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Posledný mesiac asi celým Slovenskom otriasol prípad detskej
šikany v Miloslavove. Možno ste si
práve v duchu povedali, čo to má
spoločné s Popradom, veď tá obec
je od nás vzdialená asi 349 kilometrov. To je síce pravda. No so šikanou
sa žiaľ stretávame aj u nás. Odborníci
ju definujú ako úmyselnú snahu získať psychologickú alebo spoločenskú výhodu nad inými ľuďmi prostredníctvom ubližovania, hrozieb,
výsmechu a zastrašovania. Poznala
som jedno dievčatko. So štrbavým úsmevom po prvýkrát kráčalo
do školy, a tak veľmi sa túžilo naučiť
všetky písmenká tej smiešnej abecedy. Tešilo sa na nových spolužiakov –
veď každý tvrdil, že z nich budú veční
kamaráti. Predstavy sa ale často líšia
od reality. Teraz to už vie. No mohlo
tomu rozumieť aj vtedy sedemročné dievčatko? Ako tak plynul školský
rok, každým dňom si vyslúžilo inú
prezývku. Ukradnuté desiaty, roztrhaný úbor na telesnú, posmešky
na každom rohu. Zatiaľ, čo sa spolužiaci ráno tešili do školy, dievčatko
malo v hlave len strach z toho, čo ju
v tento deň čaká. A tak čoraz častejšie bolo cez prestávky v tmavom
kúte na záchode vidieť tieň maličkej
postavy. Sedelo a plakalo. Hoci jej
fyzicky nik neubližoval, bálo sa vyjsť
na chodbu. Nechcelo viac počuť tie
slová. Chcelo len, aby konečne zvíťazili a dali jej pokoj. Je to neuveriteľné,
ale dali jej ho až na druhom stupni.
Presne v šiestej triede. Dnes je z dievčatka dospelá a veľmi úspešná žena.
Možno mala zúžené hlasivky a triasli
sa jej ruky, keď mi príbeh rozprávala, ale už neplakala. Zvykla si na to,
že ľudia sa vysmievajú tomu, čomu
nerozumejú, a tak si dvíhajú vlastný
pocit sebavedomia na úkor iných.
Priznala si, že najväčšou chybou, ktorú vtedy spravila bolo, že o tom nikomu nepovedala. Jednak zo strachu,
čo by to vyvolalo a jednak sa za to
všetko hanbila. Pripustila tiež, že ju to
ovplyvnilo na celý život a veľmi dlho
trvalo, kým stratené sebavedomie
opäť našla. Týmto editoriálom by
som chcela vyzvať všetky deti, či mladých ľudí, ktorí s niečím podobným
bojujú, aby sa nebáli, aby sa niekomu
zverili, aby to v sebe nedusili. Rodičov, aby sa často zaujímali o to, ako
vyzeral deň ich ratolestí. Žiakov, aby
nedovolili silnejším ubližovať slabším. Postavme sa za to, čo je správne.
Mgr. Jana Pisarčíková,
redaktorka Mesačníka Poprad
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Zmeny v MHD sa osvedčili

Popradčania
možno budú
cestovať
zadarmo
Popradčania cestujú Mestskou hromadnou dopravou (MHD)
viac. Naša MHD je podľa slov riaditeľky Slovenskej autobusovej
dopravy (SAD) Poprad Marianny Krajčovej Gočovej, jedinou
na Slovensku, ktorá počas pandemického obdobia zvýšila
výkony o viac ako 30%, čo rozšírilo ponuku spojov pre cestujúcu
verejnosť. Za posledné obdobie prešla celá stratégia cestovania
výraznými zmenami, ktoré sa, ako to čísla ukazujú, odrazili aj na počte cestujúcich. Spoločnosť,
na podnet primátora mesta Antona Danka, pripravila pre zdravotníkov odmenu za ich obetavú
prácu počas neľahkého koronového obdobia v podobe cestovného zadarmo. Toho sa v septembri,
ak to poslanci mestského zastupiteľstva dovtedy schvália, dočkajú aj všetci Popradčania.

HLAVNÁ TÉMA

O
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d 17. januára jazdia v MHD zadarmo zdravotníci lebnom programe sľúbil, pokiaľ sa mesto nedostane
a všetci pracovníci popradskej nemocnice. „Aj do nepredvídaných finančných problémov a návrh
takýmto spôsobom sme sa rozhodli poďakovať schvália aj poslanci mestského zastupiteľstva, bude
všetkým zamestnancom. Myslím si, že si to zaslúžia, pre- MHD pre všetkých obyvateľov nášho mesta zadartože v týchto neľahkých časoch sme
mo. Vydané im budú karty v cene 5 €
si všetci uvedomili, čo znamená byť
na 5 rokov. Investovali sme do autobu„Výnimočnosť MHD
zdravotnícky pracovník. Aj štát a misov nemalé finančné prostriedky a nav Poprade vnímajú
nisterstvo zdravotníctva zvlášť, by sa
vyše chceme naše mesto posúvať k zemali zamyslieť nad tým, aké majú pra- odborníci na dopravu lenšej budúcnosti,“ dodal primátor.
tak, že v poslednom
covné podmienky a platy. My im nePrepravených takmer 720-tisíc cesmôžeme pomôcť viac, ako dopravou období sa v nej urobilo
tujúcich v roku 2021
zadarmo, verím však, že ju budú vyu- toľko pozitívnych zmien,
žívať,“ vysvetlil primátor Anton Danko.
SAD Poprad v MHD v Poprade prePri vstupe do autobusu sa zdravotníci ktoré nezaznamenali pravila za posledný rok takmer 720-tisíc
preukazujú iba svojou zamestnanec- nikde na Slovensku za cestujúcich, z čoho bolo takmer 200-tikou kartou.
obdobie 10 rokov."
síc dôchodcov. Ak by sme to prerátali
Marianna Krajčová Gočová,
na každý deň roka, v Poprade denne
Zadarmo aj pre Popradčanov
riaditeľka SAD Poprad
do autobusov nasadlo 1 972 ľudí. „To,
Ako primátor prezradil, od 1. sepže v MHD cestuje viac Popradčanov, je
tembra 2022 by cestovanie zadarmo mohli využívať aj spôsobené aj tým, že ponuka spojov je pestrejšia, môžu
všetci Popradčania. Mesto chce zavedením bezplatnej si vyberať aj z takých intervalov, ktoré v meste predtým
dopravy prirodzene viesť obyvateľov k využívaniu ta- neboli,“ vysvetľuje riaditeľka Slovenskej autobusovej dokejto formy cestovania. „Tak, ako som vo svojom vo- pravy (SAD) Poprad, Marianna Krajčová Gočová.
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Moderná flotila
Práve v poslednom období pristúpilo vedenie mesta, v spolupráci s dopravcom, k výraznému zvyšovaniu
kvality a k rozvoju služieb v MHD. Do prevádzky pribudli úplne nové moderné vozidlá značky Mercedes
Citaro s ekologickými motormi spĺňajúcimi normu Euro
6. Všetky majú nízkopodlažné prevedenie pre ľahší nástup do vozidla hlavne pre deti a starších cestujúcich.
Spoločnou úlohou mesta s dopravcom je poskytnúť
v MHD maximálny komfort a bezpečnosť. „Úplnou novinkou v tomto roku budú štyri nové autobusy, z čoho
sa nesmierne tešíme. Vybavené budú informačnými
technológiami, súčasťou bude samozrejme aj rampa
pre zdravotne znevýhodnených. Dohromady tak budeme mať zastabilizovanú flotilu desiatich nových vozidiel
a dvoch zánovných vozidiel značky Mercedes,“ zdôraznila Marianna Krajčová Gočová.
Na plastové sedačky zabudnime
Ostatné vozidlá - nežiadúce modely - už po popradských cestách premávať nebudú. Ako riaditeľka
prezradila, z prevádzky vylúčili aj autobusy zakúpené
pred rokmi, ktoré mali plastové sedačky. Počas chladných dní si do nich starší cestujúci nosili so sebou podsedáky, pretože im na sedadlách bola zima. „Myslím si, že
tým potešíme cestujúcu verejnosť a všeobecne Popradčanov. S plastovými sedadlami sa už nestretnú. Vozidlá
budú plne vykurované a sedadlá komfortné s čalúnením. To, čo bolo zaobstarané v minulosti v rokoch 20142018, nebolo bohužiaľ spoľahlivé," opísala.
V každú hodinu, v rovnakom čase

Zapracovať pripomienky kúsok trvá
Cestovné poriadky sa SAD snaží prispôsobovať aj pripomienkam Popradčanov. Nie je to ale proces, ktorý sa
dá uskutočniť za pár minút. Požiadavka na zmenu, ktorá
na SAD príde, musí byť podľa slov Krajčovej Gočovej v pr-

Nové zmeny od januára 2022
Róbert Nagy, vedúci odboru organizácie dopravy
SAD PP, a. s. v spolupráci so zamestnancami MsÚ Poprad,
odborom dopravy, nad tvorbou nového trasovania pracoval niekoľko mesiacov. Zmeny v MHD boli prijaté aj
na začiatku roka 2022. Nagy vysvetlil aké. „Rozšírili sme
trasu linky 4, ktorá obojsmerne premáva cez zastávky
Dom kultúry a NC Forum, s výnimkou spojov pre priemyselný park Matejovce. Na linke číslo 2 sme posunuli
odchody vybraných spojov z dôvodu koordinácie časov
odchodov s už spomenutou úpravou na linke 4. Ranný spoj na linke č. 3 s odchodom 6:54 hod. zo Západu
cez Veľkú a Spišskú Sobotu na sídlisko Juh, sme posunuli na čas o 5 minút skôr – 6:49 hod. zo zastávky Partizánska smer Uherova,“ vyratúva Nagy. Upravili sa tiež
cestovné časy na viacerých úsekoch a zastávkach. „Autobusy budú premávať bez zbytočných zdržaní a nutnosti vyčkávania na čas odchodu,“ doplnil. Ako dodal,
v uplynulom roku bola najviac vyťaženou linka číslo 4,
ktorá chodí z Uherovej cez nemocnicu do Matejoviec.
Najmenej cestujúcich mala linka číslo 8, ktorá ide z autobusovej stanice cez nemocnicu na JUH III. „Výnimočnosť
popradskej MHD vnímajú odborníci na dopravu tak, že
v poslednom období sa v nej urobilo toľko pozitívnych
zmien, ktoré nezaznamenali nikde na Slovensku za obdobie 10 rokov. Môžem povedať, že v rámci Slovenska
máme v Poprade v MHD malý Zürich,“ uzavrela Krajčová
Gočová.
Jana Pisarčíková

HLAVNÁ TÉMA

Všimli ste si, že presne dvadsať rokov sme v Poprade
mali rovnaké názvy autobusových zastávok? Odzvonilo
tomu až v októbri 2020. SAD sa spolu s novými názvami
rozhodla upraviť aj cestovné poriadky. Vďaka tomu sa
zrušili dlhé okružné jazdy mestom. Určite si spomínate
na časy, keď ste sa chceli dostať napríklad z Juhu do Veľkej a povozili ste sa v autobuse aj viac ako hodinu. SADka v spolupráci s pracovníkmi Mestského úradu Poprad,
odboru dopravy, vytvorili nové grafikony. Do mesta
tak vrátili priame a rýchle linky, niekoľkokrát do hodiny.
Cieľom nových grafikonov bola tiež pravidelnosť liniek.
„Autobusy musia byť plánované v pravidelných intervaloch, v špičke hustejšie intervaly. Išlo nám aj o to, aby
sa ľudia už nemuseli pozerať do cestovných poriadkov,
ale aby vedeli, že autobus im príde v danom intervale,
v čase špičky alebo v čase menej vyťaženom pravidelne,“ dopĺňa Krajčová Gočová.

vom rade opodstatnená. „A tou je vtedy, ak o ňu nežiada jednotlivec. Musí sa v rovnakej požiadavke stretnúť
určitý počet ľudí, pre ktorých bude zmena prínosom.
Zaznamenali sme aj požiadavky úplne nezmyselné, ba
až bezdôvodné. Jednoducho, ak niekto chce spoj o 6:15,
no pritom mu autobus odchádza o 6:10 alebo 6:21…
Takáto požiadavka naozaj nie je opodstatnená,“ hovorí
riaditeľka. V prípade, ak ide o časový posun linky, ten vie
SAD zapracovať do piatich pracovných dní. Je to minimálny čas potrebný na nahratie požiadavky do systému
a preškolenie vodičov. Ak ide ale o zmenu trasy, teda samotnej linky, je to náročnejšie. „Takéto úpravy sa robia
buď kvartálne, alebo polročne,“ upresňuje.
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Šport, ktorý
miloval aj
Casanova,
v Poprade
prežíva boom

ZAUJALO NÁS

M
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Korčuľovanie. Šport, ktorý prispieva
k budovaniu lepšej imunity, priaznivo pôsobí
pri alergiách či dýchacích problémoch,
zlepšuje pohyblivosť kĺbov i precvičuje našu
kondičku. Okrem slovenských veľkomiest
- Bratislavy a Košíc - je Poprad jediným
okresným mestom, ktoré prevádzkuje až dve
vonkajšie verejné ľadové plochy. Korčuľovanie
sa v meste stáva čoraz obľúbenejším. Čo
všetko ale stojí za tým, kým môžete na ľad
naskočiť a jazdu si poriadne užiť ?

adame de Pompadour, Napoleon Bonaparte, tinelmi a aj technológiu chladenia. „Je to super šporNapoleon III., Stuartovci, či dokonca aj známy tový stánok, ktorý nám závidia aj iné mestá. A nielen
zvodca Casanova. Viete, čo tieto historické preto, že sa využíva zadarmo, ale aj kvôli zázemiu,
postavy spája? Všetkých ich uchvátilo korčuľovanie. ktoré ponúka,“ vysvetlil Gromovský.
Nečudo. Nasadiť si na nohy korčule a príjemne si vyDvojhodinové intervaly
vetrať hlavu, láka hádam každého. V Poprade spustili štyri dni pred Vianocami do prevádzky dve ľadové
Kedysi boli ľadové plochy otvorené nepretržite.
plochy. „Vyrobiť kvalitný ľad trvá približne tri dni. Ve- „Korčuľovalo sa bez prestávok počas celého dňa.
deli sme, že sa blížia prázdniny a chceli sme Poprad- To však negatívne poznačilo kvalitu ľadu, na ploche
čanom ponúknuť možnosť aktívne
vznikla oranica a dobrý pocit korstráveného voľného času na čerstvom „Ak nám to počasie čuľujúcich sa bol preč. Preto sme sa
vzduchu, tak sme neotáľali a pustili sa
rozhodli, že korčuľovania budú predovolí, ľad by
do toho,“ povedal Ladislav Gromov- sme chceli udržať biehať v dvojhodinových intervaloch.
ský, vedúci Arény Poprad.
Trošku to trvalo, kým si ľudia zvykli
do konca marca. na technické prestávky potrebné
Super športový stánok
Ak by prišlo veľké na úpravu ľadu. Ale časom pochopili,
Ako sme už spomínali, mesto ak- oteplenie, tak aspoň že je to pre ich dobro. Disciplinovane
tuálne spravuje dve ľadové plochy
odídu, hodinku si počkajú, a potom
do polovice."
pod holým nebom, a to ľadovú plopokračujú v korčuľovaní,“ hovorí
Ladislav Gromovský,
chu pri popradskej Aréne a novú ľaGromovský. Udržať ľad kvalitným nie
vedúci Arény Poprad.
dovú plochu pri Centre voľného času,
je také jednoduché, ako by sa mohlo
na ktorej sa tento rok korčuľuje po prvýkrát. „Trošku zdať. Dal by sa upraviť aj za 15 minút, ale nekvalitne,
sme mali obavy, ako budeme vedieť pripraviť ľad s kopcami zostatkového snehu. Počas hodinovej prena tamojšom umelom povrchu, ale nebol to nako- stávky sa to už dá urobiť naozaj precízne. „Snažíme
niec žiadny problém,“ dodáva Gromovský. Na tejto sa o to, aby mali Popradčania kvalitný ľad, a preto
ľadovej ploche môže korčuľovať naraz maximálne sto je to takto nastavené. Aj keď sa za vstup na ľadové
ľudí. Nová plocha má rozmery 52 x 26 metrov s man- plochy nič neplatí, my si svoje povinnosti chceme

Február 2022
plniť tak, akoby sa platilo.“ S údržbou ľadových plôch pomáha rolba,
ktorú majú zo zimného štadióna.
„Treba si uvedomiť, že ide o otvorené plochy. Keď nám naprší, musíme do rolby nasávať aj vodu. Keď
snežilo, museli sme ľad upravovať
aj počas korčuľovania a podobne,“
dodal.
Nepriame chladenie
Vysoké teploty po Vianociach
prekvapili aj správcu ľadových
plôch. Na oboch je k dispozícii nepriame chladenie, teda nie čpavkové, aké bývajú na štadiónoch.
„Nepriame chladenie funguje
tak, že chladiace médium prechádza cez výmenník. Toto chladenie
bojuje s teplotou okolo desať stupňov. K tomu, že sa nám ľad pri Aréne podarilo udržať v dobrej kvalite,
prispela výmena chladiaceho média (pozn. red.: chladiacej zmesi).
Jednoduchšie je udržať ľad pri Centre voľného času, pretože táto plocha je umiestnená v tieni. Nesvieti
tam slnko tak, ako pri Aréne.“
Iba pre deti
Kvôli pandémii bola plocha
pri Aréne určená iba pre malé deti.
„Prax ale ukázala, že tento režim
by sme chceli ponechať aj v budúcnosti. Množstvo malých detí sa chodí učiť korčuľovať alebo korčuľujú
pomalšie. Takto majú svoj priestor,
dospelí ich nijako neohrozujú. Rodičia si to tiež pochvaľujú,“ vysvetľuje Gromovský.

Večerné korčuľovanie
Už za čias Rakúsko
‑Uhorska malo korčuľovanie spoločenský ráz.
Možno ste už niekedy
počuli príbeh páru,
ktorý si svoje prvé sympatie vymenil práve
pri korčuľovaní na ľade.
Mesto Poprad v tomto
roku pridalo aj novinku.
Večerné korčuľovanie.
Svoje korčule tak môžete prevetrať aj v neskorších hodinách pod žiarou reflektorov. „Určené
je pre dospelých a koná
sa každú stredu, piatok a sobotu od 19.00
do 21.00 hodiny,“ vyratúva Gromovský.
Do konca marca
Aj keď všetko záleží od počasia, ľad by
na oboch plochách
chceli udržať čo najdlhšie. „Ak nám to počasie
dovolí, tak aj do konca marca. Ak
by prišlo veľké oteplenie, tak aspoň
do polovice. Aj keď pamätám si rok,
keď sa nám podarilo udržať ľad až
do 10. apríla,“ uzavrel Gromovský.
Všetky oznamy týkajúce sa ľadových
plôch, vrátane každý týždeň aktualizovaného rozpisu ľadu, nájdete
na webovom sídle Mesta Poprad
kliknutím na ikonku Aréna Poprad.
Jana Pisarčíková

VIETE ODKIAĽ
PRIŠLI KORČULE?

ZAUJALO NÁS

Už roky archeológovia
objavujú v severnej Európe
a v Rusku ľadové korčule,
ktoré boli vyrobené z kostí. Vedie ich to k domnienke, že korčuľovanie nebolo
ani tak záujmovou činnosťou, ako nevyhnutnosťou
na presúvanie. Prvé korčule
sa vyrábali z kostí nôh veľkých zvierat, s otvormi vyvŕtanými na každom konci
kosti, do ktorých boli vložené kožené remene slúžiace
na priviazanie korčúľ k nohe.
Tieto staré korčule do ľadu
nerezali, len sa po ňom
používatelia
pohybovali
kĺzaním. Jedna z najstarších korčúľ, ktorej história
sa datuje okolo roku 3-tisíc
pred našim letopočtom,
bola vytiahnutá z dna jazera
vo Švajčiarsku.
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Rast cien energií vo svete
neobišiel ani Poprad
Milí Popradčania,
koncom minulého roka som sa
v Popradskej energetickej spoločnosti
(PES) s.r.o. stala konateľkou. V poslednom
čase je veľmi často medializovanou témou
zdražovanie. Nárast cien sa dotýka každého
odvetia nášho hospodárstva, vrátane
výroby tepla a teplej vody. Preto som sa
rozhodla prihovoriť sa Vám a vysvetliť, ako
to bude vyzerať s teplom v Poprade a čo
jeho cenu ovplyvnilo.

AKTUÁLNE INFO

Ž
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ijeme v ťažkom období. Cena zemného plynu v tepelnej energetike. URSO vydal rozhodnutie, ktorým
na burze vzrástla v priebehu minulého roka päť- schválil od 1. januára 2022 variabilnú zložku maximálnásobne z 20 € za MWh až na 100 € za MWh. nej ceny tepla 0,0760 €/kWh. Fixná zložka v roku 2022
Cena elektriny takisto stúpla takmer trojnásobne. Ta- napriek inflácii zostáva skoro na rovnakej úrovni ako
kýto rapídny rast ceny zemného plynu a elektrickej ener- v roku 2021, a to vo výške 133,7995 €/kW. Náklady
gie tu nebol posledných 15 rokov a nikto ho neočakával. na domácnosť v roku 2022 budú vyššie priemerne asi
Cena u oboch komodít presahuje historické maximá. Je o 21,25 eura za mesiac.
to celosvetový problém, ktorým sa zaoberajú aj vlády
K výraznému zvýšeniu ceny tepla dochádza vo väčšivšetkých štátov. Tento súčasný enormný nárast ceny zem- ne slovenských miest. Dôvod je v každom meste rovnaného plynu a elektrickej energie na sveký – výrazná zmena ceny nakupotových burzách PES nevie ovplyvniť, Samotná samospráva, vaného paliva.
no ich nákup potrebuje. Zemný plyn
V Poprade je jednotková
teda vedenie mesta,
a elektrická energia vstupujú do výroby
cena tepla v roku 2022 na úrovni
tepla a teplej vody a podieľajú sa výraz- ani poslanci, nemajú 101,245 €/MWh. Podľa cenových
ne na nákladoch variabilnej zložky ceny
rozhodnutí, ktoré sú uverejnené
nijaký dosah na to,
tepla.
aby mohli ovplyvniť na webovej stránke URSA, sú aj
PES je regulovaným subjektom.
mestá, kde sa jednotková cena tepla
určenú výšku ceny
Cenová regulácia v tepelnej energetike
pohybuje až do výšky 160 €/MWh.
za teplo. Cenová
je upravená vyhláškou Úradu pre reguJe potrebné poznamenať, že
láciu sieťových odvetví (ďalej len URSO)
regulácia v tepelnej samotná samospráva, teda več. 248/2016 Z.z. v platnom znení. Midenie mesta, ani poslanci nemaenergetike je
moriadna situácia s vývojom rastu ceny
jú nijaký dosah na to, aby mohli
plynu bola zohľadnená URSO‑m, a nové upravená vyhláškou ovplyvniť určenú výšku ceny
parametre na výpočet ceny tepla na rok
Úradu pre reguláciu za teplo.
2022 zverejnil až 8. októbra 2021. MaxiCena tepla sa zvyšuje nielen
sieťových odvetví.
málna cena plynu bola URSO‑m limitopre domácnosti napojené na CZT,
vaná na 41,4854 €/MWh.
ktorým dodáva teplo PES. Zdražovanie pocítia aj domácTeplárenské spoločnosti nakupujú plyn vždy s cieľom nosti napr. v rodinných domoch, ktoré majú iných dodáčo najnižšej ceny. Ak by PES nakúpila plyn čo i len o de- vateľov energií. Ak plyn využívajú nielen na varenie, ale aj
sať centov drahšie za MWh ako by bola určená maximálna na ohrev vody a vykurovanie, tak si priplatia v priemere
cena plynu URSO‑m, pre firmu by to bola strata viac ako 18,69 € mesačne. Každé zvýšenie ceny je závislé od spot10 tisíc eur. Z tohto dôvodu sme čakali na stanovenie ma- reby. Neustála obnova a modernizácia tepelného hospoximálnej ceny URSO‑m a až tak sme komodity nakúpili. dárstva v Poprade prispieva k úsporám spotreby zemnéURSO‑m stanovené limity sme splnili.
ho plynu. Dnes, ešte viac ako inokedy platí, že najlacnejšia
PES pri podaní návrhu ceny tepla na rok 2022 postu- energia je tá, ktorú nespotrebujeme.
povala v súlade s platnou vyhláškou o cenovej regulácii
Ing. Silvia Šifrová
konateľka Popradskej energetickej spoločnosti, s. r. o.
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FOTO: Mesto Poprad, Jana Pisarčíková

Psov potešili
darčekmi,
útulok sa bude
rozširovať

D

o Mestského útulku pre psov druhý januárový pondelok prišli darcovia z firmy zo Svitu.
Štvornohým kamarátom priniesli pelechy, ktoré sú vyrobené z protikliešťového vlákna odolného
aj voči viacerým baktériám, či vírusom. „Okrem toho
polypropylén, z ktorého sú vyrobené a ktorý vyrábame vo Svite, je veľmi dobrým izolantom. Psom pomôže ostať v teple a vlákno je takisto hydrofóbne, čiže
nebude zadržiavať vlhkosť. Psíky budú mať veľmi
komfortné ležanie,“ povedala Alena Balogová, výkonná riaditeľka Chemosvit Fibrochem. Ako dodala,
nič podobné pre akékoľvek komerčné použitie nikdy
nevyrábali. „Už dlhodobo spolupracujeme s mestom
Poprad. Útulku sme darovali vyše 40 pelechov, samozrejme, akonáhle sa roztrhnú, sme pripravení urobiť
ďalšie,“ dodala Balogová.
Celkovo 60 kotercov

200-tisíc eur
Prvá rekonštrukcia bude stáť zhruba 200-tisíc eur.
Tie mesto investuje z vlastných zdrojov. Túlavých, vyhodených psov za posledné roky všade pribúda. Popasovať sa s tým musia samosprávy samé. V mestskom
útulku sa situáciu zatiaľ darí zvládať. „V Poprade to nie
je až také kritické, sme na tom celkom dobre. Keď koterce ešte pribudnú, bude to v poriadku, “ zhodnotil
primátor.
Ročne 75 adopcií
Pracovník útulku Matej Macháč nám prezradil, že aj
v čase našej návštevy boli takmer všetky koterce plné.
„Väčšinou sú tu psíky, ktoré chodíme odchytávať my,
alebo mestská polícia,“ hovorí. Rekonštrukcia útulku
bude pre nich veľká pomoc. „Zvýšenie kapacity bude
pre ďalšie psíky znamenať istotu, že s ich umiestnením
v našom útulku nebude žiadny problém. U nás pes
ostane až dovtedy, pokiaľ si ho niekto neadoptuje,“
dodáva. Každoročne majú podľa jeho slov približne
75 adopcií. Veľkým prekvapením uplynulého roka boli
práve Vianoce. Kedysi po týchto sviatkoch vítali v útulku veľa nových psíkov. „Mysleli sme, že aj teraz pribudnú, ale nestalo sa tak.“ Podľa slov pracovníka útulku
Popradčania osamelým psíkom pomáhajú ako môžu.
„Chodia darovať deky, krmivo, jednoducho všetko, čo
môžu,“ uzavrel.
Jana Pisarčíková

DIANIE V MESTE

Primátor mesta Anton Danko sa v prvom rade riaditeľke poďakoval. „Nie je to prvýkrát, čo venovali
útulku hodnotný dar,“ povedal. Ani mesto ale neostane nečinné. Ako ozrejmil primátor, v pláne je zásadná
rekonštrukcia útulku. „Pribudne tridsať nových kotercov a štyri výbehy pre socializáciu psov, aby sa mohli
stretávať, či trošku si pobehať. Bude to veľká zmena.
Keď táto rekonštrukcia prebehne, vrátime sa ešte k starému priestoru a ten prejde tiež zmenou. Celkový počet
kotercov by mal byť 60.“

Štvornohí
miláčikovia
z popradského
útulku dostali
povianočný
darček. Firma zo Svitu špeciálne pre nich
vyrobila pelechy, ktoré sú odolné voči zime,
kliešťom i baktériám. Aj Mesto Poprad má
pre nich novinku. Mestský útulok po rokoch
prejde rekonštrukciou, pribudnú nové koterce
i výbehy pre socializáciu psov.
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Aj popradské
projekty
uviazli na SPF

V súčasnom období samosprávy z celého
Slovenska už verejne poukazujú na nečinnosť
Slovenského pozemkového fondu (SPF). Táto
štátna inštitúcia spravuje pozemkový fond
štátu a taktiež pôdu neznámych vlastníkov.
Bez podpisu zmlúv so SPF nie je možné
pozemky vysporiadať.

M

edzi mestami, ktoré čakajú na podpis zmlúv už
roky, je aj Mesto Poprad, ktoré má na SPF podané
až štyri žiadosti. Doteraz však z nich nie je vybavená ani jedna. Najstaršia žiadosť o prevode pozemkov je
z apríla 2020.
Fond svojou nečinnosťou, ktorú spôsobila rozsiahla
organizačná zmena a následné zmeny štatutárov, ako aj
neustále dopĺňanie podaní, bráni mestu vo výstavbe verejnoprospešných stavieb, a to konkrétne cyklistických
trás a miestnych komunikácií.
„V súčasnosti máme dve aktívne žiadosti, ktoré sa týkajú cyklotrasy od mostu Ul. Športová (pri Aquaparku)
po ČOV Matejovce a dve prepojenia ulíc Levočská – Kukučínova. Na každý úsek boli podané samostatné žiadosti
na vysporiadanie pozemkov,“ upresňuje vedúci odboru
majetku MsÚ Andrej Ivan. Mesto sa navyše nemôže zapojiť do ďalších výziev a hrozí i povinnosť vrátiť dotáciu
na vypracovanie projektov, pokiaľ nebudú stavby do stanoveného termínu zrealizované.

DIANIE V MESTE

Projekt cyklotrasa Ul. Športová - ČOV Matejovce zamrzol
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Žiadosť na cyklotrasu bola zo strany mesta podaná
takmer pred dvomi rokmi, 17. 4. 2020. Projekt sa nehýbal a radnica sa dožadovala odpovede. Dlho márne. Je
to neuveriteľné, ale odpoveď mestu prišla až po uplynutí jedného roku (!). Ale vôbec nie kladná… Fond vyzval
mesto na novú aktualizáciu znaleckých posudkov, ktoré
boli pre SPF neaktuálne, lebo uplynul už jeden rok od ich
spracovania. Fakt, že ten rok spôsobila práve nečinnosť
SPF, znie priam neuveriteľne, ale je to realita. Mestu neostávalo nič iné, len dať spracovať nové znalecké posudky. Dňa 9. 7. 2021 ich na SPF aj zaslalo.
„Slovenský pozemkový fond reagoval tentokrát už
o 1,5 mesiaca, avšak žiadal doplniť podanie formou novej, samostatnej žiadosti. Mesto konalo podľa pokynov
a požadovaný materiál zaslalo na SPF 6. 9. 2021. Čakali
sme mesiac na reakciu, tá neprišla. Preto sme 7. 10. 2021
zaslali urgenciu. Museli sme konať z dôvodu končiaceho
sa termínu požiadania o nenávratný finančný príspe-

vok. Na toto reagoval SPF 22. 11. 2021 opäť dožiadaním
na upresnenie názvu stavby a doloženie vyjadrenia Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP),“ vysvetlil
Andrej Ivan. Názov stavby bol 30. 12. 2021 upresnený,
na vyjadrenie SVP čakáme od 7. 12. 2021. Bludný kruh byrokracie v horizonte nekonečných a nedodržaných termínov odpovedí a dožiadaní nemá konca.
Prepoj Kukučínova – Levočská stále čaká
Prepoj týchto dvoch ulíc mal zabezpečiť odľahčenie
dopravy v centre mesta, no zatiaľ sa tak nedeje. Pri tomto projekte požiadala samospráva Slovenský pozemkový
fond o vysporiadanie pozemkov nezistených vlastníkov
na konci septembra 2021. Po 2,5 mesiaci reagoval na obe
žiadosti dožiadaním 14. 12. 2021, v ktorom opäť požadoval vyjadrenie SVP a doloženie originálu právoplatného
územného rozhodnutia. Mesto 15. 12. 2021 zaslalo SPF
požadované územné rozhodnutie a požiadalo SVP o vyjadrenie.
„Hlavným problémom vysporiadania pozemkov
cez SPF je náročný schvaľovací proces, ktorý je výsledkom
snahy jednotlivých vedení SPF o eliminovanie tzv. šafárenia s pozemkami štátu. Ten bol neustále zdokonaľovaný,
ale až do takej miery, že sa stal pre mnohých žiadateľov
nepreniknuteľným. Akútnym problémom je však zjednodušenie schvaľovacieho procesu. Bez toho je urýchlenie vysporiadania pozemkov len nenaplneným želaním
všetkých samospráv na Slovensku,“ dodáva vedúci správy majetku Andrej Ivan. 
red
Primátor Anton Danko sa rozhodol konať. Upozornil
na problém s vysporiadaním pozemkov cez SPF v celoštátnej televízii dňa 14.1.2022. Následne sa pripojila aj Únia miest
Slovenska. Oslovený minister pôdohospodárstva Samuel
Vlčan priznal, že tento problém existuje a Slovenský pozemkový fond nemá vybavených viac ako 30 000 žiadostí!
Sľúbil však, že po zmene vedenia bude SPF vo vzťahu k samosprávam komunikovať včasne a aktívne. Napriek tomu
je jasné, že uvedené dva popradské projekty sa do konca
tohto volebného obdobia zrealizovať nestihnú.

FOTO: Mesto Poprad
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Fandeniu spoza plota v Strážach
odzvonilo
V mestskej časti Stráže sa
už niekoľko mesiacov tešia
novému futbalovému areálu.
Komplexná rekonštrukcia
pôvodného ihriska sa podarila
vďaka nadštandardnej
spolupráci Mesta Poprad
so Slovenským futbalovým
zväzom (SFZ). Portfólium
Národného tréningového
centra sa teda rozšírilo o ďalšie
ihrisko. SFZ za týmto účelom
preinvestoval viac ako 600tisíc eur. „Táto pridaná hodnota
je výsledkom naozaj dobrej a už
dlhoročnej spolupráce medzi SFZ a Mestom Poprad. Primátor Anton Danko
vždy bol a je zárukou úspešného partnerstva a výsledkom je ďalší športový
stánok, ktorý slúži predovšetkým Popradčanom,“ povedal nám prezident
Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik.

N

a novom ihrisku sa hneď udomácnili futbalisti
miestneho ŠK Zemedar Poprad – Stráže. Ako sa
hovorí, na dobré sa rýchlo zvyká, a tak to bolo aj
v prípade hráčov. Diváci ale doposiaľ museli fandiť len
spoza plota. Aj tomu však druhý januárový pondelok
odzvonilo. Pohodlie pre fanúšikov už ponúka zastrešená tribúna a komfort pre hráčov zvýšili kontajnery
so sanitárnym zariadením.
Nová tribúna

Vojtovič: Máme všetko, čo potrebujeme
Mesto však nemyslelo iba na divákov, ale aj
na rastúce potreby futbalového klubu. Ako uviedol
šéf ŠK Zemedar Poprad‑Stráže Mikuláš Vojtovič, momentálne tu pôsobí 120 detí, 8 družstiev s prípravkami

Parametre najvyšších súťaží
Kontajnery sú napojené na vnútroareálové rozvody
inžinierskych sietí, a to na elektrickú energiu, vodovod
i kanalizáciu. Prístup je po oceľovej pavlači a schodisku.
Súčasťou stavby bola aj oprava existujúceho schodiska
priľahlého objektu a vytvorenie bezbariérového prístupu z cesty do areálu futbalového ihriska a na detské
ihrisko. Náklady na realizáciu, vrátane projektovej dokumentácie, boli vo výške približne 87-tisíc eur. Ihrisko
v Strážach spĺňa parametre najvyšších súťaží, slúži prioritne pre mládežníkov a športové kluby ŠK Zemedar či
FK Poprad.
Jana Pisarčíková

DIANIE V MESTE

Viac ako stovka miest v troch radoch. Dĺžka dvadsať
metrov, šírka dva a pol metra. Takto vyzerá nová tribúna, ktorá na ihrisku v mestskej časti Stráže fanúšikom
futbalu chýbala. „Je rozdelená na tri sektory dvoma
vnútornými vstupmi a vybavená je bočným zábradlím.
Sprístupnená je z dvoch strán. Náklady na realizáciu
stavby činia zhruba 63-tisíc eur. Upravené je i oplotenie hracej plochy. Strážania majú teraz naozaj krásny
športový stánok,“ povedal primátor Anton Danko.

a jedno dospelé mužstvo.
K dispozícii majú už aj novovytvorené sociálne zázemie. Presnejšie tri kusy kontajnerov, dva šatňové a jeden so sanitárnym zariadením.
Súčasťou sú toalety a sprchy. „Strážania majú naozaj
dôvod na radosť. Pracujem tu už 40 rokov a ďakujem
vedeniu mesta za túto modernizáciu. Tí, ktorí majú
k tomuto športu blízko, veľmi oceňujú, ako nám mesto
pomohlo. Pekne sa nám to rozbehlo, rodičia tu radi
dávajú svoje deti. Teraz máme k dispozícii všetko, čo
potrebujeme,“ vysvetlil Vojtovič.
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Dal podobu jednému
z najkrajších áut
sveta

Na detstvo v Poprade si spomína ako na bezstarostné obdobie.
Chcel sa stať veterinárom, no neskôr ho život zviedol na inú cestu.
Popradčan Peter Chovanec pracuje ako exteriérový dizajnér
vo Veľkej Británii v Jaguar Land Rover. Dizajn auta Range Rover Velar,
ktorý navrhol, pobláznil celý svet.

Č
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FOTO: Jana Pisarčíková, archív P. Chovanec

lovek obklopený nádhernou prírodou a Tatrami vždy
nájde dostatok inšpirácie. Aj takouto vetou si Peter
Chovanec spomína na svoj rodný Poprad. Každú
chvíľu svojho detstva strávil hlavne športovými aktivitami.
„Ako dieťa som mal neuveriteľné množstvo energie a kreativity, ktoré som ale nevyužíval iba pozitívne. Panie učiteľky by o tom vedeli povedať svoje,“ hovorí s úsmevom Peter.
Transport dizajn
Obaja Petrovi starí rodičia, u ktorých zvykol tráviť celé
prázdniny, mali veľa domácich zvierat. Od malička si teda
k nim vypestoval blízky vzťah. Dokonca až taký, že sa najprv túžil stať zverolekárom. Zlom prišiel rok pred ukončením gymnázia. Za ušami to má jedna‑jediná kniha - Kam

na vysokú školu. „V nej som natrafil na odbor Transport
dizajn. Dovtedy som nevedel, že niečo také existuje, ale
veľmi sa mi to zapáčilo. Umenie a autá boli moja vášeň už
od detstva. Začal som sa teda intenzívne venovať tvorbe
a kresbe,“ spomína.
Na pohovore na stáž mu ponúkli prácu
Rodné mesto prvýkrát opustil, keď sa vydal na vysokú školu do Bratislavy. Ako sám priznáva, dlho sa tam ale
nezdržal. Prax ho lákala viac ako múdre slová v skriptách.
„Po roku a pol štúdia som dostal ponuku stáže v Škode
v Mladej Boleslavi. Po jej ukončení prišla ďalšia ponuka
z nemeckého Volkswagenu (VW). Nazbierať takéto skúsenosti v tak mladom veku bolo super. Po návrate z VW som
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ich využil a zabojoval o ďalšiu stáž v Jaguar Land Rover,
ktorý bol v tom čase mojou vysnívanou firmou. A pôsobím v nej dodnes.“ Peter ostal v šoku, keď prišiel na pohovor na stáž a oni mu rovno ponúkli prácu.

vek chce.“ Najväčší záujem o tento bicykel prejavili podľa
jeho slov ľudia z Arabských štátov a štátov Strednej Ázie.
„Práve tam je pochopiteľne záujem o prémiové produkty
oveľa väčší ako na iných miestach vo svete.“

Najkrajšie auto sveta

Vystavili ho s Ferrari či Bugatti

Počas takmer desiatich rokov v dizajnovom štúdiu mal
možnosť podieľať sa na dizajne takmer každého auta tejto značky. Jeho návrh SUV Range Rover Velar sa zaradil
medzi najkrajšie autá s pozitívnymi hodnoteniami odborníkov aj fanúšikov luxusných vozidiel. „Bol to jeden z mojich prvých projektov, ktorý som navrhoval. Bol to úžasný
pocit vidieť prvýkrát na ceste to, nad čím som strávil tri
roky každodennej práce. Pre dizajnéra je najlepší pocit,
keď vidí, ako sa jeho nápad z papiera zhmotní v reálny
produkt,“ hovorí. Ako vysvetlil, v štúdiu navrhujú modely
asi desať rokov dopredu. „Väčšina projektov, na ktorých
som pracoval, ešte nebola verejnosti ukázaná.“

Cena takéhoto bicykla začína na sume 14 800 libier.
Peter s bratom ho mali možnosť vystavovať aj na jednej
z najprestížnejších výstav automobilov na svete - Salon
Prive. Ich bicykel sa vynímal vedľa značiek ako Bugatti, či
Ferrari. „Na túto výstavu sa dostanú iba značky, ktoré boli
vybrané komisiou a spĺňajú podmienky na tak prestížnu
udalosť. Spomínam si na tento okamih ako na chvíľu,
kedy som bol naozaj hrdý na to, čo sme s bratom dokázali.“

Bezúdržbový bicykel

Práca dizajnéra je podľa slov Petra rôznorodá. Závisí
od fázy projektu, v ktorom sa aktuálne nachádza. „V počiatočnej fáze dizajnér pracuje sám a tvorí prvotné skice
a koncepty. Neskôr už pracuje s tímom buď 3D modelárov
alebo modelárov – sochárov, ktorí pracujú na hlinených
modeloch. Každá fáza je veľmi zaujímavá, ale najlepšia
časť je práca už na reálnych modeloch, z ktorých sa postupnou selekciou vyberá víťazný návrh,“ vysvetlil Peter.
Do toho!
Na otázku, aké má ďalšie plány, Peter odpovedal, že
nápadov má viac než dosť. Čo sa ale nakoniec podarí zrealizovať, vraj ukáže len čas. V budúcnosti by si chcel otvoriť vlastné dizajnové štúdio a zúročiť tak svoje vedomosti
a skúsenosti. Do Popradu sa stále rád vracia za rodinou
a priateľmi. Ľuďom, ktorí majú dobré nápady, no boja sa
ich uskutočniť, odkazuje: „Na to, aby sa ukázalo, či bol
nápad dobrý, sa najprv musí zrealizovať. Takže do toho!“
Jana Pisarčíková

POPRADČAN MESIACA

Okrem namakaných áut Peter spolu s bratom vyrobili
aj takzvaný Rolls‑Royce medzi bicyklami. „Nápad inicioval
práve môj brat Ľubomír, ktorý má rovnako ako ja, záľubu
vo všetkom, čo má kolesá. Vývoj od prvotného návrhu až
po prvý sériový kus, nám zabral asi päť rokov. Začalo to
ako hobby po práci a postupne sa z toho stalo až druhé
zamestnanie,“ hovorí. Zaujímavé na ňom je, že ide o bezúdržbový bicykel. „Disponuje karbónovým remeňom,
ktorý je na rozdiel od reťazového pohonu úplne tichý. Nevyžaduje si žiadny olej ani starostlivosť a má oveľa dlhšiu
životnosť ako reťaz,“ vysvetľuje Peter. Výnimočnosťou je
aj to, že vyrobiť komplexný produkt, akým je napríklad
aj bicykel, od návrhu až po výrobu, je často záležitosťou
veľkých firiem a celého tímu ľudí. „S bratom sme to s poriadnou dávkou zanietenia a vlastnými prostriedkami
dokázali sami. Žiadny cieľ nie je nedosiahnuteľný, ak člo-

Najprv sám, potom s tímom
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Hrdý otecko prvej
Popradčanky
si prebral dar

Bol prvý januárový deň, keď sa krátko pred desiatou
hodinou večer v pôrodnici popradskej nemocnice začal
rozliehať plač prvej Popradčanky roka 2022. Je ňou
Alica Novakova a na svet ju priviedla zamestnankyňa
nemocnice. Hrdému oteckovi Mykolovi k prírastku
hneď po sviatkoch osobne pogratuloval primátor
mesta Poprad Anton Danko.

DIANIE V MESTE

A
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licka sa narodila s mierami 2570 gramov
a 46 centimetrov. Pre Katarínu a Mykolu je zároveň aj prvým prírastkom v rodine. „Alica je peknučká a zdravučká. Mamka sa cíti každým dňom lepšie. Do troch mesiacov tehotenstva sme predpokladali,
že budeme mať chlapca, ale teraz sa spoločne tešíme
z krásneho dievčatka,“ opisuje dojatý otecko Mykola
Novak.
Milé prekvapenie
Ako sám povedal, vôbec im ani nenapadlo, že práve ich Alicka bude prvou narodenou Popradčankou.
„Pred nami už nejaké pôrody boli, takže keď nám pán
primátor zavolal a pogratuloval nám, boli sme milo
prekvapení,“ dodáva. Primátor Anton Danko oteckovi

zablahoželal a zaželal rodičom i bábätku pevné zdravie, veľa síl a splnených plánov. Odovzdal mu tiež vecný dar pre bábätko a finančný príspevok v hodnote
500 €, ktorý dostáva prvý Popradčan narodený v novom kalendárnom roku.
Prvorodičky dostávajú 200 €
Od prvého januára 2020, tak ako primátor Danko sľúbil vo svojom volebnom programe, dostávajú popradské mamičky pri narodení prvého dieťaťa
od mesta jednorazový príspevok vo výške 200 €. Stačí
splniť stanovené podmienky, napr. minimálne 6 mesiacov trvalý pobyt rodičov v Poprade, žiadne evidované
záväzky voči mestu a podobne. 
(jp)

Február 2022

Podpora opatrovateľskej
služby v meste Poprad
Dňa 1. 12. 2021 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorá bola uzavretá medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR (poskytovateľ nenávratného finančného príspevku)
a Mestom Poprad (prijímateľ nenávratného finančného príspevku ). V rámci uzavretej zmluvy sa bude realizovať
projekt s názvom Podpora opatrovateľskej služby v meste Poprad. Cieľom projektu je zabezpečiť dostupnosť domácej opatrovateľskej služby za účelom predchádzania umiestňovania fyzických osôb odkázaných na sociálne služby
do pobytových zariadení. Hlavnou aktivitou projektu je poskytovanie domácej opatrovateľskej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
( živnostenský zákon ) v znení neskorších predpisov. Výsledkom projektu bude vznik 30 pracovných pozícií opatrovateliek, a to kombináciou už existujúcich pracovných miest a novovytvorených pracovných miest. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytne na realizáciu aktivít projektu 489 600 EUR počas obdobia trvania
projektu. Realizácia aktivít projektu bude prebiehať v období od 1. 12. 2021 do 30. 11. 2023.
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho
rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

www.employment.gov.sk

www.esf.gov.sk

www.ludskezdroje.gov.sk

Realizácia projektu v praxi

VŠIMLI SME SI

„Všade dobre, doma najlepšie.“ Toto príslovie možno výborne vystihuje to, čo cítia ľudia odkázaní na pomoc. Ostať čo najdlhšie vo svojom domácom prostredí
môžu aj vďaka opatrovateľskej službe. V meste Poprad
pomoc opatrovateliek využíva dokopy 217 prijímateľov
tejto sociálnej služby.
Nenávratný finančný príspevok, o ktorom ste si
mohli prečítať vyššie, pomôže mestu spolufinancovať
mzdové náklady pre už pracujúce opatrovateľky, ale
zároveň vytvorí nové pracovné miesta. Mesto Poprad
ich má aktuálne 87. „Mzdové náklady na výkon opatrovateľskej služby sú vysoké, ale napriek tomu sa neodzrkadľujú v úhrade prijímateľov. Mesto Poprad si
medzi samosprávami dlhodobo udržuje líderskú pozíciu poskytovateľa kvalitných a hlavne cenovo prijateľných
sociálnych služieb. Preto sme veľmi radi, že sa nám podarilo získať finančné prostriedky z MPSVaR SR, ktorými
dokážeme pokryť mzdy 30 opatrovateľkám. Samozrejme, stále musíme reagovať aj na zvýšený záujem o poskytovanie opatrovateľskej služby, čo si bude vyžadovať navýšenie počtu nových opatrovateliek. A preto chceme
tieto financie využiť aj na rozšírenie opatrovateľskej služby,“ povedala Petra Závacká, vedúca sociálneho odboru
MsÚ Poprad. Poskytovanie opatrovateľskej služby je veľmi dôležité v rámci národných priorít, či filozofie poskytovania sociálnych služieb, ktoré má mesto zakotvené v Komunitnom pláne sociálnych služieb na roky 2021 - 2030.
„Ľuďom umožňuje zotrvať v domácom prostredí. Byť doma. Ostať tam, kde sú zvyknutí na teplo domova, susedov, prostredie, kde im je jednoducho najlepšie,“ uzavrela Závacká. 
(jp)
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Poprad
navštívili
aj turisti
z Indie či
Kostariky
Brány Mestskej informačnej kancelárie (MIK) Poprad boli počas uplynulého roka zatvorené
viac ako stodvadsať dní. Spôsobila to pandémia a s ňou súvisiace opatrenia. Informačné služby
návštevníkom museli teda štyri mesiace ponúkať emailom alebo cez telefón. Najväčšími ťahákmi
celého roka boli Popradské kultúrne leto a vianočná výzdoba.

Č

esi, Slováci, Poliaci, Maďari. To sú štyri najviac zastúpené národnosti, ktoré si počas roka 2021 prišli pozrieť krásy nášho mesta i regiónu. „Je treba poznamenať, že podiel poľských turistov oproti obdobiu pred
pandémiou značne klesol,“ hovorí riaditeľka MIK Poprad
Lucia Pitoňáková. Do mesta ale zavítali návštevníci z pobaltských krajín – Estónsko, Lotyšsko a Litva. „Veľmi nás
teší, že sme v Poprade opäť zaevidovali viac návštevníkov z Nemecka. Na naše prekvapenie, do Popradu a regiónu Tatry prišli aj mnohí návštevníci z Francúzska. Ale
tiež z Belgicka, Holandska, Dánska, Anglicka a Spojených
štátov amerických. Tých bolo pochopiteľne menej. Najmä
v auguste sme mali množstvo španielskych návštevníkov.
Koncom letnej turistickej sezóny sme zaznamenali tiež turistov z Izraela. Exotickejšie krajiny zastúpili návštevníci
z Indie či Kostariky,“ vyratúva Pitoňáková.

ZAUJIMAVOSTI

Kde sa dá najesť?
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Pracovníci v cestovnom ruchu občas zvyknú s úsmevom hovoriť, že nikto nemá viac otázok ako turista, ktorý
baží po zážitkoch. Niekedy nimi vedia poriadne prekvapiť i rozosmiať. Tento rok bolo ale bizarných otázok akosi
menej. Turistom hlavy motali úplne základné informácie. „Vo sviatočnom období sa dopytovali predovšetkým
na gastro prevádzky. Opakovala sa otázka, kde sa môžu
najesť, prípadne zabezpečiť si raňajky, ktoré im ubytovacie zariadenia nemohli poskytnúť,“ hovorí riaditeľka. Ako

dodáva, najviac dopytovanými informáciami boli atraktivity mesta Poprad, galéria, múzeum, mestská pamiatková
rezervácia Spišská Sobota, autobusové a vlakové spojenia,
ako aj turistické možnosti v regióne a jaskyne v okolí. Turisti
sa tiež podľa slov Pitoňákovej s nadšením zaujímali o vianočnú výzdobu a časy jej rozsvietenia.
Chodník naboso i drevorezby
Pre MIK boli prvé tri mesiace roka 2021, a tiež prelom novembra a decembra, neradostnými obdobiami. Prevádzka
bola vtedy pre verejnosť zatvorená. Pracovníci MIK‑u sa
teda sústredili na poskytovanie základného informačného
servisu. Pravidelne aktualizovali zoznam testovacích miest,
neskôr možnosti očkovania v meste, či súhrn
platných podmienok
pre vstupy do zariadení
cestovného ruchu. Zároveň pracovali na príprave jarných a letných
aktivít. V spolupráci
s Mestskými lesmi Poprad vytvorili „chodník
naboso“ pri Malom
lome na Kvetnici. V septembri sa im vďaka
spolupráci s Oblastnou

Február 2022
organizáciou cestovného ruchu Región Vysoké Tatry,
mestom Poprad a Mestskými lesmi v Poprade podarilo
zrealizovať projekt, ktorý ešte na jar 2021 iniciovali. Išlo
o DREVOREZBY PRE POPRAD spojené s dištančným sympóziom rezbárov s finančnou podporou Ministerstva
dopravy a výstavby SR. Výsledkom sú drevorezby zvierat
z dielní piatich majstrov rezbárov, ktoré boli osadené v lokalite prímestských rekreačných lesov v Poprade‑Kvetnici.
Drevorezby verejnosti sprístupnil koncom októbra primátor mesta Poprad Anton Danko. „Po sprístupnení drevorezieb na Kvetnici sa zvýšil počet návštevníkov, ktorí mierili
práve do tejto lokality. Z tohto dôvodu MIK zabezpečila
aktualizáciu informačných panelov v Malom lome a pripravila tiež samostatnú mapu rozmiestnenia drevorezieb
v tejto rekreačnej oblasti,“ vysvetľuje Pitoňáková. Túto
mapu si môžete bezplatne vyzdvihnúť v MIK Poprad.
Na bicykli i za zážitkami
Po Veľkej noci, keď MIK otvorila svoje brány, počet zahraničných návštevníkov rástol veľmi pomaly. V čase postupného oživovania cestovného ruchu zamerali pracovníci svoje aktivity na našich obyvateľov. „Záujemcom sme
ponúkli sériu bezplatných sprevádzaných cyklo‑výletov
pod názvom JÚNOVÉ CYKLO‑STREDY #VISITPOPRAD.

Bezkonkurenčné kultúrne leto
Za ten čas, čo iné mestá kultúrne podujatia kvôli starostiam s opatreniami radšej zrušili, mesto Poprad sa s nimi
statočne popasovalo a doprialo obyvateľom poriadny
kus kultúrneho vyžitia. Absolútnym hitom leta tak bolo
nielen pre domácich, ale aj pre návštevníkov, Popradské
kultúrne leto (PKL). „Mestu Poprad sa ho podarilo pripraviť vo výbornej kvalite a počtom podujatí sa mu ponuka
z iných slovenských miest nevyrovnala. V rámci PKL 2021
veľký úspech zožal i festival Made in Slovakia a podujatie
Viva Italia pritiahlo mnohých návštevníkov z Talianska,“
reaguje Pitoňáková.
122 dní sa brány neotvorili
Z pohľadu štatistiky, v uplynulom roku pracovníci MIK
Poprad vybavili osobne, telefonicky, či e‑mailom 15 792
klientov. „Pretrváva približne 60 % pokles predovšetkým
vzhľadom na skutočnosť, že prevádzka MIK bola v roku
2021 uzavretá spolu 122 dní. Návštevnosť počas víkendov ovplyvnila skutočnosť, že sa v Kine Tatran nemohlo
premietať," dodala riaditeľka. Postarali sa tiež o 1 300
aktívnych účastníkov podujatí realizovaných pod taktovkou MIK (pozn. red.: júnové cyklostredy a zážitkové
soboty), a tiež 524 detských a dospelých účastníkov sprevádzaných prehliadok v centre mesta a v Spišskej Sobote
na objednávku. Vo veľkej miere k návštevnosti MIK prispel
i predaj suvenírových 0-eurových bankoviek. „V júli prednostne práve v MIK začal predaj bankovky Vysoké Tatry
a v decembri krátko po opätovnom otvorení prevádzky
sme mohli návštevníkom a zberateľom ponúknuť limitovaný počet bankoviek z vianočnej edície „Šťastné a veselé
2021“, ktoré boli k dispozícii iba na niekoľkých miestach
na Slovensku a v Česku.“
Kino doma

Počas letných prázdninových mesiacov sme v spolupráci s mnohými partnerskými subjektmi zorganizovali sériu
podujatí pre rodiny s deťmi pod názvom ZÁŽITKOVÉ SOBOTY #VISITPOPRAD, ktoré sa u verejnosti stretli s mimoriadnym úspechom. Návštevnosť týchto sobotných podujatí sa
pohybovala od 100 do 250 účastníkov,“ dodáva riaditeľka.

MIK je taktiež prevádzkovateľom Kina Tatran. Rok kinosálam neprial, a preto prišli s novým projektom. Cez webstránku Kina Tatran si v období zatvorenej kinosály mohli
milovníci filmov zakúpiť streamované on‑line premietanie
rôznych titulov v rámci projektu „Kino doma“. Ako vydavateľ zabezpečuje MIK taktiež tlač a distribúciu Mesačníka
Poprad do domácností. Ak si ho niekto nenájde vo svojej
schránke, treba to bezodkladne oznámiť. „Doručovateľ
nám poskytuje nadštandardnú službu spočívajúcu v náhradnom doručení mesačníka v prípade, ak sa nedostatky potvrdia,“ objasnila riaditeľka.
Tím Mestskej informačnej kancelárie Poprad hľadí
na nadchádzajúci rok 2022 s veľkou dávkou optimizmu
a s vierou v lepšie časy pre subjekty v cestovnom ruchu. „Už teraz plánujeme a pripravujeme jarné aktivity
pre školské a predškolské kolektívy, ale aj zaujímavé súťaže pre individuálnych návštevníkov a rodiny s deťmi počas
letných mesiacov,“ uzavrela riaditeľka.
(red.)

ZAUJIMAVOSTI
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Karasčatá
získali zlaté
pásma

K

aždý jeden z nich spieva už od malička. Miško Lipták
(9 rokov), Aurora Torozi (11 rokov) a Zuzana Skoncová (16 rokov) sa pod vedením svojej pani učiteľky
Moniky Karasovej zapojili do celoslovenskej súťaže. „Išlo
o multižánrovú súťaž, čo znamená, že sa súťažilo v rôznych kategóriách. Modrý svet očami umenia organizuje
Súkromná umelecká škola z Bardejova. Boli sme vďační,
že sme sa mohli zapojiť,“ hovorí učiteľka Monika Karasová.
Najprv tréning, potom „ostrá“
Každý z mladých spevákov teda nahral jednu súťažnú
pieseň, ktorú podporili aj videom. „Zuzka je najstaršia. Je
už takou samostatnou jednotkou, takže si spev nahrávala sama. S tými mladšími sme to nahrávali u nás doma,“
vysvetľuje Karasová. „Najprv sme si všetko natrénovali
na hodinách, a potom sme to nahrali na kameru, upravili video a posielali,“ dodáva. Spolu s výsledkami prišiel
aj veľký dôvod na radosť. „Všetci traja získali zlaté pásma.
Veľmi sme sa z toho tešili. Pre učiteľa je najväčšou odmenou, keď vidí, že jeho práca stála za to a výsledky sa dostavili,“ zhodnotila Karasová.
Spevákov ocenenie potešilo

podariť,“ hovorí. Najmladší džentlmen z partie spevákov
je Miško Lipták. Spevu sa venuje štyri roky. Pre Miška to
bola prvá súťaž a hneď aj s úspechom. „Naspieval som
pesničku Demikát zo Zlatej brány a bol som veľmi nadšený, keď som vyhral,“ zhodnotil.
Najmä populárne piesne
Ako prezradila učiteľka Karasová, o spev je v Poprade veľký záujem. „Detičky chodia už od šiestich rokov
a máme už aj stredoškolákov. Veľmi radi spievajú,“ povedala. Prím držia populárne piesne. „Minimálne raz do mesiaca skúšame aj ľudovky," dodala. Aj mladým spevákom
a ich učiteľom hlavy trošku zamotali online hodiny. „Bolo
to ťažšie. Ja deťom často potrebujem veci vysvetliť aj inak,
občas im chytiť bradu a podobne a cez počítač sa to nedalo. Bolo to náročné,“ vysvetľuje. S učiteľkou súhlasila aj
Aurora. „Online hodiny som zvládala horšie ako keď sme
v škole. Niekedy nám to pri prenose sekalo. Je lepšie, keď
sa vidíme a pani učiteľka nás môže opraviť,“ reaguje. Taktiež Zuzane sa online hodiny menej pozdávali. „Bolo to
určite ťažšie. Keďže bývame v bytovke, mala som obavy,
že budem rušiť susedov. Nemala som taký priestor, aby
som si mohla z plných pľúc zaspievať,“ hovorí Zuzana.
Nahrali cédečko
V snahe dať deťom nejaký impulz, si teda pani učiteľka
vymyslela menšiu fintu. Na konci školského roka spoločne
nahrali cédečko. „Chceli sme ich motivovať, aby sa snažili. Nemali sme koncerty, súťaže, nič naživo. Bol to darček
i odmena za to, že sa snažia. Každý žiak má na cédečku
jednu pieseň. Nahrávanie bolo pre decká náročné. Niektoré sa aj dve a pol hodinky potrápili, aby to bolo dobré
technicky a aby to malo aj správny výraz. Spievali detské
piesne, starší už aj piesne o láske. Myslím, že deti aj rodičov sme potešili,“ uzavrela Karasová.
Jana Pisarčíková

MLADÍ SPEVÁCI

Radosť neskrývali ani traja mladí speváci. Zuzka Skoncová so spevom začala v druhom ročníku na základnej
škole. Dnes je druháčkou na strednej. Do súťaže sa prihlásila s pesničkou od Mandy Moore s názvom I see the
light, ktorú môžete poznať aj z rozprávky Na vlásku. Ako
prezradila učiteľka, Zuzka si všetko nahrávala sama. Keď
získala zlaté pásmo, bola veľmi rada. „Boli to samozrejme
dobré pocity. Veľmi ma potešilo, že niekto ocenil niečo, čo
som urobila sama,“ povedala. Aurora Torozi sa spevu venuje už od prvého ročníka základnej školy. Do súťaže sa
prihlásila s českou pesničkou Co zbýva nám. „Bola som
veľmi rada, že som získala zlaté pásmo. Bolo tam aj dosť
iných dobrých detí a myslela som si, že sa mi to nemusí

Modrý svet očami umenia. To je
názov online súťaže, do ktorej sa
zapojili žiaci Základnej umeleckej
školy, Spojená škola ul. Letná.
Nakrútili videá so svojimi speváckymi
výkonmi a vo svojich kategóriách
získali zlaté pásma.
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Nadácia Veolia Slovensko nezištne pomáha
POPRAD
Mesačník

Nadácia Veolia Slovensko pomáha rôznym komunitám a podporuje 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,
podporu zdravia, vzdelávania, vedy, telo-

výchovy a športu. Teší nás, že aj v radoch
našich zamestnancov sa nachádzajú aktívni a obetaví ľudia s cieľom pomáhať
druhým.
Božena Dická, PVPS, a.s.
Slavomíra Vogelová StVPS, a.s.
Nadácia Veolia Slovensko
Foto: archív PVPS, a.s., StVPS, a.s.
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Nadácia Veolia Slovensko aj v uplynulom roku poskytla finančné prostriedky
niekoľkým organizáciám svojho regiónu. Zamestnanci skupiny Veolia majú
možnosť získať financie na podporu
rôznych verejnoprospešných projektov
s podmienkou, že sa sami podieľajú na
ich realizácii ako dobrovoľníci. Jednou
z podporených aktivít bolo vytvorenie
haly v Centre pre deti a rodiny Alžbetka,
n.o. v Spišskej Novej Vsi. Vďaka finančnej pomoci sa zrealizovali nové stierky
a nátery, vybavenie jedálne a obývacej
časti. Realizáciou projektu sa umožnilo
vytvorenie priestorov, kde sa klienti centra najčastejšie stretávajú pri spoločných
chvíľach, a tak môžu rozvíjať svoje duchovné a sociálne hodnoty.
Ďalším zaujímavým podporeným podujatím bol Duatlon v Spišskej Novej Vsi.

Už niekoľko rokov je ŠK Iglovia o.z. organizátorom najvyššej súťaže, a to Majstrovstiev SR. Duatlon je modifikáciou
triatlonu, je to verzia bez vody a zaraďuje sa medzi najťažšie športy. V hlavnej kategórii sa beží 10 km, bicykluje 40
km a záverečný beh je 5 km. V žiackych
a detských kategóriách sú vzdialenosti
adekvátne prispôsobené. Snahou organizátorov je pritiahnuť deti a mládež
v našej elektronickej dobe k športovaniu.
Celkovo sa súťažilo v 8 štartových vlnách
v kategóriách od Nádejí (kategória C) až
po vekovú kategóriu V3, t.j. muži a ženy.
Obe organizácie vyjadrili svoje mimoriadne poďakovanie našej Nadácii Veolia
Slovensko za poskytnutú podporu.

Kontakt:
hr.slovakia@FALKE.com,
052/426 39 14,
FALKE Slovakia s.r.o. Mierová 1 Svit.

Hľadáme Mechanika pletiarenských strojov.
Náš tím hľadá šikovného kolegu,
ktorého práca na údržbe strojov a zariadení je aj koníčkom.
Ponúkame vám novú zaujímavú pracovnú pozíciu
v nemeckej spoločnosti s viac ako 120 ročnou rodinnou tradíciou
s perspektívnymi sociálnymi a pracovnými garanciami v regióne.
Ak ste vyučený mechanik pletiarenských strojov
alebo vás táto práca baví, ozvite sa nám!
Plat: 6,20 € - 7,00 €/hod. + variabilná zložka 250€ mesačne!
Spolu až do: 1 410 € alebo 1 550 € !
Základná mzda za hodinu: 5,70 €, alebo pre skúseného mechanika 6,50 €.
Príplatok za 4-zmennú prevádzku je 0,50 €/hod.
Príplatky za nočné a víkendy: cca 150 €.
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Stránka Mesta
Poprad v súťaži
ZlatyErb.sk
získala„bronz“

S

úťaž ZlatyErb.sk každoročne vyhlasuje Únia miest
Slovenska a eSlovensko
spoločne so Združením informatikov samospráv Slovenska a Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Hlavným
cieľom súťaže ZlatyErb.sk je
podporiť informatizáciu slovenských samospráv, oceniť výnimočné projekty a ohodnotiť snahu zástupcov samospráv efektívne a transparentne využívať
informačno‑komunikačné technológie, a tým zvyšovať
kvalitu služieb pre obyvateľov.

V osemnástom ročníku súťaže
o najlepšiu internetovú
stránku samospráv za rok 2021
obsadila internetová stránka
Mesta Poprad tretie miesto.

Kritéria hodnotenia

Nová tvár webstránky
Webová stránka Mesta Poprad v apríli minulého roku
dostala nový vzhľad. Koncepcia novej stránky bola poňatá
tak, aby sa na nej nachádzali predovšetkým všetky povinne zverejňované informácie o samospráve, jej fungovaní,
nakladaní s majetkom, ale aj informácie o aktuálnom dianí

v meste. Webstránka zároveň odkazuje na oficiálny turistický portál visitpoprad.sk, ktorý je centrálnym zdrojom
informácií pre turistov a návštevníkov mesta. „Pripravila
sa so zámerom, aby bola užívateľsky čo najjednoduchšia,
a aby príbuzné informácie boli dostupné z jedného miesta
s možnosťou vyhľadávania,“ doplnil Maitner. Internetovú
stránku na základe požiadaviek mesta realizovala spoločnosť Lomtec.com, a. s., ktorá zvíťazila vo verejnej súťaži
s cenou 20 052,00 €. Táto suma zahŕňa dodanie vizuálu,
prevádzku a údržbu webstránky na nasledujúce 4 roky.
(jp)

DIANIE V MESTE

Do súťaže sa tento rok zapojilo 74 samospráv. Porota hodnotila 59 kritérií v 11 kategóriách. Posudzovali sa
napríklad odporúčané informácie a služby, informácie
v oblasti cestovného ruchu, ovládanie webu, prehľadnosť
a grafické spracovanie stránky, bezbariérová prístupnosť,
pomocné služby, technická správnosť stránky a iné. Tento
rok udeľovanie cien prebehlo elektronicky. Mesto Poprad
získalo tretie miesto. „Jedným z kritérií súťaže je práve
obsah webovej stránky a na ňom na mestskom úrade
pracuje väčšina z oddelení. Poďakovanie teda patrí práve
zamestnancom mestského úradu, ktorí sa starajú o chod
tejto stránky a napĺňajú ju obsahom,“ povedal Jaroslav
Maitner, vedúci oddelenia informatiky Mestského úradu
v Poprade. Ako dodal, umiestnenie ich potešilo, no zároveň aj poukázalo na veci, na ktorých je potrebné ešte zapracovať.
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pozorňujeme poplatníkov na novelu zákona
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov, na základe
ktorej si podľa § 82 odseku 5 „Poplatník uplatní nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku podľa
odseku 2 zákona podľa podmienok a na základe
podkladov ustanovených podľa § 83 ods. 1 zákona
najneskôr do 90 dní po skončení zdaňovacieho

obdobia, inak nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku zaniká.“. Z uvedeného vyplýva, že ak
poplatník splnil podmienky na úľavu alebo odpustenie poplatku z dôvodu, že sa na území obce nezdržiaval viac ako 90 dní, má si splniť oznamovaciu povinnosť, a zároveň predložiť aj príslušné
podklady v zákonom stanovenej lehote do 90 dní
po skončení kalendárneho roku 2021, čiže posledným dňom lehoty je 31. 03. 2022.

OZNAM

Uplatniť si úľavu alebo odpustenie
poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady za rok 2021
je možné len do 31. 03. 2022.
U

Jakub opäť kraľuje rebríčku
popradských mien, Ninu
vystriedala Nela

R

ok 2021 bol na nové prírastky bohatší ako rok
predtým. Zatiaľ čo v roku 2020 sa v Poprade narodilo 1170 detí, v minulom roku to bolo 1188.
Najobľúbenejšími menami, ktoré rodičia svojim deťom darovali, boli Nela a Jakub. Vyplýva to z rebríčka
najpopulárnejších mien, ktoré zostavil Matričný úrad
v Poprade. Meno Jakub si rodičia vybrali pre svoje
dieťa až 35krát. „Za ním nasleduje Adam (25×),
Tomáš (21×), Michal (18×), Ján a Samuel (17×), Matúš
a Richard (13×), Filip, Dávid, Damián, Martin, Oliver
a Peter (12×),“ informovala popradská hovorkyňa Jarmila Hlaváčová.

Mustafa, Mael, Miran, Evan, Claudio, Arman, Aryan,
Kemal, Selim. Pri dievčatách sa rodičia rozhodli aj
pre mená, ako Ashley, Kimberly, Esme, Leilany, Rosalinda,“ dodáva hovorkyňa.
V roku 2021 sa narodilo v popradskej nemocnici
596 chlapcov a 592 dievčat.
(red.)

Nela predbehla Emu

Rosalinda i Mustafa
Zahraničné trendy a používanie menej tradičných
mien sa tak, ako každý rok, objavilo aj v našom meste.
„Z exotických chlapčenských mien to boli napríklad

DIANIE V MESTE

U dievčat sa najobľúbenejším menom stala Nela.
Rodičia si toto meno zvolili 23krát. Nasleduje Ema
a Emma (21×), Sofia (16×), Eliška, Jasmína, Timea (15×),
Anna, Nina, Tamara (13×), Viktória a Melisa (10×).
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Verejné poďakovanie
5. januára mi po dlhšie trvajúcich zdravotných problémoch zomrel 40 ročný syn Daniel. Myslím, že nie je
potrebné charakterizovať naše mentálne ani psychické
rozpoloženie v rodine.
7. januára sa uskutočnila v spolupráci s Pohrebno
‑cintorínskymi službami Mesta Poprad občiansko‑
kremačná rozlúčka so zosnulým synom. Pri príprave
pohrebu som bol milo prekvapený ochotou, citlivým
a ústretovým prístupom všetkých zamestnancov tejto
mestskej inštitúcie v čele s p. Ing. Marekom Budzákom,
ktorý bol osobne prítomný pri všetkých administratívno
‑organizačných zabezpečeniach pohrebu. Veľmi si to
vážim.
V deň pohrebu mimoriadne oceňujem rozlúčkovú
reč p. Mgr. Marty Luptákovej. Zoslala balzam na naše
ubolené duše (moju, manželkinu i dcérkinu). Bolo to
veľmi erudované, empatické, precízne a profesionálne
zrealizované rečnícke vystúpenie. „Niečo“ o takýchto
príležitostných prejavoch viem, veď som na nich viac
ako 30 rokov pripravoval stredoškolákov na hodinách
slovenského jazyka a literatúry a sám som takéto reči
štylizoval aj prednášal v životnej praxi.

Chcel by som vyjadriť pani Mgr. Marte Luptákovej môj
obrovský obdiv a vďaku – veď medzi najťažšie chvíle v živote patria aj tie, keď rodičia pochovávajú svoje deti.
Ďakujem i ďalším členom Zboru pre občianske
záležitosti Mesta Poprad, ktorí spoluúčinkovali pri našej
smútočnej udalosti a zmiernili náš veľký žiaľ nad stratou
milovaného syna.
Na záver ešte jedno veľké ĎAKUJEME!
PhDr. Dušan Žiška

stredoškolský učiteľ– senior

Poďakovanie

NAPÍSALI STE NÁM

S odstupom času dvoch rokov som bola aj
napriek pandémii, hospitalizovaná v mesiaci január 2022 v nemocnici v Poprade na oddelení
ušno‑nosno‑krčnom /ORL/. Vlastnou skúsenosťou a pozorovaním som zistila, že aj v tejto ťažkej
dobe toto oddelenie fungovalo perfektne a s plným nasadením, napriek rôznym covidovým
obmedzeniam. Ľudskosť a vľúdnosť zo strany
zdravotníkov nemali absenciu.
Chcem týmto vysloviť obdiv a uznanie primárovi oddelenia MUDr. Jánovi Sopkovi, ostatným lekárom, vedúcej sestre PhDr. Angelike
Farkašovej, sestričkám Evke, Katke, Majke, Megy
a ostatným nemenovaným, za ochotu, láskavosť
a trpezlivosť, s akou sa snažili nám pacientom
pomáhať. Týka sa to aj úseku audiometrie, kde
MUDr. Alexandra Lusková a sestrička Mariana
Parnajová s ochotou a láskavosťou dokázali nielen vysvetliť, čo sa bude diať, ale aj upokojiť vystrašeného a uboleného pacienta.
Aj oni majú svoje starosti a dokážu sa rozdávať v náš prospech. Zdravotnícki pracovníci
zo všetkých oddelení sú podľa mňa hrdinovia
týchto dní, lebo riskujú svoje životy, aby zachraňovali tie naše.
Pochvalne sa môžem vyjadriť aj o kuchároch,
ktorí pripravujú veľmi chutné jedlá s pestrým jedálnym lístkom.
Myslím si, že niektoré oddelenia, vrátane ORL,
by si zaslúžili lepšie materiálne vybavenie v súlade so štandardmi 21.storočia. Ale toto zrejme
závisí od vyšších kompetentných miest. Napriek
tomu sa naša popradská nemocnica v rámci celoslovenského hodnotenia poskytovania zdravotnej starostlivosti umiestňuje na popredných
priečkach, keď za rok 2021 sa z 33 nemocníc
umiestnila na 4.mieste. Blahoželám a ďakujem! Nemocnici v Poprade prajem veľa ďalších
úspechov v podobe uzdravených, spokojných
a vďačných pacientov!
Blažena B.
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Verejný
defibrilátor
na Západe
V októbri minulého roka sme sa zapojili
do celoslovenskej súťaže o prístroj AED
- defibrilátor, ktorý slúži na záchranu
ľudských životov. Prihlásených bolo mnoho
obcí a škôl z celého Slovenska.

N

aša žiacka školská rada rozbehla prezentáciu medzi žiakmi, doma medzi rodičmi, priateľmi, a tak sa
to šírilo verejnosťou pomerne rýchlo. Súťaž bola
veľmi napínavá, vždy to pred polnocou svedčilo v náš
prospech, no ráno nás predbehla Stredná zdravotnícka
škola z Čadce. Aj napriek našej tesnej prehre - 2. miesto
(992 našich hlasov a 1035 Stredná zdravotnícka škola
v Čadci, rozdiel len 43 hlasov), sa organizátor rozhodol
prístroj darovať aj nám.
V decembri sme spoločne v priestoroch školy zorganizovali vianočný trh, kde sme predávali vlastnoručne
vyrobené žiacke výrobky. Výťažok z predaja výrobkov

sme použili na kúpu vyhrievacej skrinky na AED prístroj.
Vážení priatelia, prístroj je už k dispozícii na fasáde
pred hlavným vchodom do budovy našej školy a v prípade potreby Vás bude zvukom navigovať.
Ďakujem všetkým za podporu, bojovnosť a spoluprácu, organizátorom za milé rozhodnutie darovať defibrilátor aj nám. Všetkým nám želám, aby sme takýto prístroj
nemuseli nikdy v živote potrebovať. Ale zároveň si prajem, aby zachránil nejeden život, až to bude potrebné.
Mgr. Monika Strnková
riaditeľka ZŠ s MŠ,
Komenského ulica

NAPÍSALI STE NÁM

Za Františkom Illenčíkom

26

V deň, keď si na prelome rokov posielame priania
toho najlepšieho, ma zastihla
SMS‑ka, že zomrel František
Illenčík. Šok! Hombre už nie je
medzi nami! Poznala som ho
cez 40 rokov a snáď nikdy som
ho nevolala František. V našej
divadelnej brandži to bol jednoducho Hombre. Vedela som, že ho dlhé roky trápia nemalé zdravotné
problémy, ale zároveň i to, že bol vzrastom síce malý,
ale zato húževnatý bojovník so všetkým, čo jeho útle
telo gniavilo.
Vždy ostane v mojej pamäti ako kamarát z javiska, kde nesporne patril! Miloval divadlo a v histórii
popradského Divadla Commedia zanechal výraznú
a nezmazateľnú stopu. Vynikajúci herec, ktorého komediálny herecký talent očaril nielen laikov, ale i odborné publikum.
Budem si na neho spomínať ako na človeka s veľkým srdcom, ktorý bol v mojich očiach úprimný,

nesmierne rozhľadený, plný empatie, nekonečných
filozofických úvah, pre niekoho možno „čudák“, ale
rozhodne „dobráčisko“. Nielen ja, ale všetci sme žasli
nad jeho „hláškami“, slovnými hračkami a improvizačným talentom. Bol hercom, ktorý neustále premýšľal
a bol viac než platným spolutvorcom inscenácií. „Vyrábal gagy“ a rozosmieval okolie. Jednoducho, kde
bol Hombre, tam nechýbala sranda.
Tento muž s bledomodrými očami a šibalským
úsmevom mal ale i svoj hlboký vnútorný svet, v ktorom zvádzal rôzne ťažké zápasy. Statočne a čestne.
Obdivovala som jeho záujem o všetko, to, ako „ľavou
‑zadnou“ lúštil i tie najkrkolomnejšie krížovky, ako
stále hľadal odpovede na zásadné otázky existencie
života a sveta. A ako sa až detsky úprimne tešil, keď
ich nachádzal!
Hombre, viem, že si miloval život, divadlo, ľudí,
ktorým si rozdával úsmev a radosť. A to nie je málo!
Ďakujem, že som mohla byť pri tom. Česť Tvojej pamiatke.
Veronika Žoldáková
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CITÁT
„Ranné mesto na konci februára podobá sa dáždniku, ktorý sa nikdy nezatvára. Je to prirovnanie, ktoré pokrivkáva - čo
chcete od básnika, ktorého živí polosuchá strava!“
Ľubomír Feldek

Spoločenská rubrika

Manželstvo uzavreli
27. 12. – Mgr. Zita Zemanová a Mgr. Michal Hebenár
8. 1. – Denisa Dulovičová a Mgr. Milan Polovka
14. 1. – Ivana Nemcová a Martin Švidroň

rozlúčili sme sa
DECEMBER

JANUÁR

13. 12. v Poprade – Veľkej s Jánom Kordovanom (1952)
14. 12. v Poprade Matejovciach s Milanom Gadžim
(1961)
v Poprade – Veľkej s Alžbetou Štrassovou (1937)
v Poprade – Veľkej s Jánom Švorcom (1944)
15. 12. v Poprade – Veľkej s Františkom Konkoľom
(1959)
v Spišskej Sobote s Ing, Františkom Hudákom
(1956)
v Poprade – Veľkej s Františkom Zacherom
(1935)
20. 12. v Poprade – Veľkej s JUDr. Jankou Hesovou
(1948)
v Poprade – Veľkej s Alžbetou Tomovou  (1933)
22. 12. v Poprade- Veľkej s Annou Pastrňákovou (1930)
v Poprade – Veľkej so Štefanom Baranom (1951)
v Poprade – Veľkej s Máriou Kundisovou (1939)
v Poprade – Veľkej s Ing. Štefanom
	Chlebovcom (1950)
23. 12. v Spišskej Sobote s Antonom Mezovským (1943)
27. 12. v Poprade – Veľkej so Štefanom Šavelom (1948)
28. 12. v Poprade – Veľkej s Jánom Liptajom (1947)
29. 12. v Poprade – Veľkej s Jankou Farkašovou (1966)
v Poprade – Veľkej s Jozefom Petríkom (1947)
30. 12. v Poprade – Veľkej s Máriou Boreckou (1940)
v Spišskej Sobote s Alicou Kubáňovou (1947)
31. 12. v Poprade – Veľkej s Jozefom Hlavčákom (1941)

4. 1.
5. 1.

7. 1.

10. 1.
11. 1.
12. 1.
14. 1.
17. 1.
18. 1.

v Poprade – Veľkej s Michalom Jánom
Ovšonkom (1999)
v Poprade – Veľkej s Petrom Stopkom (1965)
v Poprade – Veľkej s Michalom Pavlíkom (1934)
v Poprade – Veľkej s Mgr. Máriou Homolovou
(1942)
v Poprade – Veľkej s Ing. Arturom Závatským
(1939)
v Poprade – Veľkej s Ernestom Juhásom (1938)
v Poprade – Veľkej s Máriou Hrbáľovou (1939)
v Poprade – Veľkej s Františkom Illenčíkom
(1952)
v Poprade – Veľkej s Katarínou Buzíkovou 		
(1942)
v Poprade – Veľkej s Rastislavom Bončom (1975)
v Poprade – Veľkej so Žofiou Štanclovou (1930)
v Poprade – Veľkej s Erikou Teplickou (1943)
v Poprade – Veľkej s Annou Hovorkovou (1931)
v Poprade – Veľkej s Jozefom Križovským (1949)
v Poprade – Veľkej s Johanou Krajčovou (1926)
v Poprade – Veľkej s Margitou Vasičákovou
(1941)
v Poprade-Veľkej s Annou Kubátovou (1933)

Rozpis zabezpečenia poskytovania lekárenskej pohotovostnej služby
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

Ordinačné hodiny:
Pondelok – piatok
Sobota, nedeľa, sviatky

16:00 – 22:00
07:00 – 22:00

Ordinačné hodiny:
Pondelok – piatok
Sobota, nedeľa, sviatky

16:00 – 22:00
07:00 – 22:00

Zubná pohotovosť
Ordinačné hodiny:
Lokalizácia: budova hlavnej vrátnice,
Sobota, nedeľa
1. poschodie, číslo dverí 102
Tel.: 052 / 7125 613
								

09:00 – 13:00
ZDROJ: Nemocnica Poprad
ZDROJ: Nemocnica Poprad
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Popradskí futbalisti
kujú jarné plány

P

Futbalisti FK Poprad hrali súťažný zápas
v III. lige Východ naposledy 24. októbra
uplynulého roka. Chvíľu si oddýchli, ale
do Vianoc ešte stihli nejaký ten tréning.
Druhú fázu zimnej prípravy odštartovali
zverenci Vladimíra Lajčáka 10. januára.
Zišli sa všetci, nikto na Poprad po jeseni
nezanevrel. Na jar chcú potvrdiť pozíciu
v prvej osmičke.

opradskí futbalisti využívajú na zimnú prípravu domáce podmienky,
všetky dostupné ihriská Národného
tréningového centra, ako aj Mestský futbalový štadión vo Veľkej. Silu naberajú
v posilňovni. „Po skončení jesennej časti
sme mali iba dva týždne voľna, a potom
hráči začali plniť individuálne plány. Mali
aj spoločné posilňovanie, kým to bolo
možné. Základnú vytrvalostno‑silovú
prípravu sme tak potiahli šesť týždňov.
Oddýchli sme si počas Vianoc. 10. januára sme sa všetci stretli v šatni a ideme
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naplno. Druhá časť zimnej prípravy je
postavená na individuálnych schopnostiach, súhre a organizácii mužstva,“ uviedol tréner FK Poprad Vladimír Lajčák.
Potešiteľné je, že kabínu treťoligového Popradu nikto neopustil. Pokračovať
bude spolupráca s Podbrezovou a klub sa
obzerá po posile do defenzívy. „Chlapci
sa ukázali ako veľmi zdravá partia, ktorá
našla vzťah k sebe i k tréningu. Už prvá
časť zimy ukázala, že sú schopní a ochotní tvrdo pracovať. To je výborný predpoklad. Som príjemne prekvapený, že nikto
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z tímu neodišiel. Pracujeme okrem iného aj s tromi dorastencami a zatiaľ jediným novým príchodom je overený domáci hráč Róbert Ujčík. Ak bude pre nás prínosom,
tak do kádra pôjde,“ povedal popradský tréner.
Popradčania si pre túto časť zimnej zaberačky naplánovali až osem prípravných zápasov, čo je slušná porcia.
Niečo už stihli odohrať v januári. „Verím, že v marci budeme dobre pripravení a rozohratí. Úvod jari bude náročný, začíname z ostra. Už 5. marca máme dohrávku
15. kola so Stropkovom. Čaká nás 17 kôl. Hráčsky potenciál tu je, veď máme mladý kolektív. Chceme hrať už menej naivný futbal a dúfam, že budeme viac organizovaní. Ako sa hovorí, trénerovi je vždy najväčšia zima, preto
som sa vôbec netešil na chladnú prípravu, ale na jar sa
teším určite. Chceme divákov baviť našou hrou,“ dodal
V. Lajčák.
Jar bude plná rébusov na ihrisku i mimo neho
Podľa možností a opatrení začali v januári trénovať
všetky kategórie FK Poprad. Jarná misia klubu je jasná.
„Chceli by sme si udržať štatút akadémie. Na to ale potrebujeme zachrániť v súťaži dorastencov, a preto sa
pokúsime káder posilniť. Navyše, A‑tím musí v tretej
lige kvôli reorganizácii súťaží skončiť do ôsmeho miesta v tabuľke,“ vysvetľoval manažér FK Poprad Roman
Pazúr, ktorému robili na začiatku prípravy vrásky na čele
opatrenia vlády. „Ak by sa mládežnícke súťaže mali
na jar hrávať v režime OP, bol by to problém,“ vyhlásil.
Starosti predstaviteľom klubu však robia naďalej aj nedoriešené záležitosti z predsezónneho obdobia, ktoré
ostali po bývalom vedení. „V minulom roku sa nám podarilo z dlžôb niečo skresať, ale hlavný problém, ktorým
je pôžička voči firmám bývalého prezidenta klubu, ostáva stále nevyriešený. Myslím, že do konca júna by sa to
všetko malo vyjasniť,“ skonštatoval manažér FK Poprad
R. Pazúr.
Marek Vaščura

Hlasy
z kabíny
Adam Matalík
(hráč FK Poprad): „Medzisezónna prestávka
bola dlhá, a preto sme sa nevedeli dočkať
spoločného stretnutia. Budeme sa zodpovedne pripravovať na to, aby sme na jar minimálne potvrdili svoju pozíciu v tabuľke.
Zima je zima, určite budú modré palce, ale
to k tomu patrí. Dúfam, že sa lepšie zohráme,
pretože súhra nám stále trochu škrípe. Verím,
že to do jari doladíme a bude to tak, ako má
byť. Máme pred sebou nemálo prípravných
zápasov s kvalitnými súpermi a tí by nás mali
dostatočne preveriť.“

Tomáš Lajčák
(hráč FK Poprad): „V zime býva príprava náročná, ale sme dobrá partia a ako mužstvo
to určite zvládneme. Myslím, že sa viac zameriame na kondičnú stránku a behy, pretože chceme hrať rýchly futbal. Tréner tvrdí,
že na to máme a chceme na tom pracovať.
Mali sme svoje individuálne plány a tie sme
naplnili tesne pred Vianocami. Pokračujeme
v tom, čo sme nabrali a myslím si, že nikto
z nás nič nezanedbal. Sme pripravení. V prvej
osmičke sa chceme na jar hneď od začiatku
pevne usadiť a vypracovať si pred prenasledovateľmi náskok, aby sme sa nemuseli trápiť do posledného kola. Treba začať bodovať
čím skôr.“

ŠPORT
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Basketbalová
tínedžerka sa
udomácnila
medzi ženami

Basketbalová akadémia mládeže (BAM)
Poprad dáva už dlhodobo príležitosť
mladým hráčkam napredovať aj v seniorskom
A-tíme, pôsobiacom v ženskej najvyššej
súťaži. Dopomohla k tomu pandémia, kedy tie
najväčšie talenty boli odrezané od plnohodnotného
tréningového procesu a klub ich nechcel „odstaviť“.
Medzi takéto hráčky patrí dnes iba 15-ročná Nataša
Taušová, ktorá prešla celou pyramídou a v tak mladom
veku sa stáva oporou extraligového Popradu. A nielen
to. Darí sa jej aj na medzinárodnom fóre.

A

ké boli tvoje basketbalové začiatky?

„Na basketbalový krúžok som začala chodiť v prvom ročníku základnej školy. Vtedy prišla do našej triedy
prezidentka klubu BAM Poprad a rozdávala malé plagáty. Išla som to skúsiť. Prvé tri roky som navštevovala
priestory školy na Dostojevského ulici len raz či dvakrát
do týždňa, pretože som v tom čase patrila do prípravky.
V 3. ročníku základnej školy som začala hrávať basketbal
„súťažne“, a to za kategóriu mladšie mini.“

ŠPORT

Vždy bol pre teba basketbal potešením alebo si
mala chvíle, kedy ti liezol na nervy?
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„Dni, kedy sa mi nechce ísť na tréning či zápas tu
boli, sú, aj budú. Nie vždy sa mi chce, no človek sa musí
sem‑tam premôcť. Prvých sedem rokov ma basketbal
vôbec nebavil. Tréningy a zápasy som vynechávala
vždy, keď sa dalo. Zakaždým, keď som domov prišla
s revom a prosbou či môžem skončiť s basketbalom, mi
otec povedal nie. Samozrejme, v tom čase som to brala

ako niečo strašné, no momentálne som rada za to, že
som mala niekoho, kto ma do toho nútil.“
Aké podmienky ti odmalička vytváral a vytvára
popradský klub pre tvoj rozvoj?
„Počas mojej krátkej basketbalovej „kariéry“ som
v BAMP zažila viacero trénerov a každý mi niečo dal,
či už po psychickej alebo fyzickej stránke. Čo sa týka
priestorov, vždy sme mali kde trénovať, či už cez leto
alebo v zime. Odkedy som začala trénovať so ženami,
máme k dispozícii aj maséra či regeneráciu po zápasoch v rôznych SPA centrách. Takže môžem povedať,
že BAM Poprad sa o svoje basketbalistky stará úžasne.“
Na ktoré najväčšie individuálne či klubové úspechy
si z mládežníckych kategórií spomínaš?
„Počas mojich prvých troch súťažných rokov to bolo
jedno druhé a dve tretie miesta na majstrovstvách Slovenska pod vedením trénerky Nadeždy Harabinovej.
Dvakrát som sa ocitla v all stars tíme. Ďalší rok sme sa
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na majstrovstvá už nedostali, a potom prišla pandémia. Celé sa
to skomplikovalo v tréningovom, aj zápasovom procese. Rada
spomínam na máj a jún 2021, kedy sme sa dostali na majstrovstvá Slovenska s kategóriou U19. Skončili sme po tesnom zápase so Starou Turou štvrté. S kategóriou U23 sme skončili tretie,
keď nám pomohli skúsené hráčky ako Emka Rodáková, Patrícia
Sojáková, Miška Grigerová s trénerom Tiborom Kmetonim a jeho
asistentkou Marianou Tetemondovou.“
Máš stále iba 15 rokov, ale už v predchádzajúcich sezónach
si nakukla do ženskej extraligy. Aké boli tvoje prvé pocity
po tejto skúsenosti?
„Do ženskej extraligy som sa dostala koncom januára ako
14-ročná spolu s pár spoluhráčkami mojej vekovej kategórie. Zápasových skúseností v ženskom tíme bolo pomenej, keďže som
hrávala maximálne 5 minút na zápas. Ale veľa mi dali aj precestované hodiny v autobuse s dospelými ženami a možnosť sledovať
ich výkony priamo z lavičky.“
V tejto sezóne si už stabilnou súčasťou tímu a dokonca
nastupuješ v základe. Cítiš sa ako líderka, alebo ideš s pokorou
od zápasu k zápasu?
„Za líderku tímu sa určite nepovažujem. Áno, sú zápasy, kedy
sa mi darí a viem prispieť k víťazstvu, ale stále mi chýba veľa skúseností, ktoré zatiaľ nemám. To, že viem niečo zahrať, som mohla
predviesť v zápasoch v máji a júni 2021 na spomínaných majstrovstvách U19 a U23, kde som dostávala veľkú minutáž. Myslím si, že to bol prelomový bod v mojej basketbalovej „kariére“.
Skúsenosti, ktoré som naberala v zápasoch som neskôr uplatnila
na augustovom Challengeri v reprezentačnom drese Slovenska
U16.“
Podobne ako Ema Rodáková, i ty máš tú česť hrávať
medzinárodnú EGBL v drese Young Angels Košice. Ako
hodnotíš spoluprácu s mladými hráčkami z iných klubov,
ktoré si „vypožičiavajú“ Košičania?
„Prvýkrát som sa na EGBL ocitla koncom októbra 2019, kedy
sme pod vedením Dana Jendrichovského a Hany Jendrichovskej
za kategóriu U14 vycestovali do Ostravy. V meste, v ktorom som
nikoho nepoznala, som sa ako 13-ročná musela prispôsobiť cestovaniu, byť dochvíľna, pripravená a plne sústredená na tréningový

Povedali o nej
Jaroslav Tauš (otec):

„To, že je pohybovo nadaná, sme vedeli už od jej dvoch rokov. Na bicykli sa naučila jazdiť za jeden deň, na lyžiach stála už
pred tretími narodeninami. Na detskom
ihrisku sa vždy snažila vyrovnať starším
kamarátom. Nijak sme ju neusmerňovali,
bola stále vonku. Až od 1. ročníka sme ju
sprevádzali na tréningy. Do basketbalu
som ju musel nútiť až do jej 14. narodenín, potom už sa do toho zahryzla sama.
Jej úspechy nás tešia, ale stále sa ju snažíme držať pri zemi. No a čo budúcnosť?
Hlavne nech je zdravá a trpezlivá pri tréningoch. Či bude úspešná, to je len v jej
hlave a rukách.“

Nadežda Harabinová

(mládežnícka trénerka BAM Poprad):
„Mala som možnosť Natašu spoznať
a trénovať hneď v jej ranných začiatkoch,
ako jej prvá trénerka. Nataša bola vždy
energické a zanietené dieťa, ktoré sa nikdy nebálo a lopta bola pre ňu magnetom.
Už ako mini žiačka dokázala zobrať loptu,
predriblovať ihrisko a dať kôš. O tom, že
má veľký talent, niet pochýb a keď k tomu
pridáme jej pohybové predpoklady a bojovnosť, ktorú v sebe má, tak si myslím, že
dvere do basketbalového sveta má otvorené.“

Milan Veverka

(tréner A‑tímu BAM Poprad):
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„Nataša bola zaradená do družstva
žien ešte ako žiačka v marci 2021, keďže
mládež ostala bez tréningového procesu.
Patrí k veľkým talentom slovenského ženského basketbalu, čo dokazuje aj jej zaradenie do reprezentačného družstva U16.
Jej prednosti sú výška, pohybové schopnosti a rýchle vstrebávanie pohybových
návykov. Zatiaľ je limitovaná hráčskymi
i zápasovými skúsenosťami, ale vyťaženie v drese žien jej so všetkým pomôže.
Momentálne hrá na pozícii podkošovej
hráčky, ale jej pohyblivosť ju predurčuje
k postupnému presunu na pozíciu vysokého krídla. Všetci veríme, že Nataša bude
na tréningoch pracovitá ako doposiaľ
a pomôže tak extraligovým ženám, ako aj
reprezentácii.“
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Na ktorú reprezentačnú akciu najradšej spomínaš?
„Určite na augustový Challenger v Piešťanoch.
Pod vedením hlavného trénera Petra Jankoviča, asistentky Hany Jendrichovskej, Dana Jendrichovského
a masérky Eriky sme zaujali prvé miesto po piatich náročných a nesmierne napínavých zápasoch. Ukázalo
sa, že zápas sa hrá celých 40 minút a vyhrávajú najmä
družstvá, v ktorých funguje chémia. Medzi dvanástimi
dievčatami som sa počas celej prípravy i samotného
turnaja cítila ako doma. Žiadna závisť či zášť, len kopec
lásky a podpory. Nedokážem ani opísať ten pocit. Bolo
to jednoducho krásne.“
V závere uplynulého roka si reprezentovala
Slovensko na turnaji V4 kategórie U16 v Poľsku. Ako
sa ti darilo?

proces. Bolo to samozrejme náročné, ale vďaka dôvere,
ktorú do mňa vkladali rodičia či tréneri, som to zvládla
bez väčších problémov. Ak ma pamäť neklame, obsadili sme na turnaji prvé miesto a určite aj vďaka tomu
som sa s dievčatami z Košíc zblížila. Doteraz sme dobré kamarátky. Ďalší turnaj sa hral v Rige, ale toho som
sa z osobných dôvodov nezúčastnila. Potom už prišiel
covid, takže sa to celé zrušilo. Škoda, pretože sme išli
za medailou. Našťastie sa to po necelých dvoch rokoch
dalo do poriadku a naposledy som sa EGBL zúčastnila
koncom novembra v Taline. Obsadili sme prvé miesto
a najbližšie nás čaká druhé kolo v Rige.“

ŠPORT

Popri tom všetkom prechádzaš postupne celou
pyramídou reprezentačných družstiev. Kedy si si
prvýkrát obliekla reprezentačný
dres a aké si mala pocity?
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„Prvýkrát som si reprezentačný
dres vyskúšala 25. decembra 2019
v Bratislave, odkiaľ sme pod vedením Martina Pospíšila a Richarda
Kamenského vycestovali na turnaj
V4 do Plzne. Po troch úspešných zápasoch sme sa umiestnili na prvom
mieste. V tom čase mi to samozrejme dalo veľa skúseností, aj keď konkurencia tam nebola až taká veľká.
Na klasické mládežnícke zápasy
typu „hoď a bež“ sa však nedá spomínať v zlom.“

„Dostala som sa do all stars tímu aj napriek množstvu chýb, ktoré som v zápasoch spravila. Toto ocenenie sa zrodilo vďaka precíznej príprave, trpezlivosti trénera Petra Jankoviča a môjmu klubu, ktorý mi
umožnil hrávať zápasy v extralige, kde som nazbierala
skúsenosti. Nehovorím len o fyzických poznatkoch, ale
najmä o tých psychických. Na babách, ktoré kvôli korone nemohli hrávať zápasy, či dokonca čo i len trénovať, bolo vidieť stres, ktorý do istej miery znižuje výkon
hráča. Z turnaja som si odniesla vedomosti, ktoré určite
využijem do budúcna a spomienky, na ktoré sa nezabúda.“
Usadila si sa v seniorskom tíme BAM Poprad, ale
stále môžeš byť užitočná aj v ostatných kategóriách.
Budeš po uvoľnení opatrení teraz ich súčasťou, alebo
sa chceš sústrediť na výkony v ženskej extralige?
„Z každého zápasu si vždy odnesiem nové poznatky. Takže áno, budem veľmi rada ich súčasťou a budem
sa snažiť stíhať všetko popri škole. To, v ktorej kategórii
budem hrať, však závisí od trénerov.“
Marek Vaščura

Február 2022

Kam za športom 2022
FEBRUÁR

FOTO: Marek Vaščura

1. Utorok 18:00 / Zimný štadión mesta Poprad

HK POPRAD – HC ´05 BANSKÁ BYSTRICA

dohrávka 13. kola Tipos extraligy v ľadovom hokeji

12. Sobota 15:00 / Futbalový štadión NTC Poprad

MFK TATRAN LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ –
FC VION ZLATÉ MORAVCE
20. kolo Fortuna ligy

4. Piatok 18:00 / Zimný štadión mesta Poprad

HK POPRAD – HC GROTTO PREŠOV
36. kolo Tipos extraligy v ľadovom hokeji

5. Sobota 10:30 / Futbalový štadión NTC
Poprad - Stráže

FK POPRAD – MFK STARÁ ĽUBOVŇA
prípravný zápas

5. Sobota 14:00 / Futbalový štadión NTC Poprad

18. Piatok 18:00 / Zimný štadión mesta Poprad

HK POPRAD – HK DUKLA TRENČÍN
39. kolo Tipos extraligy v ľadovom hokeji

19. Sobota 10:30 / Futbalový štadión NTC
Poprad - Stráže

FK POPRAD – ŠKM LIPTOVSKÝ HRÁDOK
prípravný zápas

MFK TATRAN LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ –
FC KOŠICE

19. Sobota 11:00 / Aréna Poprad

6. Nedeľa 18:00 / Zimný štadión mesta Poprad

14. kolo 1. ligy mužov vo volejbale – skupiny Východ

37. kolo Tipos extraligy v ľadovom hokeji

19. Sobota 15:00 / Futbalový štadión NTC Poprad

prípravný zápas

HK POPRAD – HK SPIŠSKÁ NOVÁ VES

VK JUNIOR 2012 POPRAD –
TJ SLÁVIA SVIDNÍK B

10. Štvrtok 18:00 / Zimný štadión mesta Poprad

MFK TATRAN LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ –
MFK RUŽOMBEROK

dohrávka 50. kola Tipos extraligy v ľadovom hokeji

22. Utorok 18:00 / Zimný štadión mesta Poprad

12. Sobota 10:30 / Futbalový štadión NTC
Poprad - Stráže

dohrávka 15. kola Tipos extraligy v ľadovom hokeji

prípravný zápas

25. Piatok 19:00 / Zimný štadión mesta Poprad

HK POPRAD –
MHK 32 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

FK POPRAD – FK PODKONICE

21. kolo Fortuna ligy

HK POPRAD – HK SPIŠSKÁ NOVÁ VES

HK ŠKP POPRAD – HKM ZVOLEN

41. kolo extraligy juniorov v ľadovom hokeji
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ !
Návštevy športových podujatí sú možné v zmysle platných vyhlášok ÚVZ.

ŠPORT
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Mesačník

POPRAD

SÚŤAŽ
O CENY

R

edakcia Mesačníka Poprad opäť pripravila pre svojich
čitateľov a úspešných
riešiteľov
švédskej krížovky
i osemsmerovky
súťaž o zaujímavé
ceny.
Zapojte sa opäť
do našej súťaže.
Správne
znenie
tajničky i osemsmerovky posielajte
najneskôr
do 15. februára
2022 poštou alebo
doručte
osobne
na adresu vydavateľa:
Mestská
informačná kancelária, Námestie
sv. Egídia 43/86,
058 01 Poprad,
prípadne emailom
na jana.pisarcikova@msupoprad.
sk.
Nezabudnite
uviesť svoje meno,
adresu, telefónne
číslo a heslo „Tajnička“. Vyžrebovaný, úspešný lúštiteľ získa darčeky
pre
najmenších
od MIK Poprad
a knihu Poprad
a okolie z neba.

VOĽNÝ ČAS

Výhercu cien budeme kontaktovať
telefonicky.
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Tešíme sa na Vaše
odpovede a prajeme Vám príjemné
chvíle strávené lúštením.
(red)

Február 2022

ROZPRÁVKOVÉ

Nedele

0
0
:
o 10 od.
h

6. 2. 2022 - Snehuliak Tomáš /
Ujo Ľubo z Košíc
Rozprávkový príbeh o veľkom dobrodružstve malého snehuliaka Tomáša a jeho kamaráta Peťka. Peťko si postavil na dvore snehuliaka, ktorý v noci ožil a nechcel sa roztopiť.
Rozhodol sa, preto, že pôjde na severný pól, kde je stále zima. Ako Peťko Tomášovi pomohol a ako to dopadlo sa dozviete už v nedeľu .

13. 2. 2022 – O statočnom
krajčírovi / Cililing Prešov
Rozprávkový svet plný zábavy a dobrodružstiev,
kde dobro vždy zvíťazí a zlo nezostane nepotrestané.

20. 2. 2022 Perníková chalúpka /
Ofina Ružomberok
Neposedné deťúrence Janko a Marienka uprosia maminu a vyštartujú do lesa
na jahody. Pri šantení nevnímajú čas a s hrôzou zistia, že zablúdili. Na všetko zabudnú, keď objavia chalúpku z perníkov, ktorými si s chuťou naplnia žalúdky. Všetko
by dobre dopadlo, keby z chalupy nevyliezla ježibaba, ktorá spravodlivosť vezme
do svojich pazúrov. Čo myslíte, deti? Podarí sa Jankovi a Marienke ubziknúť, alebo
skončia na obrovskej lopate v peci? Ak chcete vedieť, kto zvíťazí, pozrite si našu rozprávku plnú nápadov, vtipných gagov, v ktorej zažijete veľa humoru, napätia, prejete sa perníkov a možno aj napokon aj zvíťazíte …. .

27.2.2022 / ALADIN /
Divadlo GAŠPARKO Prešov
Chudobný Aladin túži po krásnej princeznej. Falošný strýko Džafar
mu sľúbi jej ruku, ak mu z tajomnej jaskyne prinesie zázračnú lampu.

Vstupné

1,50 €

Info: MIK 052 / 7721394 a DOM KULTÚRY POPRAD 052 / 7722255, www.kultura.poprad.sk

Účasť na PODUJATIACH sa riadi režimom OP. TEŠÍME SA NA VÁS !
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