je to zásluha nás všetkých, ktorí sa do toho 
zapojili. Bude to naše spoločné ocenenie. Ja som to síce 
vymyslel, ale bez pomoci iných by som to nedokázal 
uskutočniť. Keby som nemal okolo seba ľudí, tak by som 
v podstate nič neurobil. Je to také pohladenie na srdieč-
ku, že si niekto všimol, že niečo takéto robíme. Všetci sme 
sa potešili,“ opísal svoje emócie.

a čo ďalej?

Ján charitu zavesiť na klinec neplánuje ani v čase, keď 
sa situácia s pandémiou zlepší. Práve naopak. „Keď sa si-
tuácia zlepší, prichystáme pre zdravotníkov z COVID od-
delenia degustáciu. Ako vďaku za všetko, čo pre ľudí spra-
vili,“ hovorí. Deň pred Vianocami sa vybral do Spišského 
Štiavnika odovzdať deťom z detského domova darčeky. 
„ V januári už máme naplánovanú spoluprácu so školou 
v Smokovci. Budeme variť pre ľudí bez domova. Za jeden 
týždeň pre nich pripravíme nejakých 60 obedov. Chcem 
v tom pokračovať aj naďalej. Viem, že nespasím svet, ale 
aspoň pomôžem. To, čo robím, robím srdcom. Mne samé-
mu to veľa prinieslo. Uvedomil som si, že je šťastím mať 
zdravé deti, že máme byť vďační za všetko, čo v  živote 
máme a treba si to vážiť.“

Jana Pisarčíková 

Mesto Poprad a  klienti Zariadenia sociál-
nych služieb pre občanov bez prístrešia  
v Poprade touto cestou vyjadrujú veľkú 

vďaku všetkých sponzorom a  partnerom s  veľ-
kým srdcom, ktorí pomohli vytvoriť príjemné 
vianočné sviatky pre ľudí bez domova. Oblátky 
s  medom, kapustnica, zemiakový šalát, vyprá-
žaná ryba, koláče, chlieb, vianočka, ovocie, nič 
z toho na sviatočnom stole nechýbalo.

Poďakovanie patrí všetkým sponzorom 
a partnerom, ktorí po oslovení pracovníkmi od-
boru sociálneho MsÚ v  Poprade opäť nezištne 
a už tradične pomohli. Vďaka podpore všetkých 
zainteresovaných tak bolo už 19-krát podávané 
štedrovečerné menu, sviatočný obed dostali ľu-
dia bez domova aj v rámci silvestrovského menu.

Naše srdečné poďakovanie patrí aj sponzo-
rom, ktorí nám opakovane pomáhajú pri realizá-
cií letných táborov. V letných mesiacoch zorgani-
zovalo Mesto Poprad 4 tábory, z toho 2 turnusy 
pobytového tábora a 2 turnusy denného tábora, 
v ktorých strávilo 130 detí krásne a nezabudnu-
teľné chvíle plné jedinečných zážitkov.  

Ďakujeme
ZoZnaM SPonZoroV  a ParTnEroV 
Za roK 2021: 

Územný spolok SčK Poprad
Food loGiSTiC s.r.o. Ploské
reštaurácia aréna Poprad
lunys s.r.o. Poprad
Perkins Poprad
Baliarne obchodu Poprad
Sintra spol. s r.o. Poprad
Tatrakon spol. s r.o. Poprad
Tol, spol. s r.o. Poprad
Mgr. jozef Solus
Kvety Victor, s.r.o. Poprad
denné centrum Veľká
denné centrum juh
Stredná odborná škola hotelová Starý Smokovec
skupina dobrovoľníkov pod vedením jána dudáša
Podtatranská hydina, MVdr. Konkoľová Hana, Kežmarok
lekáreň Viktória Poprad
laUra TradE s.r.o. Spišská nová Ves
aQUaParK  Poprad
Tatrafilter, s.r.o.

             Zo srdca ďakujeme.   
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Už sa vám to stalo? Prechádzate 
sa v zime okolo jazera, či iných 
vodných plôch a  vidíte partiu 

ľudí ako si v pohode hovie v  ľadovej 
vode. Zimomriavky po tele mnohým 
z  nás prechádzajú už iba pri takejto 
predstave. Oni ale tvrdia, že stačí na-
brať odvahu, vhodných „parťákov“, 
nájsť vhodné miesto, jednoducho 
to skúsiť a  vraj si to zamilujete. Otu-
žovanie.

nielen na podporu imunity

Za jeden z  najväčších benefitov 
pri otužovaní sa jednoznačne pova-
žuje zlepšenie imunity. V prvom rade 
ale ide o  schopnosť lepšie sa vyrov-
nať s  chladom, zimou a  zlým poča-
sím. V dôsledku toho ľudia môžu nosiť 
ľahšie oblečenie, menej vrstiev, vyra-
diť šály, rukavice a  niektorí aj čiapky. 
Dôsledkom je aj menšia náchylnosť 

na prechladnutie, zníženie frekven-
cie ochorení dýchacích ciest počas 
celého roka a  aj ich kratšie trvanie. 
V  posledných rokoch zažíva táto ak-
tivita poriadny boom. Holduje jej aj 
partia štyroch nadšencov z  Popradu. 
„Sme ako vo štvorici po opici.“ Zača-
la so smiechom opisovať skupinku 
otužilcov Iveta Zavacká z  Matejoviec. 
„Z  našej štvorčlennej partie, či skôr 
rodiny, som tá, ktorá sa k nim pridala 
ako posledná,“ hovorí. Za všetko môže 
deň, kedy sa rozhodla, že pôjde pria-
teľom vyhotoviť pár fotografií. Nako-
niec ju ukecali a v ľadovej vode skon-
čila aj ona. „Odborníci by sa asi chytali 
za hlavy. Nepripravovala som sa rok 
na to, aby som vliezla do vody. Jed-
noducho som tam vošla. Pamätám si, 
že v tom čase som tam nevydržala ani 
sedieť. To bolo naozaj o  tom, že som 
skočila a vyskočila,“ vysvetľuje.

Vedeli ste, že už pri tridsať sekundovom sprchovaní sa 
studenou vodou znižujete svoju chorobnosť o takmer 

tridsať percent? Liečenie chladom už oddávna patrí 
k najstarším lekárskym ošetreniam. Prvá zmienka 
o studenej terapii pochádza údajne z rokov 3 500 

pred n. l. Dokazuje to vraj najstarší lekársky text 
napísaný na papyruse. Dnes sa otužovanie stalo akýmsi 
moderným spôsobom, ako si udržať zdravé telo i myseľ.

Vo štvorici 
v diere 
v ľade

„Voda jE SíCE 
STUdEná 

a doSloVa až 
Páli, alE Po Pár 

SEKUndáCH
PrídE CHVíľa, 

V KTorEj naSTanE 
ZMES VŠETKýCH 

MožnýCH PoCiToV
doHroMady."

Iveta Zavacká



15

Január 2022
ZA

U
JA

LO
 N

Á
S

Keď voda páli…

Ako Iveta dodala, vliezť do studenej vody je napriek všetké-
mu neopísateľný pocit. „Tie prvé sekundy veľmi nevnímate, lebo 
v tej chvíli premýšľate, či to máte predýchať, alebo radšej utiecť. 
Tá voda je síce studená a doslova až páli, ale po pár sekundách 
príde chvíľa, v  ktorej nastane zmes všetkých možných pocitov 
dohromady. My sme taká šialená partia. Prídeme, vojdeme a uží-
vame si to. Veľakrát stretneme iné partie, ktoré pri tom doslova 
meditujú, my sa prevažne smejeme. Jednoducho preto, lebo nám 
to robí radosť. Samozrejme, vďaka tomu robíme niečo aj pre naše 
telo,“ hovorí.

čistič hlavy

Iveta je vo všeobecnosti žena činu. Ako povedala, už niekoľko 
rokov žije pre hasičov. Venuje sa rôznym behom a nezľakne sa ani 
Spartan Race. „Mám rada náročné aktivity. Často sa smejem, že 
práve kvôli tomu snáď nie som ani žena.“ Otužovanie podľa jej 
slov nielenže podporuje imunitu, ale prospieva aj psychike. „Kaž-
dý máme svoje bolesti tela, je to prirodzené, ide to aj s  vekom. 
V našej partii všetci fyzicky pracujeme, veľa športujeme. Pri otu-
žovaní sú benefity citeľné. A bonus navyše. Čistí to výborne hla-
vu. A keď narazíte na ľudí, ktorí sú rovnako nastavení ako vy, viac 
vám to snáď už ani dať nemôže,“ dodáva.

Korčuliari ich v láske nemajú

Ivetina partia sa zvykne otužovať minimálne trikrát do týždňa. 
Aj napriek tomu, že sa otužovanie v posledných rokoch „preslávi-
lo“, ešte stále sa vraj často stretávajú s nepochopením okolia. „Za-
žívame aj také chvíle, keď sa konečne presekáte ľadom, aby ste si 
trošičku vody ukradli, a v tom prídu korčuliari, ktorí nám vynada-
jú, že im ničíme ľad. Okolie to nie vždy chápe. Stáva sa, že vyjdete 
z vody a príde otázka: „si normálna, veď je zima!,“ smeje sa Iveta. 
Najchladnejšia voda, ktorú doposiaľ okúsila, mala iba dva stupne. 
A čo by odporučila ľuďom, ktorí by chceli otužovanie vyskúšať? 
„Z  odbornej stránky som asi najmenej povolaná. Ale z  ľudskej 
stránky - jednoducho to skúste. Buď vás to osloví alebo neosloví. 
Jednoznačne ale pri tom prekonáte samých seba,“ uzavrela.

Jana Pisarčíková

Podľa viacerých odborníkov je 
pri otužovaní potrebné postupné 
zoznamovanie sa s  chladom. Na to 
je najideálnejším miestom práve kú-
peľňa každého z nás. Telo si na chlad 
najlepšie zvyká studenou sprchou. 
Taktiež pomáhajú aj outdoorové 
športy, počas dňa sa chrániť tenším 
oblečením v dvoch až troch vrstvách, 
znižovať teplotu v izbách, v ktorých sa 
najviac zdržiavame.

KEdy ZačaŤ?
S  otužovaním je najlepšie začínať 

na jar, presnejšie na prelome marca 
a  apríla. Nielen teplota vody, ale aj 
vzduchu je v  tom čase únosná. Voda 
ešte navyše nie je tak nahriata ako 
v  letných mesiacoch. Aj keď zvlád-
nete pobyt vo vode v tomto období, 
odborníci neodporúčajú hneď s  prí-
chodom jesene a neskôr zimy okam-
žite do vody vhupnúť. Najprv sa tre-
ba ovlažovať, oblievať, neskôr skúsiť 
váľanie, či obsypávanie v snehu. Prvé 
otužovanie von odporúčajú odborníci 
vykonať pod dohľadom inštruktora, 
alebo v skupine skúsených otužilcov.

AKO ZAČAŤ 
S OTUŽOVANÍM?
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Keď dáte dieťaťu namaľovať 
vlak  – väčšinou automaticky 
nakreslí parný vláčik, a  pri-

tom ho na vlastné oči možno nikdy ani nevide-
lo. Ako sa hovorí v kruhu nadšencov vlakov, para je jed-
noducho večná. Dala predsa základ novej dobe. Jeden 
zo svetových unikátov tohto druhu par-
kuje v  popradskom železničnom depe. 
Jeho meno je Papagáj, alebo v kruhu jeho 
zanietencov aj „Trinástka.“ Do Popradu 
ju pred rokmi priviezol z  Bratislavy Sta-
nislav Antalík spolu s  kolegami z depa. 
„Dokázal dať okolo tejto mašinky dokopy 
skupinku ľudí, ktorí sa jej začali venovať. 
Keď som prišiel prvýkrát do depa, videl 
som tu pána, ktorý sem -tam niečo prišiel 
k mašinke urobiť vo svojom voľnom čase, 
a potom utekal na svoj vlak. Keď na lokomotíve bolo vi-
dieť už aj niektoré opravené časti, partia, ktorá sa o ňu 
zaujímala, sa rozrástla. Pri mašinke v takomto veku čo 
chytíte, to sa vám pokazí pod rukami. Pán Antalík mal 

ale pevnú vôľu, odolal všetkým nástrahám a nevzdal sa. 
Dnes sa o život Papagája stará stabilizovaná pracovná 
skupina,“ povedal Marián Surmík, prednosta poprad-
ského depa i  Klubu železničných historických vozidiel 
Poprad, ktorému Papagáj patrí.

až 7 metrov kubických uhlia

Ale vráťme sa ešte trošku do minulosti. 
Mašinky, akou je Papagáj, sa kedysi použí-
vali hlavne na prímestskú dopravu v okolí 
Prahy. Na Slovensku zabezpečovali tieto 
rušne dopravu ťažkých osobných vlakov 
v depách Zvolen, Vrútky, Bratislava a Le-
opoldov. Do Papagájového tendra sa na-
príklad zmestí až 7 metrov kubických uh-
lia. A prečo Papagáj? Prezývku mu vyslúžil 
jeho svetlomodrý náter, červené kolesá 

a biele ozdobné pruhy. „Trinástka si obišla celé vtedaj-
šie Československo. Zo Slovenska parné mašinky odišli 
skôr. Vyzeralo to tak, že Papagáj skončí svoju púť na Slo-
vensku ako kopa šrotu v  Bratislave. No nestalo sa tak. 

Zmapovala opravu 
popradského Papagája

Dáma, ktorá sa nebála kvôli pekným záberom vyliezť až hore na kotol parného 
vlaku - unikátu z popradského depa s menom Papagáj. Anka Antalíková vydala 
publikáciu, ktorá prvýkrát v histórii podrobne zaznamenáva opravu mašinky 
tohto druhu. 

„oPraVa PaPaGája 
Bola MraVčia 
PráCa, KTorÚ 
ľUdia roBili

doBroVoľnE." 
Marián Surmík, prednosta 

popradského depa. 



17

Január 2022
ZA

U
JIM

AV
O

STI

Dnes je slovenským unikátom a od tejto jesene aktuálne aj je-
diným prevádzky schopným rušňom tejto série,“ hovorí Surmík 
(Pozn. red.: českému Papagájovi 477.043 skončila platnosť kotla 
a čaká na opravu, ktorá je zatiaľ v nedohľadne). Úsilie chlapov 
z depa trvalo 10 rokov, kým sa rušeň pohol zo svojho miesta. 
„Veľa vecí na mašinke chýbalo, veľa bolo treba vyrobiť nano-
vo. Bola to mravčia práca, ktorú ľudia robili dobrovoľne, počas 
osobného voľna. Bolo treba zohnať financie, materiál… Mašin-
ka musela prejsť novou technickou skúškou. Nemohli sme sa vy-
hnúť generálnej oprave kotla. Zahrali sme sa teda na kotlárov 
a boli sme kuť rúry. Kotol sa opravil. Nastal ďalší problém. Veľmi 
opotrebované obruče. Kolieska boli doslova bosé, ako sa u nás 
hovorí. Prešlo 6 rokov a pravidelne robená revízia zase ukáza-
la, že dymnica, z ktorej vystupuje dym a para, je skorodovaná. 
Prišiel rad na zakrúženie novej dymnice, ktorú sme si sami vy-
zvárali a  vyskladali. Nebolo ľahké zabezpečiť náhradné 
diely, regulátor, či kompresor. Takisto problémom bola aj 
samotná výfuková rišňa, ktorá robí ten krásny zvuk rušňa 
a zaručuje aj správny ťah. Vyviazali sme behúne. No a celú 
poslednú takmer trojročnú opravu lokomotívy sa podari-
lo zmapovať Anke Antalíkovej,“ uzavrel Surmík.

Zopakovať nezopakovateľné

A  kto je to Anka? Mladá žena, ktorá považuje vlaky 
za akúsi rodinnú diagnózu. Lásku k nim prechovával už jej 
dedko a jej otcom je práve pán, ktorý Papagája do Popradu 
doviezol. Keď počula, aké veľké opravy v depe budú robiť, 
neváhala, vzala foťák a  rozhodla sa všetko dopodrobna 
zdokumentovať. Z fotiek vznikla kniha s názvom „Opra-
va „Papagája“ 477.013". Unikátna je podľa prednostu 
depa v  tom, že takto podrobne opravu parného vlaku 
ešte nikdy nikto na fotografiách nezachytil. „Fotografie 
majú v  sebe to čaro, že dokážu zopakovať neopakova-
teľné. Mnoho ľudí nemá predstavu, čo všetko bolo po-
trebné urobiť preto, aby táto mašinka fungovala. Veľa 
ľudí fotí už len vlak na koľajniciach, ale všetku tú lásku, 
či kvantum času za tým, vidí len minimum ľudí,“ vysvet-
ľuje Anka. S  chlapmi v  depe strávila veľa času. Nafotila 
dokopy 60 brigád. „Niekedy to bolo kratšie fotenie, inokedy naopak dlh-
šie. Keď rozoberáte stroj po 70 rokoch, neviete, čo presne vás čaká. Máte 
nejaký odhad, ale boli dni, kedy sa chlapi s jednou zahrdzavenou skrut-
kou trápili aj pol dňa, kým to rozobrali,“ hovorí.

Popradský Papagáj má podľa slov prednostu depa i  KŽHV Poprad 
za sebou úspešný rok. „Bol tiež poznačený koronou, lebo inak 
by jázd bolo určite viac. 
Budúci rok má Papagáj 
v  pláne opäť vyraziť na 
trate, či už v rámci EĽRA, 
či jazdy na Červenú ska-
lu. Uvidíme, čo táto doba 
umožní. Veríme, že Pa-
pagáj bude robiť radosť 
deťom aj dospelým,“ 
uzavrel Marián Surmík.

Jana Pisarčíková  
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VIANOČNÁ 
SÚŤAŽ 
PRE POPRADČANOV

VYHODNOTENIE
Redakcia mesačníka Poprad vyhlásila pre Popradčanov súťaž o najkrajší 

vianočný stromček a najkrajšiu exteriérovú vianočnú výzdobu. 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili !

Fotografie 
hodnotila odbor-
ná komisia v zlo-
žení: Anna Ondru-
šeková, riaditeľka 
Tatranskej galérie, 
Jana Kalixová, 
výtvarníčka, pe-
dagogička a ilu-
strátorka, Matej 
Vojtek, fotograf.
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1. miesto
Cena poroty
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Víťazi súťaže

Všetci piati ocenení budú obdarovaní hodnotnou publikáciou „Jedinečný Poprad“ (rok vydania 2020).

ViKTória KroMKoVá

MarTina MarEloVádUŠana ZGodaVa

arno andráŠi 

Cena redakcie 
za exteriérovú 

vianočnú výzdobu

Maria WalKEr
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Tatranská galéria v  Poprade usporiadala 
už 16. ročník tradičnej predvianočnej detskej vý-
tvarnej súťaže Anjel Vianoc. Svoj talent v nej kaž-

doročne prezentuje niekoľko stoviek žiakov. Inak tomu 
nebolo ani tento rok. „Pandémia síce spôsobila, že 
niektorí žiaci museli tvoriť v  sťažených karanténnych 
podmienkach a vyučovanie prebiehalo online formou, 
keďže školy boli zatvorené, no súťaže sa i napriek tomu 
zúčastnilo porovnateľné množstvo detí ako po minulé 
roky,“ hovorí Anna Ondrušeková ml., kurátorka výsta-
vy Anjel Vianoc.

Viacero techník

Autori mohli tvoriť ľubovoľnou výtvarnou techni-
kou. „Tento ročník bol obohatený viacerými tradičnými 
slovenskými technikami ako je drotárstvo, kováčstvo, 
keramika alebo landart, ale aj netradičnými, ako napr. 
kašírovanie, fotografická koláž, 3D svetelné objekty, 
vitráž, počítačová animácia či recyklovaní anjeli,“ do-
dáva Ondrušeková ml. Zapojili sa žiaci materských, zá-
kladných, špeciálnych, základných umeleckých i stred-
ných škôl. Do súťaže poslali spolu 911 prác, ktoré prišli 
zo 119 škôl.

Žiaci predstavili 
svojho Anjela 

Vianoc 
Prví Anjeli Vianoc v Tatranskej galérii v Poprade 
„pristáli“ v roku 2004. Pôvodne okresná súťaž časom 
rozšírila svoje pôsobenie na celé Slovensko a získala 
si mnohých priaznivcov. Tradičnej predvianočnej 
detskej výtvarnej súťaže sa zúčastnili žiaci zo 119 škôl. 
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Práce sú vystavené v galérii i v knižnici

Ich súťažné práce, najmä tie ocenené, sú umiest-
nené formou výstavy v Tatranskej galérii na Hviezdo-
slavovej ulici v  Poprade (Artklub). Druhá časť výstavy 
sa nachádza v Podtatranskej knižnici v oddelení ume-
nia v Poprade – Spišskej Sobote v rámci projektu PSK 
- Kultúra nás spája. Výstava potrvá do 28. 2. 2022.

(jp)

aKo Sa darilo PoPradSKýM ŠKoláM ? 
Popradské školy získali 19 umiestnení na pomy-

selnom stupni víťazov.

Kategória: Materské školy

1. miesto:
•	MŠ pri ZŠ Dostojevského Poprad: Márius Barilla, 

6 rokov, „Anjel šidielko“
•	SMŠ Stella Poprad: 4-6 ročné deti, Natália Podola-

nová, Leonardo Cafolla, Michaela Lahetová, Tamara 
Strapcová, Liana Smrigová, Nina Budinská, Lilien 
Almehairbiová, Mia Dao Skokanová, Lilien Jakub-
čák, Tamara Eliáš: „Anjeli“

3. miesto:
•	MŠ pri ZŠ Dostojevského Poprad: Júlia Šoltýsová, 

5 rokov, „Anjelik nad mestom“
3. miesto za kolekcie prác:
•	MŠ Podtatranská Poprad: 5 rokov, deti: Agáta Králik, 

Janka Fáberová, Matej Sedlák: „Anjeli“
•	ZŠ s MŠ Lidická Poprad-Matejovce: 5 ročné deti: 

Sofia Gáborová, Emily Frančeková, Ester Revúcka: 
„Anjeli“

Kategória: Základné školy 1. stupeň

2. miesto
•	ZŠ s MŠ Francisciho Poprad: Klára Baloghová, 

6 rokov, „Vianočný anjel s modrými krídlami drží 
vianočnú hviezdu“

•	ZŠ s MŠ Francisciho Poprad: Alžbeta Žáková, 
6 rokov, „Vianočný anjel s ružovými krídlami“

3. miesto
•	SŠ Letná Poprad: Ema Genszká, 8 rokov, „Anjel 

Sniežka“
3. miesto za kolekcie prác:
•	SSŠ Rovná Poprad: Dávid Kapraň, Tamara Čilíková, 

Linda Turočeková, 9 rokov, „Anjeli“

Kategória: Základné školy 2. stupeň

1. miesto:
•	SŠ D. Tatarku Poprad: Mária Vicianová, 11 rokov, 

„Angel seasons“
•	ZŠ s MŠ Dostojevského Poprad: Daniela Husáková, 

14 rokov, „Angels“

3. miesto:
•	ZŠ s MŠ Dostojevského Poprad: Monika Sobanská, 

13 rokov, „Anjelská noc“

Kategória: Špeciálne základné školy
3. miesto:
•	ZŠ s MŠ Poprad -Matejovce: Mária Štefaňáková, 

14 rokov, „Anjel Vianoc nad dedinou“

Kategória: Základné umelecké školy

1. miesto:
•	ZUŠ Poprad: Margaréta Beňová, 8 rokov,  

„Hviezdny anjel“
2. miesto
•	ZUŠ Štefánikova Poprad: Júlia Stachová, 18 rokov, 

„Dvaja anjeli z Afriky“
3. miesto
•	ZUŠ Štefánikova Poprad: Laura Lauffová, 16 rokov, 

„Anjelská melódia"

Kategória: Stredné školy

2. miesto:
•	 SOŠ Technická Poprad: Samuel Bartoš, 17 rokov, 

„Anjel v obraze“
3. miesto
•	 SOŠ Technická Poprad: Juraj Sabol, 15 rokov,  

„Mozaika anjela“
•	 SSOŠ Poprad -Veľká: Simona Koterbová,   

„Anjel Vianoc“

Žiaci popradských škôl získali navyše aj 27 čestných 
uznaní. Blahoželáme! 

(red.) 
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Košicko-Bohumínska železnica 
v  uplynulom roku oslávila svoje 
150 výročie. „Práve pri tejto prí-

ležitosti k  nám do Popradu zavítala 
táto výstava až z  Považského múzea. 
Autorom celej koncepcie je pán Peter 
Šimko. Výstava prezentuje celú trať 
Košicko-Bohumínskej železnice na sta-
rých fotografiách, ktoré majú možnosť 
návštevníci vidieť,“ povedal Pavol Mi-
narčák, kurátor výstavy.  

ako cestujúci vo vozni

Pri prezeraní výstavy máte pocit, 
akoby ste v  jednom z  vozňov práve 
v  tú chvíľu sedeli. „ Začína na začiat-
ku trate, teda v  Košiciach a  pokračuje 
celým úsekom cez Margecany, Spiš, 
Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružombe-
rok až do Žiliny, Čadce a  Bohumína. 
Návštevníci to môžu vidieť na rôznych 
posteroch, na ktorých je na mapách  
železnica veľmi prehľadne zobrazená 
a  je doplnená fotografiami z  daných 
miest. Zdokumentované sú tu stanice, 
výstavba trate a iné. Súčasťou výstavy 

je samozrejme aj sprievodný  text, kto-
rý hovorí o dejinách budovania trate,“ 
vyratúva Minarčák. 

Príbor, či krčiažok

Výstava zachytáva aj nepríjemné 
udalosti, ako napríklad zrážky vlakov. 
„Dosť dlho bola trať jednokoľajová, tak 
občas sa aj také stávalo,“ dodáva ku-
rátor. Konkrétne predmety, ktoré náv-
števníci môžu vidieť, rozprávajú o  ab-
solútnych detailoch. „Ide napríklad aj  
o predmety dennej potreby. Na ukážku 
tu máme dokonca aj príbor, ktorý sa 
v tom čase používal, krčiažtek, či fľašu.  

Všetko podľa vzoru

V múzeu si môžete pozrieť aj veľa za-
ujímavých dokumentov, ktoré s  traťou 
súvisia. Napríklad aj to, ako vyzeral ná-
kres staničnej budovy v  Kraľovanoch. 
„Všetky stanice sa stavali podľa stano-
venej predlohy. Existovalo viacero ka-
tegórií, a tým sa docielilo to, že sa sta-
nice na seba podobali,“ vysvetlil Minar-
čák. Pán Šimko, autor výstavy, urobil 

Ako vyzeral vlakový cestovný 
lístok spred prvej svetovej 
vojny, či cestovný grafikon 

v roku 1873? V Podtatranskom 
múzeu v Poprade môžete 

až do konca januára nahliadnuť do histórie 
Košicko-Bohumínskej železnice. Nazrieť 

môžete do jedálenského vozňa, ktorý sa po nej 
premával, či priamo dovnútra železničnej stanice 

z čias, kedy ešte aj záchody v nich museli byť 
prispôsobené rovnakej norme. 

Vo vozni 
po Košicko-

Bohumínskej 
železnici

„VŠETKy 
STaniCE 

Sa STaVali 
Podľa 

STanoVEnEj 
PrEdloHy, a TýM 

PádoM Sa na SEBa 
PodoBali"
Pavol Minarčák, 
kurátor výstavy 



23

Január 2022
B

O
H

O
SLU

ŽBY
 PO

ČA
S SV

IATKO
V

radosť aj Popradčanom. 
„Vyhotovil model budo-
vy železničnej stanice ešte 
s  nápisom POPRAD – FEL-
KA. Návštevník tejto výsta-
vy tak môže vidieť, ako vy-
zerala prvá stanica,“ dodal. 
A  pre zvedavcov dokonca 
nechal aj otvor v  streche. 
„Zámerom bolo ukázať 
budovu nielen zvonku, ale 
aj zvnútra,“ zasmial sa Mi-
narčák. Medzi zaujímavosti 
možno zaradiť aj osobné 
dokumenty zamestnancov, 
ktoré sa dostali do zbierok 
Považského múzea. Do-
zviete sa z nich okrem iné-
ho aj to, koľko zamestnanci 
zarábali. „Košicko-Bohu-
mínska železnica vydávala 
pre svojich zamestnancov 
aj veľkú sadu predpisov ku všetkému. Vidieť môžete 
vydania ešte z 19. storočia,“ dopĺňa kurátor. 

originál sa nezachoval

Fanúšikov Košicko-Bohumínskej železnice potešia 
aj reprodukcie pôvodných dokumentov z tejto trate. 
Nechýba ani reprodukcia pôvodného cestovného gra-
fikonu z roku 1873. Originál sa pravdepodobne neza-
choval. 

Všetky mestá trate

Výstava je putovná. „Bola už v  Žiline, teraz je 
do konca januára u nás v Poprade a ambíciou je prejsť 
ďalšie mestá, ktoré boli súčasťou trate.“ Pozrieť si mô-
žete aj starý signalizačný panel z Krompách, či spoznať 
znak Košicko-Bohumínskej železnice. Na to, ako pod-
robne je výstava zmapovaná, by bol určite hrdý aj Peter 
Ráth, niekdajší riaditeľ Košicko-Bohumínskej železnice. 
Vtedajší majiteľ Vily Zámoček na Kvetnici, ktorého foto-
grafia je súčasťou výstavy.   

Jana Pisarčíková
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Kronika. Kniha, ktorá na jednom mieste podáva ši-
rokospektrálne informácie o živote mesta v kon-
krétnom roku. Ukrýva v  sebe nielen historické 

bohatstvo nášho Popradu, ale i stovky hodín práce za-
nieteného kronikára. V malých obciach, kde sa počas 
jedného roka toho až tak veľa neudeje a kronikársky 
zápis obsahuje iba niekoľko strán, zvyknú kronikári 
stále robiť záznamy ručne. Vo väčších mestách už ale 
zamkli pero a atrament do zásuvky a na jej písanie vy-
užívajú techniku. „Život nám to uľahčilo, pretože Po-
prad je veľké mesto a tých aktivít je tu naozaj strašne 
veľa,“ vysvetľuje Janigová.

o radení okruhov tém rozhoduje kronikár

Práca kronikára nie je ale len o  prepisovaní infor-
mácií, ale aj o  ich selektovaní a  hľadaní. „Kedysi sa 
veľa vecí dalo čerpať z regionálnej tlače, tá je dnes už 
bohužiaľ na ústupe. Je potrebné si veľa vecí zisťovať 
vlastnými silami, či pracne vyhľadávať na internete. 
Radenie kroniky si každý kronikár určuje podľa seba. 
Ja som si to podelila tak, že začínam demografiou, po-
kračujem komunálnou a  sociálnou politikou, nasle-
duje spoločenské dianie, zdravotníctvo. Svoju veľkú 
samostatnú kapitolu má šport. V kronike sú samozrej-
me informácie aj o  kultúre, či prírode. Nechýba stať 
o počasí. Poznám dokonca aj kronikárov, ktorí každý 
deň merajú vonkajšiu teplotu a zapisujú si ju,“ opisu-
je kronikárka. Kronika by sa nezaobišla bez zaujíma-

vých udalostí i jubileí. „Posledné dva roky je v kronike 
veľa informácií o pandémii, opatreniach, ale sú tam aj 
športové aktivity a politika. Obsah kroniky vždy citli-
vo reaguje na aktuálne dianie.“ Ako dodala, aj napriek 
tomu, že znateľne ubudlo v meste kultúrneho diania, 
strán neubudlo. „Len zmenili svoje zameranie.“

Málokde nájdete každý rok

Kroniky sú v mestách i obciach povinné zo zákona. 
Prvé nariadenie v našich končinách prišlo ešte počas 
prvej Československej republiky v  roku 1920. Nebolo 
to ale ustanovenie pre Slovensko. U nás sa tak stalo až 
v roku 1932. „Od tohto roku už platila povinnosť miest 
a obcí robiť kroniky. Niekde sa viedli, inde nie, niekde 
to bolo lepšie, na iných miestach zase horšie. Vždy je 
to o ľuďoch. Málokde sa nájde kronika, ktorá je robe-
ná úplne kontinuálne,“ hovorí.

Keď sa povie kronikár, 
mnoho ľudí si akosi 
automaticky predstaví 
človeka sediaceho 
za stolom píšuceho 
perom do veľkej 
otvorenej knihy. 
Dnešná elektronická 
doba posunula 
dokumentačný 
atrament do úzadia 
a kronikári vo veľkých 
mestách už pred rokmi 
presadli k počítačom. 
Navštívili sme 
kronikárku mesta 
Poprad Ingrid Janigovú, 
ktorá práve finišovala 
so zápismi z roku 2021. 

Písaný svedok 
popradských dejín
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Koľko bolo telefónov

V  roku 1933 vznikla prvá príručka o  tom, ako 
by mala kronika vyzerať. „Je v nej zhrnuté, ako má 
obec urobiť uznesenie a ako má schváliť kronikára.
Nechýbajú ani tematicky dané veci, čomu presne 
sa má kronikár obsahovo venovať. V tom čase boli 
v kronikách témy ako voľby, zrod Československé-
ho štátu, ktoré bolo potrebné zaznamenať v rám-
ci regionálneho rozmeru. Sústreďovali sa na ľudí 
a udalosti v danej obci s tým spojené. Súčasťou ob-
sahu kroník boli vynikajúci rodáci obcí i čestní oby-
vatelia, správa obce, úrady i spolky. Ale aj zaujíma-
vé veci, ktoré dnes už nikto nerieši, ako napríklad 
koľko bolo telefónov alebo áut, či predplatiteľov 
novín. Zaznamenávalo sa napríklad takzvané pes-
tovanie koní – ako to v tom čase nazývali. Príručiek 
odvtedy vzniklo veľmi veľa, ale táto je najstaršia,“ 
dodáva Janigová.

Popradskí kronikári

Ako uvádza Ivan Chalupecký v  knihe Dejiny Po-
pradu, mesto od ukončenia vojny v roku 1947 nemalo 
vlastného kronikára. Po viacerých návrhoch z  učiteľ-
ských radov bol kronikárom menovaný Róbert Oravec 
zo Spišskej Soboty. Bol učiteľom a riaditeľom vo výsluž-
be. Kroniku viedol už počas medzivojnového obdobia. 
Oficiálne bol za kronikára vymenovaný v  roku 1949 
a v tom čase bola založená aj pamätná kniha pre už zlú-
čený Poprad. V 50. rokoch bol popradským kronikárom 
Pavol Nipča a  od roku 1992 informácie zbieral Július 
Maličký. Po ňom funkciu kronikárky vykonávala PhDr. 
Zuzana Kollárová. Od roku 2015 – 2018 Rastislav Ovšon-
ka. Po ňom štafetu prevzala Mgr. Ingrid Janigová.

druhotný prameň

Kroniky sa odovzdávajú do archívov. Tie popradské 
nájdete v Štátnom archíve v Prešove - pracovisko Archív 
Poprad. Zaujímavou je pamätná kniha zo Spišskej So-
boty z  roku 1933, a  tiež z  Veľkej, ktorá je napísaná aj 
v nemeckom jazyku. „Kronika sa berie ako druhotný 
prameň. To znamená, že ak by sa nenašli dokumenty 
k nejakej veci, udalosti, dianiu, tak aj kronika sa využi-
je ako vierohodný zdroj,“ uzavrela Janigová.

Jana Pisarčíková

Zaujímavosti
•	 Ak sa vrátime v  čase, ešte pred prvou sveto-

vou vojnou patrilo písanie kroník automaticky 
do povinností richtára a  prísažných. Vedením 
kroniky bol v  tom čase poverený takzvaný 
„písmak“, zvyčajne učiteľ alebo iný významný 
občan požívajúci všeobecnú vážnosť a dôveru.

•	 Nariadenie o kronikách z 23. marca 1933 nepri-
púšťalo „oslobodenie“ od povinnosti kroniká-
ra. Pripúšťalo iba smrť alebo neschopnosť viesť 
ďalej kroniku v  prípade ťažkej choroby alebo 
uväznenia kronikára.

•	 Posledné roky sa kronikári musia pasovať aj 
s  GDPR (pozn.  red.: všeobecné nariadenie 
na ochranu osobných údajov). Kronikár musí 
osobné údaje spracúvať veľmi opatrne a  len 
v  minimálnom rozsahu. Odborníci na GDPR 
odporúčajú písať kroniku z  pohľadu života 
obce a významných udalostí v nej a snažiť sa 
eliminovať osobné údaje na minimum.

•	 Do kroniky môže nahliadnuť každý. Osoba, 
ktorá ale žiada o prístup do kroniky (bádateľ), 
by mala na základe žiadosti vypísať bádateľský 
list, v ktorom si prevádzkovateľ určí podmienky 
náhľadu do kroniky. 
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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

27. 11. Milan Bega a Magdaléna Timeková  
4. 12. Martin antaš a Slávka Tonkovičová 
 ľubomír orolin a lenka Poradová  
10. 12. Martina Kaňuková a roman Šimo  

11. 12. Simona Polhošová a Miroslav Gažik  
 Michaela Uhrínová a Tomáš Kubaský
17. 12. alica lehoczká a richard Goleňa  
18. 12. linda Kolcúnová a ruven Urban   

CiTáT
„Zo všetkých vied, ktoré človek môže a musí ovládať, tou hlavnou je umenie žiť tak, aby spáchal čo najmenej zlého a 

urobil čo najviac dobrého.“ Lev Nikolajevič Tolstoj

ManžElSTVo UZaVrEli 

noVEMBEr 

24. 11. v Poprade – Veľkej s ing. Eduardom Kučkovským 
(1947) 

26. 11. v Poprade – Veľkej s Monikou novákovou (1953 

30. 11.  v Poprade – Veľkej s ing. Pavlom liptákom (1948) 

dECEMBEr 

2. 12.  v Poprade – Veľkej s Petrom Bolisegom (1965)  

3. 12.  v Poprade – Veľkej s jurajom Mačákom (1957) 

  v Poprade – Veľkej s nadeždou lumtzerovou  
  (1936) 

  v Poprade – Veľkej s ľudovítom Kopalkom (1952)  

  v Poprade – Veľkej s Erikou Magerovou (1952)

6. 12.  v Poprade – Veľkej so Štefanom Sasákom (1956) 

  v Poprade – Veľkej s antonom Pompom (1934) 

7. 12.  v Strážach pod Tatrami s Emíliou Zgodavovou  
  (1945) 

  v Poprade – Veľkej s Mariánom Tomajkom (1956) 

8. 12.  v Poprade – Veľkej so Silvestrom Štancelom  
  (1951) 

  v Poprade – Veľkej s jUdr. Timotejom Sersenom  
  (1939)

  v Poprade – Veľkej s Máriou jeleňovou (1948) 

  v Poprade – Veľkej s Evou Valekovou (1945) 

9. 12.  v Poprade – Veľkej s Michalom Krupom (1957) 

  v Poprade – Veľkej s Máriou Hriňákovou (1928)

10. 12.  v Poprade – Veľkej so Zdenkou Sopkuliakovou  
  (1960) 

30. 12. vo Svite  s Gejzom Papom (1942)

ZDROJ: NEMOCNICA POPRAD 

ordinačné hodiny:
Pondelok – piatok 16:00 – 22:00
Sobota, nedeľa, sviatky 07:00 – 22:00
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Začal som predstavením cieľa, ktorý sme verejnosti 
oznámili ešte 17. marca v roku 2020. Prostredníc-
tvom našej webovej stránky to bol vôbec prvý 

uverejnený článok. Myslím, že tento cieľ sa nám darí po-
stupne napĺňať. Všetci, ktorí sa o deti staráme na akom-
koľvek poste v  klube, vidíme čoraz viac úsmevu a  aj 
keď nekladieme dôraz na výsledky, aj tie sú viditeľné. 
Tu chcem zdôrazniť, že výsledkom práce nie sú len ta-
buľky, ale z môjho pohľadu aj atmosféra v klube, či sna-
ha o  prinášanie naozajstných hodnôt pre spoločnosť. 
Veľmi dobre však chápem, že ľudí okolo futbalu zaujíma 
najmä tabuľkové postavenie.

Žijeme špecifickú a ťažkú dobu, kde sa toho dá len 
veľmi málo naplánovať. Prvú tréningovú jednotku 
v tomto roku sme absolvovali až 19. apríla. Od tohto dňa 

Robíme nie kilometrové, 
ale míľové kroky...

„Chceme pôsobiť v najšťastnejšom klube na svete! Možno odvážne, ale 
sme si vedomí toho, že to bude o kráčaní životom s úsmevom v jednote 
za týmto cieľom. Nechceme prepadnúť fetišu výsledkov, ktorý má 
v súčasnosti podľa nás nezdravo silné postavenie v športe. Neznamená 
to, že nebudeme učiť deti víťaziť. Avšak radosť bude nadriadená výsledku. 
Veď o tom je hra…“.

HodnoTEniE jESEnE V ŠK ZEMEdar PoPrad - STrážE

VýSlEdKoM 
PráCE niE SÚ lEn 

TaBUľKy,
alE aj aTMoSFéra 
V KlUBE, či SnaHa

PrináŠaŤ 
naoZajSTné 

HodnoTy 
PrE SPoločnoSŤ.
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s  výnimkou krátkej prestávky sme takmer nepretržite 
trénovali až do konca októbra. Opäť zasiahlo rozhodnu-
tie vlády Slovenskej republiky stopnúť amatérsky a mlá-
dežnícky šport, čo v okolitých krajinách nebadať.

Najväčšou novinkou v našom klube je, že nám od leta 
pribudli dve kategórie prípraviek. V súčasnosti pôsobia 
v  súťaži riadenej Podtatranským futbalovým zväzom 
v skupine s FK Poprad, Štrbou a Šuňavou. Hrací systém 
je taký, že každý klub musí zorganizovať turnaj pre prí-
pravky. Počas jesene sa teda naše najmladšie nádeje zú-
častnili štyroch turnajov. V tejto kategórii je pre nás naj-
dôležitejšie zapáliť deti pre šport.

V žiackych kategóriách sme si pred štartom jesennej 
časti práve prebiehajúceho ročníka vytýčili ako hlavný 
cieľ stabilizovať kádre. Tento cieľ sa naplnil a ešte aj po-
čas samotnej súťaže nám pribudli ďalší chlapci. V týchto 
kategóriách pôsobíme v III. lige /skupina C/, ktorá je ria-
dená Východoslovenským futbalovým zväzom.

Dorastenci, ako najstaršie mládežnícke kategórie, 
pôsobia v najvyššej regionálnej súťaži rovnako ako žiaci 
v III. lige, ktorú taktiež riadi Východoslovenský futbalo-
vú zväz. Aj napriek tomu, že patríme ku klubom, ktoré 
v  tejto súťaži kvôli karanténnym opatreniam odohrali 
najmenšiu porciu zápasov, tešíme sa z toho, že patríme 
do hornej časti tabuľky.

V  tomto roku sme výrazne zvýšili počet ľudí, ktorí 
sa starajú o 110 mladých športovcov. Dokopy nás je už 
13. V závere sa chcem poďakovať ľuďom v klube, kto-
rí napomáhajú k  bezproblémovej činnosti chodu na-
šich tímov, špeciálne však trénerom, ktorí sú z môjho 
pohľadu kľúčovými postavami vo futbale. Vďaka nim 
majú naše výsledky vzostupný trend a ja pevne verím, 
že aj naďalej mať budú. Za zmienku stojí aj fakt, že sme 
v závere roka nakúpili pre všetky kategórie dresy. Veľmi 
si vážime, že v areáli klubu pribudla tribúna a čoskoro 
pribudnú aj ďalšie unimobunky.

Vo futbale sú dôležité 2 aspekty – ľudia a peniaze. 
V ľuďoch máme ako klub výnimočný potenciál. Je skve-
lé, že sa nám podarilo v tomto roku pozháňať aj prvých 
sponzorov, ktorí vidia našu prácu a majú ochotu nás aj 
podporiť.

Často mi napadajú myšlienky, kde by sme boli, ak by 
nebola pandémia… treba však žiť realitou. A tá je taká, 
že sme hrdí na výsledky, ktoré sme doposiaľ nadobudli!

Martin Pohlod
manažér ŠK Zemedar Poprad – Stráže



30

Mesačník

POPRAD
arCHíVnE FoTo: Marek Vaščura

ŠP
O

RT

Pevným základom hokejbalového klubu z  Po-
pradu je mládež. Deti sa tu len tak hrnú napriek 
tomu, že „Piráti“ nie sú na scéne dlho. Jeseň bola 

pre všetkých prelomová, pretože všetky družstvá 
ochutnali atmosféru súťažných zápasov. „Na všetkých 
úrovniach bojujeme o medaily a to nás veľmi teší. Nie 
všetci ale stihli odohrať to, čo mali. Hlavne kategória 
U12 má väčšie resty. Všetko sa dá dobehnúť, ale to nie 
je najpodstatnejšie. Dôležité je, že záujem o náš klub 
je obrovský a  v  nižších kategóriách máme veľmi veľa 
detí. Tešíme sa, pretože takto medzi sebou vytvárajú 
zdravú konkurenciu,“ uviedol prezident Popradských 
Pirátov Daniel Lipár.

V  zimnom období a  pod paľbou opatrení trénujú 
mladí „Piráti“ prevažne online. Venujú sa kondícii. Jar-
ná časť by sa pre nich mala začať v marci a do turnajov 
by už mali zasiahnuť aj tí najmenší. V klube sú nadšení 
z toho, že za tak krátky čas vybudovali serióznu znač-
ku na hokejbalovej mape Slovenska. „Tešíme sa, že 
to takto vypálilo. Bez podpory mesta by to ale nešlo. 
Máme dokonca aj svojich vlastných sponzorov, tak-
že dokážeme fungovať na dobrej úrovni,“ vysvetľoval 
D. Lipár.

Cieľom jari bude play-off

Ako v každom klube, aj medzi Popradskými Pirát-
mi je vrcholom pyramídy seniorské družstvo, ktoré 
si odkrútilo na jeseň premiéru v  extralige. Aktuálne 
je po neúplnej jeseni na 10. mieste. Jeho bilancia je 
13 zápasov, 4 výhry a 9 prehier. Zástupcov klubu po-
tešili najmä domáce zápasy na úplne novom ihrisku 
v priestoroch Centra voľného času. Tu „Piráti“ bojova-
li dvojnásobne a divákov zabávali dobrými výkonmi. 
„Bol tu divácky boom, ľudia sa na nás chodili pozerať. 
Priznám sa, že sme do súťaže nešli s  veľkými očami. 
Naším cieľom však po jeseni ostáva play-off, na ktoré 
strácame len nejaké tri body. Treba povedať, že Po-
prad hrá v jednej z najkvalitnejších líg, v ktorej nechý-
bajú niekoľkonásobní šampióni. Naše umiestnenie 
nie je až takým sklamaním, ale ak by sme mali o šesť 
bodov viac, boli by sme maximálne spokojní,“ priznal 
viceprezident Popradských Pirátov Marek Remža.

V  kádri to počas celého jesenného obdobia žilo. 
Hráči sa obmieňali, ale jadro ostávalo pokope. Príle-
žitosť ukázať sa dostávali pravidelne aj mladé talen-
ty. „Nemáme problém zaradiť do zostavy na zápas 

Piráti sa 
udomácnili 

v jednej 
z najlepších 

líg sveta

Hokejbalový klub Popradskí Piráti má za sebou len 
druhý rok svojho pôsobenia, no dočkal sa sezóny, 
do ktorej mohol nasadiť všetky svoje vekové kategórie. 
Pre pandémiu to nebolo jednoduché, ale jeseň všetci 
zvládli na jednotku. Už teraz sa tešia na jarnú časť. 
Zodpovedne sa na ňu pripravuje aj seniorské družstvo, 
ktoré si odkrútilo premiéru v extralige. Tá je považovaná 
v hokejbale za jednu z najkvalitnejších súťaží sveta.
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extraligy aj 15 či 16-ročného chlapca. Niektorí tak 
na jeseň zažili veľké premiéry medzi mužmi. Teší nás, 
že máme v  tíme samých Popradčanov a  počas zimy 
sa to ani meniť nebude. Veľká zmena však nastala 
na lavičke, a to už pred posledným zápasom úvodnej 
časti. Chcel by som touto cestou poďakovať Jánovi 
Cimermanovi za odvedenú prácu. Viedol tréningový 
proces na vysokej úrovni, ale trochu nám všetkým 
chýbalo vedenie počas zápasov. Preto sme sa rozhod-
li, že A-tím preberie Martin Sminčák, ktorý bol doteraz 
pri U20-ke,“ prezradil M. Remža. Zároveň opísal, čo 
extraligistov čaká v najbližšom období: „V zime zatiaľ 

chlapci trénujú indivi-
duálne, ale chystá sa 
aj kolektívna príprava. 
Na jar veľké zápasové 
resty nebudeme mať, 
pretože sme sa aj počas 
pandemickej doby sna-
žili program extraligy 
dodržiavať. Po stretnutí 
zástupcov hokejbalo-
vého zväzu by mal byť 
jasný termín začiat-
ku jarnej časti. Zatiaľ 
to vyzerá na koniec 
februára, ale môže to 
byť pokojne aj skôr.“

Popradskí Piráti po-
čas Vianoc ukázali svoje 
veľké srdce. Navštívili 

detský domov v Spišskom Štiavniku. V spolupráci s To-
mášom Krupom darovali deťom nielen výstroj, ale aj 
rôzne iné darčeky. Peniaze na ne mali z pokút, ktoré 
hráči vyzbierali do klubovej kasy počas jesennej čas-
ti extraligy. Nie je to prvýkrát, čo Piráti niekomu po-
mohli. Počas jesenného zápasu s  Leaders Bratislava 
darovali peniaze fanúšikovi, ktorý si za ne mohol kú-
piť invalidný vozík. Ako sa nechal počuť viceprezident 
Popradských Pirátov Marek Remža, v takýchto akciách 
chce klub pokračovať. 

Marek Vaščura



32

Mesačník

POPRAD
ŠP

O
RT

FoTo: archív L.M.S.

Máte stále iba 18 rokov. aké boli Vaše športové 
začiatky?

„Narodil som sa v  New Yorku, no s  rodinou žijem 
v  Poprade. Odmalička som sa aktívne venoval športu, 
najprv hokeju, neskôr i  futbalu. Nebol som „gaučový 
typ“, ale skôr mali rodičia problém dostať ma domov 
z ihriska. V štrnástich rokoch som prepadol behu a začal 
aktívne navštevovať bežecké tréningy v  ŠK Štrba. Po-
čas leta sa mi venoval s prípravou bežeckých tréningov 
tréner Tomáš Gemza. Prelomové obdobie prišlo v roku 
2019, kedy ma nesmierne zaujali preteky Spartan race. 
Vždy ma lákali extrémne športy.“

čím to je, že Spartan race je u nás taká populárna 
disciplína?

„Spartan Race môžeme definovať ako extrémny 
prekážkový beh zložený z rôznych úrovní, ktoré sú od-
členené vzdialenosťou, počtom prekážok a  ich nároč-

nosťou. Delíme ho na Spartan Sprint, Spartan Super 
a Spartan Beast. Nad týmito úrovňami je ešte Spartan 
Ultra (50+ km, 60+ prekážok a 3000+ prevýšenie). Cie-
ľom týchto súťaží je preveriť pretekára nielen po bežec-
kej stránke, ale aj po tej silovej, a teda vyžaduje si kom-
plexnú pripravenosť športovca. Spartan je populárny 
po celom svete a  tu v  Európe obzvlášť. Centrálna Eu-
rópa disponuje najkvalitnejšími pretekármi sveta, čo sa 
potvrdilo aj na medzinárodných podujatiach. Prevažná 
časť pretekov sa koná v prírode. Čakajú vás tam rôzne 
prekážky ako rúčkovanie, nosenie ťažkých bremien, 
plazenie sa pod ostnatým drôtom, hod oštepom a iné.“

ako si spomínate na svoje prvé preteky?

„Moje úplne prvé preteky boli vo Valči. Išlo o úroveň 
Super a spolu s ďalšími pretekmi som okúsil čaro tohto 
športu. V roku 2020 som pretekal vo vekovej kategórii 15-
17 rokov, kde sa mi podarilo dosiahnuť viacero pre mňa 

Len pred mesiacom sa nám v redakcii Mesačníka Poprad pochválila Silvia 
Dratvová titulom vicemajsterky Európy v disciplíne Spartan Race a už tu 
máme ďalší, v hierarchii podujatí ešte výraznejší úspech popradského 
„Sparťana“. Lukas Marco Schütz si v decembri priviezol bronz z majstrovstiev 
sveta, ktoré sa konali v Abú Dabí. Tento mladý nadšenec pre prekážkové behy 
dokázal, že Popradčanom táto náročná disciplína chutí a je v našich končinách 
obľúbenou výzvou pre mnohých športovcov.

Br          nzový 
finiš roka 
pre popradského 
Sparťana
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veľmi cenných úspechov. Tretí som skončil v  Pezinku 
i v Białke v rámci úrovne Beast. V tej istej poľskej lokalite 
som bol dvakrát druhý na úrovni Super i Sprint a v lyžiar-
skom stredisku Malinô Brdo som na úrovni Super skončil 
druhý.“

Po týchto úspechoch ste zjavne na sparťanské 
preteky nezanevreli. aký bol pre vás rok 2021?

„V  roku 2021 som sa rozhodol na svojej športovej 
ceste osloviť skúseného kondičného trénera Patrika Kraj-
čoviča, ktorý sám Spartan vykonáva. Počas celého roka 
sa mi intenzívne venoval. Odvtedy trénujem pod jeho 
vedením. Práve tento rok bol pre mňa zlomový a  naj-
úspešnejší v mojej doterajšej kariére. Ešte ako 17-ročný 
som prešiel do kategórie 18-24 rokov, a teda do silnejšej 
konkurencie, kde som sa ale rýchlo adaptoval a  začal 
sa chalanom dorovnávať. Úspechy, ktoré sa mi podarili, 
sú pre mňa neopísateľné.“

aký bol ten najvýraznejší?

„Za môj najväčší životný úspech považujem účasť 
na Majstrovstvách sveta Spartan Race v Abú Dabí, kde 
som obsadil 3. miesto.“

je to pomerne čerstvý úspech. aké boli vaše pocity 
počas pretekov i po nich?

„Moje pocity z týchto pretekov a účasti na majstrov-
stvách sveta sú neopísateľné. Emócie mnou lomcovali. 
Majstrovstiev sa zúčastnili pretekári zo 67 štátov z  ce-
lého sveta. Štartovalo sa tesne po deviatej ráno. Nebo-
lo to vôbec ľahké, nakoľko terén bol pre mňa neznámy 
a po piesku sa behalo veľmi ťažko. Sypal sa mi do bota-
siek, a preto som sa na štvrtom kilometri rozhodol behať 
bosý. Bez obuvi a po rozpálenom piesku to bolo nároč-
né. Na niektorých úsekoch mi život znepríjemnilo množ-
stvo ostrých kameňov. Behal som úroveň Beast (21 + km 
a 30 prekážok). Všetky prekážky som prekonal bez prob-
lémov a v cieli to bol úžasný pocit.“

Môžete ešte priblížiť aj ostatné úspechy už 
uplynulého roka?

„V roku 2021 som absolvoval 19 pretekov. V každých 
som sa umiestnil v TOP 10. Tretí som bol v Kazinbarcike 
na úrovni Super, druhé miesto na úrovni Sprint v stredis-
ku Malinô Brdo i v Cheile Gradistei na úrovni Super. Tu 
som v rámci úrovne Sprint dokonca zvíťazil. Veľmi sa te-
ším zo svojich úspechov a ďakujem mojej úžasnej rodine 
a rodičom za ich podporu. Zvlášť zahraničné preteky sú 
finančne veľmi nákladné, no moji najbližší mi umožnili 
plniť si sny.“

a čo ďalej?

„Aktuálne sa snažím nájsť sponzorov na to, aby som 
mohol ďalej pretekať a zbierať ďalšie úspechy. Ak sa to 
podarí, budem nesmierne vďačný.“

Marek Vaščura

"VEľMi Sa TEŠíM Zo SVojiCH 
ÚSPECHoV a ďaKUjEM 

MojEj ÚžaSnEj rodinE 
a rodičoM Za iCH PodPorU."

Lukas Marco Schütz
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dalo sa vôbec v roku 2021 plnohodnotne   
trénovať?

„Príprava na Slovensku určite nebola dostatočná. Po-
zatvárané plavárne a všetky športoviská v príprave vôbec 
nepomohli. Preto som bola nútená cestovať na sústrede-
nia do zahraničia, kde sa dalo trénovať i športovať. Bolo 
to však náročné na čas, cestovanie, odlúčenie od rodiny, 
a tým pádom i na psychiku, s čím som sa musela vyrov-
nať."
Koľko pretekov ste stihli v predchádzajúcom roku 
absolvovať?

„Zúčastnila som sa 12 pretekov - v Poprade, Šamoríne, 
v  Bratislave, dvakrát v  Maďarsku, ale i  v  Rakúsku, Rusku 
a Spojených arabských emirátoch.
Ktoré z nich boli najvydarenejšie?

„Určite ma potešili všetky kvalifikácie na vrcholné 
podujatia. Na ME seniorov v  Budapešti som si urobila 
3 osobné rekordy. Vo Svetovom pohári som sa takisto 
v  Budapešti umiestnila na 10. mieste na 100 m motýlik 
s  novým osobným rekordom. Na ME seniorov v  Kazani 
sa mi v  novembri podarilo moje najlepšie individuálne 
umiestnenie - 14. miesto na 200 m voľným spôsobom, a to 
v osobnom rekorde. Štyrikrát som postúpila do semifinále 
a na 200 m znak som zaplávala slovenský seniorský rekord 
v hodnote 2:08,33, čím som prekonala rekord z roku 2015.“
Boli aj nejaké sklamania?

„Najviac som bola sklamaná z MS v Abú Dabí v závere 
roka. Tie mi vôbec nevyšli a zistila som, že sa ešte neviem 
pripraviť na dve vrcholné podujatia v rozpätí dvoch mesia-
cov. Určite k mojim neuspokojivým výsledkom prispela aj 
zlá covidová situácia v reprezentačnom tíme.“
Vráťme sa slovom k najväčšiemu úspechu roka, 
a tým je nový slovenský rekord. ako sa zrodil?

„Od začiatku, keď som skočila do vody, sa mi pláva-
lo veľmi dobre. Keď som dohmatla a videla som ten čas 
2:08,33, veľmi ma to potešilo.“

V Kazani ste však zaplávali aj limit na decembrové 
MS v abú dabí. ako sa rodil tento výsledok?

„Po spomínanej disciplíne 200 m znak som nastúpila 
na polohové preteky 100 m plná eufórie, radosti, endor-
fínov v krvi a s uvoľnenou mysľou. A vyšlo to! Splnila som 
A limit na MS v osobnom rekorde a s postupom do semi-
finále.“
MS bola veľká výzva, ale zaúradoval covid. 
čo sa v Emirátoch stalo?

„Pandemická situácia nám pôsobenie v  Emirátoch 
veľmi skomplikovala. FINA dala podmienku, že pokiaľ sa 
v tíme objavia viac ako 3 pozitívne prípady, musí sa celá 
výprava z pretekov odhlásiť.“
Stihli ste niečo odplávať?

„Stihla som odplávať 100 m polohové preteky a 200 m 
znak. Bola som tiež členkou troch štafiet. V štafetách sme 
zaplávali slovenské rekordy na 4x100m voľný spôsob 
a na 4x50 m voľný spôsob mix."
nahustený program sa teda uvoľnil tesne pred Via-
nocami. Padlo vám to vhod?

„Keďže som bola od začiatku roka málo doma, urči-
te ma potešilo, že nemusím ostať v 10-dňovej karanténe 
v Abú Dabí, ale „iba“ v 8-dňovej karanténe doma. Tešila 
som sa na spoločné chvíle strávené v  kruhu najbližších. 
Bola som kvôli povinnostiam dlho bez rodiny.“
Máme tu nový rok a tak skúste prezradiť, aké výzvy 
vás v ňom čakajú?

„Chcem sa dobre pripraviť na maturitu a na prijímacie 
pohovory na vysokú školu.“ Marek Vaščura

Potockej najväčším 
úspechom roka 
je slovenský rekord
V súčasnosti naša najúspešnejšia plavkyňa Tamara Potocká 
má za sebou vydarený rok, ktorý svojimi výkonmi vygradovala 
v jeho závere, a to rovno na najväčších podujatiach – 
majstrovstvách Európy i sveta. S prípravou to nebolo 
v predchádzajúcom pandemickom období ideálne, ale je 
vďačná za každé preteky, ktoré mohla absolvovať. Bonusom 
bol slovenský rekord, ktorý zlomila po šiestich rokoch v Kazani.

ŠP
O

RT
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Redakcia Me-
sačníka Po-
prad opäť pri-

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

Zapojte sa opäť 
do našej súťaže. 
Správne znenie 
tajničky i  osem-
smerovky posie-
lajte najneskôr 
do 15. januára 
2022 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




