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aždý z nás má svoju rannú rutinu.
Tou mojou je zastaviť sa pred prá‑
cou v predajni potravín a vziať si raňajky
do ruky. Áno. Ako správna žena ich doma
nestíham, nech by som vstala akokoľ‑
vek skoro. Pred obchodom na múriku
vždy sedia dvaja muži. Úctivo pozdravia
a poprajú mi pekný deň. Bezdomovci.
Bezďáci. Ľudia bez domova. Nazvite si
ich ako chcete. Jeden marcový utorok
ku mne vyslali prosbu: „Neprinesiete
nám niečo na jedenie?“. Z obchodu som
vyšla s dvomi makovníkmi. Podala som
im ich a oni poďakovali. Opodiaľ som
čakala na mestskú hromadnú dopravu
a sledovala, ako sa rýchlosťou blesku
veľké koláče tratia v ich žalúdkoch. Nik
by nemal byť hladný. Nech žije akokoľ‑
vek. Nech si za to môže aj sám. Ale ne‑
mal by. Prebleslo mi hlavou.
Prečo o tom píšem? Vždy som bola
vychovávaná k pomoci slabším. U nás
doma sa hovorievalo: „A čo ak by si
bol na mieste toho človeka ty?“. Čo ak
budem raz takto nútená sedieť na mú‑
riku a prosiť iných o jedlo? Áno, dnes
sa mi to zdá nereálne, ale človek nikdy
nevie, čo bude zajtra. V poslednej dobe
som nielen na sociálnych sieťach, ale
v mnohých prípadoch aj v mojom oko‑
lí zaregistrovala vlnu nevraživosti voči
utečencom. Odídencom. Ukrajincom.
Nazvite si ich ako chcete. Prinesú nám
tu choroby. Štát dáva im, no nedáva
nám. Nechceli sme ich prijať, tak to za‑
riadili takto. Vyhovuje im, že tu môžu žiť
zadarmo. No. A teraz si skúste povedať:
„Čo ak by som to bol ja?“. Čo ak by som
bol nútený opustiť svoj domov? Čo ak
by práve mňa budili zo spánku zvuky
sirén? Čo ak by som si od strachu zbalil
svoj život do pár tašiek, zanechal všetko,
čo som budoval a musel odísť do ne‑
známa? Viete si predstaviť ten pocit, ako
dobre by vám padla polievka podávaná
na hraniciach, či ubytovanie na pár dní
u ľudí, ktorých ani nepoznáte? Sila dob‑
rého skutku sa rodí v našej mysli a spočí‑
va v našom konaní. Šľachtí dušu i myseľ.
Dobré skutky sa platia sami. Jedným
úsmevom, stiskom ruky alebo len pek‑
ným slovom. Napĺňajú podstatu bytia
na tomto svete. Sú reťazovou reakciou
na lásku ku všetkému, čo bolo stvorené
okolo nás. A ja len tajne dúfam, že nikdy
nevyjdú z módy.
Herečka Květa Fialová raz povedala:
„Keď ide oproti mne zlo, tak ho objímem
a poviem: mám ťa rada. A zlo sa tak zľak‑
ne, že sa zmení v lásku.“ Skúsme ho teda
objať z celej sily, nech sa čím skôr stratí.
Mgr. Jana Pisarčíková,
redaktorka Mesačníka Poprad
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Vlna pomoci
pre Ukrajinu
spojila
Poprad
Ako povedal írsky filozof, štátnik a teoretik
politiky Edmund Burke, na to, aby zlo
zvíťazilo, stačí málo - aby dobrí ľudia nerobili
nič. Správy z diania na Ukrajine hýbu celým
svetom. V Poprade doposiaľ štyrikrát zasadal
krízový štáb, aby určil, s čím všetkým je možné
v tomto stave Ukrajincom pomôcť. Zomkli
sa aj Popradčania, ktorí prispeli do zbierky
zorganizovanej mestom.

H

HLAVNÁ TÉMA

neď pár dní po tom, ako sa svetom začali šíriť sprá‑
vy o dianí na Ukrajine, zvolal primátor mesta An‑
ton Danko krízový štáb. Zodpovední pracovníci
mestského úradu boli poverení preveriť stav, vybavenosť
a pripravenosť všetkých ubytovacích objektov v správe
mesta pre prípad, ak by ich bolo potrebné v najbližších
dňoch použiť na dočasné bývanie vojnových utečencov
z Ukrajiny. Zároveň za týmto účelom začal primátor An‑
ton Danko vybavovať aj možnosť dodania ubytovacích
kontajnerov do Popradu a vyčlenil z kapitoly dotácie
3500 € pre Územný spolok Slovenského Červeného kríža
v Poprade na financovanie humanitárnych aktivít súvi‑
siacich s vojnou na Ukrajine. Zelenú dostala aj materiálna
zbierka, ktorá prebiehala v popradskej Aréne.
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…aby ľudia netrpeli
„Nikdy nevieme, kedy budeme
pomoc potrebovať my.“ Takto zneli
slová z úst Popradčanov a ľudí, kto‑
rí sa rozhodli prísť zbierku podporiť.
Lenka Senderáková priniesla mate‑
riálnu pomoc spolu s manželom.
„Sme ľudia a ja si myslím, že keď je

FOTO: Jana Pisarčíková, mesto Poprad

pomoc potrebná, treba ju poskytnúť. Vôbec sme neváhali.
Priniesli sme potraviny, drogériu. Doteraz som si nevedela
predstaviť, čo by bolo, keby bola vojna na Ukrajine a dnes
si neviem predstaviť, že by sa niečo také odohrávalo tu,“
zhodnotila. To, že s pomocou otáľať netreba, potvrdila
aj pani Andrea Filičková. „Je mi ľúto tých detí a žien. Keď
vidím, ako musia zo svojej krajiny
utekať. Človek nikdy nevie, čo ho
v živote postretne,“ vysvetlila dôvo‑
dy, pre ktoré sa rozhodla do zbierky
prispieť. Ako dodala, aj preto pri‑
niesla hlavne veci pre deti. Man‑
želia Vladimír a Anna Bednárovci
patrili v čase našej návštevy medzi
najstarších darcov. „Ja som manželovi povedala hneď ako sa to začalo, že ideme prispieť.
Priniesli sme pre deti i pre starších ľudí ponožky. Máme
už sedemdesiat rokov, ale aspoň
takto vieme pomôcť,“ povedala
pani Anna. Po odovzdaní zbierky
manželia vyjadrili ešte svoje hlbo‑
ké prianie. „Nech je mier, aby sme
konečne mali trošku pokoja a aby
sa všetko vrátilo do starých koľají. A čo je najhlavnejšie, aby ľudia
nemuseli trpieť.“
Pomoc odviezla popradská firma
K pomoci sa pripájali nielen fyzické osoby, ale aj firmy.
Po dohode primátora Antona Danka s generálnym ria‑
diteľom spoločnosti Whirlpool Slovakia Michalom Majo‑
rom, spoločnosť poskytla mestu dopravu, vďaka ktorej sa
mohli odviezť všetky potrebné veci zo zbierky na Ukraji‑
nu. „Som veľmi rád, že veľa Popradčanov chce pomáhať,
nielen obyčajní ľudia, ale aj výrobné podniky. Whirlpool
je toho príkladom. Ak bude požiadavka z ukrajinskej
strany, spoločnosť vie zabezpečiť aj dodávku spotrebičov, a tomu prispôsobiť svoj výrobný plán. Ďakujem pánovi riaditeľovi za toto gesto pomoci,“ povedal primátor
Anton Danko.
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Popradčania darovali aj to najcennejšie
Vestibul mestského úradu sa premenil aj na transfúz‑
nu stanicu. Popradčania prejavili svoju solidaritu a ukázali
veľké srdce. Mimoriadna primátorská kvapka krvi pritiahla
dav ľudí. „Mesto Poprad vždy podporí takýto humanitárny čin. Dnes pomáhame my a zajtra môže niekto pomôcť
nám. Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili,“ uviedol po‑
pradský primátor.
Popradské školy prijímajú deti podľa obvodov
Na jednom z pravidelných rokovaní krízového štábu
mesta sa pripravovali kroky pre prípad, ak by naraz prišlo
do Popradu niekoľko autobusov, či vlak s veľkým počtom
utečencov a mesto by ich potrebovalo na pár dní niekam
umiestniť, kým sa rozhodne, čo ďalej. V prípade naplne‑
nia tohto scenára mesto vyčlení minimálne dve telocvične
na núdzové ubytovanie. Zamestnanci mesta začali zabez‑
pečovať aj k tomu potrebné materiálno‑technické vyba‑
venie - 400 kusov vankúšov, obliečok, plachiet a diek a 330
kusov matracov. Náklady s tým spojené bude následne
mesto fakturovať štátu.
V popradských školách sa postupne do výuky zapája‑
jú aj žiaci z Ukrajiny. Prijímať sa ich snažia podľa obvodov,
kde sú ubytovaní a do maximálneho možného počtu
v triede. Ak škola naplní kapacitu, bude rodičom ponúk‑
nutá najbližšia voľná škola. „Prijatie do základných škôl
zatiaľ nie je problémom, ale materské školy už máme naplnené na maximum,“ uviedla Edita Pilárová, vedúca od‑
boru školstva, mládeže a športu MsÚ Poprad. Školy budú

pripravovať aj jazykové kurzy. „Deťom sa venujú učitelia,
psychológovia, a ak to bude možné a štát bude preplácať
mzdu, tak určite školy príjmu aj ukrajinských učiteľov, ktorí pomôžu prekonať jazykovú bariéru,“ dodáva Pilárová.
„Všetci Ukrajinci so štatútom Útočiska na Slovensku budú
mať v Poprade k dispozícii mestskú hromadnú dopravu
zdarma,“ podotkol popradský primátor.
Možné partnerstvo s Užhorodom
Prosba prišla aj z Užhorodu. Primátor Anton Danko
bol v telefonickom spojení s primátorom mesta Užhorod
Bohdanom Andriyivom. Popradský primátor vyslovil svoj‑
mu ukrajinskému kolegovi uznanie za to, ako sa tamojšia
radnica snaží všetkými možnými spôsobmi pomôcť voj‑
novým utečencom a pripojil i slová povzbudenia. Zároveň
mu navrhol partnerstvo medzi obomi mestami. Primátor
Andrijiv bol dojatý. Prejavil záujem o takúto formu spolu‑
práce, čo onedlho zdokumentoval aj oficiálnou písomnou
žiadosťou. Poďakoval sa nášmu mestu za zorganizovanie
zbierky. Anton Danko ho povzbudil v týchto ťažkých ča‑
soch a vyjadril presvedčenie, že spolupráca bude pokračo‑
vať aj naďalej, keď konečne nastane mier. „Na aprílovom
mestskom zastupiteľstve navrhnem Užhorod za naše
partnerské mesto, keďže v portfóliu spolupráce Popradu
s inými mestami na partnerskej báze nie je žiadne sídlo
z Ukrajiny. A práve tam máme priateľov, ktorí dnes obetujú životy za hodnoty slobody, demokracie a európskej
jednoty. Zaslúžia si našu pozornosť, pomoc a spoluúčasť,“
vysvetlil popradský primátor.
(red.)

Začalo sa s odstraňovaním
vizuálneho smogu

Reklama na každom kroku. Vizuálny smog
v podobe billboardov, megaboardov a iných druhov
veľkoplošných reklamných tabúľ, špatí mesto Poprad.

HLAVNÁ TÉMA / DIANIE V MESTE

P

rimátor Anton Danko vyhlásil boj s týmto nešvárom, a pre‑
to na základe jeho pokynov pracovníci mestského úradu
začali konať. „Vďaka novele stavebného zákona sa urýchlili procesy na stavebnom úrade a my sme tak mohli pristúpiť
k prvej fáze odstraňovania reklamného smogu v Poprade. Aj
takýto, na prvý pohľad malý zásah do verejného priestoru,
môže okamžite zlepšiť kvalitu života našich obyvateľov. Verím,
že sa tak čoskoro stane vo viacerých mestských lokalitách,“ po‑
vedal popradský primátor.
Mesto k 25. marcu odstránilo tri billboardy pri ceste I/18
a sedem reklamných stavieb na Partizánskej ulici, štyri oboj‑
stranné billboardy pri ceste I/18 a I/66, ako aj reklamnú stavbu
na Športovej ulici. Vo všetkých prípadoch ide o nepovolené
stavby na pozemkoch vo vlastníctve mesta.
S odstraňovaním vizuálneho smogu bude mesto pokračo‑
vať aj v ďalších týždňoch. Podrobnú správu o tom Vám prine‑
sieme v májovom čísle Mesačníka Poprad. 
(red.)
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Vykorčuľovali si
vysvedčenia

ZAUJALO NÁS

U
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FOTO: Jana Pisarčíková

Štyri stovky popradských predškolákov sa
počas posledných piatich mesiacov snažilo
získať tú správnu rovnováhu na popradských
ľadoch. Mesto Poprad už dlhé roky
organizuje korčuliarske výcviky pre deti
z materských škôl. V polovici marca si z rúk
svojich „trénerov“ prevzali vysvedčenie.

ž počas našej návštevy nebojácne brázdila ľad je to, že sme mali ďaleko menej chlapcov ako dievčat.
predškoláčka Valentínka Kuchtová. „Som rada, A my v Poprade by sme potrebovali viac chlapcov, aby
že som sa naučila korčuľovať,“ povedala. Aj jej nám z nich vyrástli hokejisti. Ale to už neovplyvníme,“
kamarát Jakubko Chovanec nešetril slovami chvály. zasmial sa.
„Bolo to super korčuľko,“ bez‑
400 detí
prostredne zhodnotil. S ener‑
„Naučiť sa
giou v nohách korčuľoval po ho‑
Korčuliarsky výcvik pre materské
korčuľovať je
dené puky aj budúci školák Ma‑
školy na území mesta trval od októbra
rek Haščák. „Veľmi sa mi tu páčirovnaké,
do marca. „Zapojilo sa 9 materských
lo,“ reagoval. Na otázku, čo bolo
škôl v kompetencii Mesta Poprad a dve
ako keď sa malé
pre neho najťažšie, odpovedal
súkromné materské školy. Určený bol
bábätká učia chodiť. práve pre predškolákov. Dokopy ho abporiadne dlho. Najprv zazne‑
Najprv sa
lo „Najťažšie pre mňa bolo…“,
solvovalo asi 400 detí,“ povedala Jana
po dlhšej pauze suverénne do‑
Pálková z referátu mládeže a športu
musia všetkého
dal „nič!“.
úradu v Poprade. Na učenie
pridržiavať, a potom Mestského
sa využívali všetky ľadové plochy v mes‑
Viac dievčat
to ide.“
te – pri Aréne, Centre voľného času
S výsledkami svojich malých
i na zimnom štadióne. 
(jp)
Tomáš Bartečko
korčuliarskych žiačikov bol spo‑
kojný aj „tréner“ Tomáš Bartečko. „Keď sme začínali,
všetci sme používali pomocné sane. Teraz už korčuľovať vedia. Najťažšie bolo naučiť ich udržať rovnováhu,
balans, pretože korčule sú tenké a ešte je na nožoch
takzvaná kolíska. Naučiť sa korčuľovať je rovnaké, ako
keď sa malé bábätká učia chodiť. Najprv sa musia všetkého pridržiavať, a potom to ide,“ zhodnotil. Ako po‑
vedal, práca s deťmi ho veľmi baví. „Čo ma ale zaráža
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Denné centrá v meste Poprad opäť otvorené

P

Vítaný je každý, kto pociťuje osa‑
melosť a obľubuje chvíle strávené
v spoločnosti priateľov a dobrých ľudí.

DENNÉ CENTRUM
MATEJOVCE

ADRESA
Matejovské námestie
1547/22

KRESŤANSKÝCH SE‑
Podtatranská 1
NIOROV
VEĽKÁ

Scherffelova 1360/36

SPIŠSKÁ SOBOTA

Sobotské námestie 170/1741
(Brokoffov dom)

STRÁŽE POD TAT‑
RAMI

Strážske námestie 536/19

LIMBA

Podtatranská 1

XENÓN

Dostojevského 2607/16

JUH

Ludvíka Svobodu 3783/75

POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ
SLUŽBY V ČASE
Utorok
14:00 – 17:00
Štvrtok
Pondelok
13:00 – 15:00
Štvrtok
Každý utorok v druhom týždni
v mesiaci
od 14:00 – 16:00
Pondelok
14:00 – 17:00
Štvrtok
Streda
Pondelok
Streda
Piatok
Pondelok
Streda
Pondelok
Streda
Pondelok
Utorok

13:30 – 16:00
13:00 – 17:00
13:00 – 17:00
14:00 – 17:00
13:30 – 17:00
15:00 – 17:00

DIANIE V MESTE

o takmer dvojročnej prestávke
spôsobenej pandémiou koro‑
navírusu, Mesto Poprad opäť
otvorilo všetkých 8 denných cen‑
tier. K dispozícii sú seniorom i ťažko
zdravotne postihnutým obyvate‑
ľom mesta a ich úlohou je pomáhať
pri rozvíjaní a udržiavaní sociálnych
kontaktov. Denné centrá ponúkajú
svojim členom nielen možnosť ak‑
tívneho zapájania do rôznych aktivít
a záujmovej činnosti, ale zároveň
vytvárajú príjemnú atmosféru, vďa‑
ka ktorej všetci návštevníci môžu
pookriať na duchu. V týchto zariade‑
niach nechýba ani sociálne poraden‑
stvo zamerané na pomoc pri riešení
nepriaznivej sociálnej situácie.
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FOTO: archív Podtatranského múzea v Poprade

Na Veľkú noc slávili
odchod zimy
Veľká noc je najväčším sviatkom v cirkevnom roku. V minulosti sa ale spájala hlavne
so začiatkom hospodárskeho roka a s príchodom jari. Spolu s etnologičkou Podtatranského
múzea v Poprade Elenou Bekešovou sme sa pozreli na to, ako zvykli Veľkú noc tráviť ľudia
v minulosti. Dozviete sa, prečo jedli bahniatka i čo robili, aby zvieratá nedohrýzli hady.

VEĽKÁ NOC

O

8

d Popolcovej stredy pôst, potom hostina a diev‑
čatá, ktoré si idú kvôli studenej vode i štipľavým
korbáčom hrdlá vykričať. Veľká noc je najväčším
kresťanským sviatkom roka. Slávi sa ukrižovanie Ježiša
Krista i jeho následné zmŕtvychvstanie. „Ešte pred nástupom kresťanstva ale poznáme zvyky spojené s jarou
a s prírodou, ktoré sú známe z prvých storočí nášho letopočtu, keď naše územie obývali Kelti, Germáni a iné
kmene. Niektoré sú veľmi podobné tradičným zvykom
a symbolom Veľkej noci, ktoré sa dodržiavajú dodnes.
Zvyky a tradície sa vyvíjali celé stáročia,“ hovorí Elena
Bekešová.
Zima bola náročná
Naši predkovia zvykli oslavovať príchod jari a nové‑
ho života. Zima pre nich bola veľmi náročným obdobím.
„Museli žiť len z tých zásob, ktoré si počas leta a jesene
vytvorili,“ vysvetľuje Bekešová. „Štyridsaťdňový pôst

pred Veľkou nocou považovali za očistu tela i mysle.
Potravín už po zime bolo málo, takže im to doslova aj
vyhovovalo."
Smrtná i Kvetná nedeľa
Počas pôstu sa ľudia pripravovali na Veľkú noc. Vý‑
znamné dni boli takzvaná Smrtná nedeľa a Kvetná ne‑
deľa. „Smrtná nedeľa sa u nás nazýva aj Čarná nedzeľa.
Počas tohto dňa sa vynášala Morena, ktorá symbolizuje
smrť a strádanie počas zimy. Tá je pomerne známa, no
v podtatranskom regióne sa zvykla vynášať aj mužská figurína dedka. Tým, že ich buď upálili alebo hodili
do vody, pochovali všetko zlé, aby mohla prísť jar a nový
život. Dievčatá s Morenou chodili po obci a gazdiné im
za to dávali vajíčka. Na Kvetnú nedeľu sa z vyzbieraných
vajíčok robila praženica. Dnes už ale pri niektorých zvykoch nevieme povedať, aký mali význam,“ dodáva Be‑
kešová.
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tie existujúce rýchlejšie doliečia. Verilo sa, že rany, ktoré
už majú alebo prípadne vzniknú počas Veľkého piatku,
voda vylieči.“
Preteky s košíkom

Zatočili s bolesťou hrdla
Na Kvetnú nedeľu boli v centre pozornosti bahniatka
alebo u nás nárečovo pužičky, či pujzičky. „Dali sa vysvätiť v kostole a zavesili sa v domácnosti napríklad za obraz. Ľudia verili, že práve toto ich ochráni proti bleskom.
Každý z rodiny dokonca zjedol jedno bahniatko, aby ho
už po celý rok nebolelo hrdlo. Bahniatka dávali do krmiva dobytku a vkladali ich aj do prvej brázdy na poli.
Chceli si nimi zabezpečiť zdravie i úrodu.“
Dievčatá chceli vlasy na tri pásy
Počas Zeleného štvrtka naši predkovia varili hlav‑
ne zelené jedlá. „Často to bola kyslá kapusta, robili sa
prívarky zo špenátu, žihľavy,“ dopĺňa Bekešová. Veľ‑
mi zaujímavý zvyk mali mladé dievčatá, ktoré sedeli
pod vŕbami a česali si vlasy. Hovorili pri tom verše ako
„Vŕba, vŕba, daj mi muža červeného ako ruža a bieleho ako kvet a dobrého ako med!“ Tie dievčatá, ktoré
pred mužom radšej uprednostnili krásu svojich vlasov,
recitovali: „Vŕba, vŕba, daj mi vlasy na tri pásy!“
Vývar zo šunky proti hadom

Za peniaze splatili krčme dlh
Veľkonočný pondelok je dlhé roky spojený s kúpač‑
kou a šibačkou. Vŕbové prúty, vajíčka i voda majú sym‑
bolický význam. Prúty sa rovnajú životodarnej sile, voda
je očistou zdravia a vajíčko symbolom hojnosti a nového
života. Niekde mládenci chodili dievčatá iba šibať, inde
aj kúpať. Výslužky boli ale iné ako dnes. „Dostávali len
koláče a vajíčka. Až neskôr to boli čokoládové vajíčka.
Peniaze sú úplne novým zvykom, možno tak od začiatku 20. storočia. Ak ich dostali, usporiadali za ne zábavu
pre chlapcov a dievčatá alebo splatili dlh, ktorý nechali
v krčme počas veľkonočného týždňa, kedy sa ľudia postili, no alkohol bol povolený,“ uzavrela Bekešová. Utorok
patril dostupkom. Slávilo sa za zvyšné peniaze a mlá‑
denci si tak, ako aj dnes, dávali dobrý pozor na to, aby
ich dievčatá neoliali. V minulosti bolo obrovské množ‑
stvo rôznych zvykov a v jednotlivých častiach Slovenska
a často aj v susedných obciach sa líšili, teda nie všade sa
dodržiavali rovnaké zvyky v rovnakej podobe.
Jana Pisarčíková

V jednej z okolitých dedín
udržiavali tradíciu,
na základe ktorej šli parobci
nocovať k dievčaťu, či to
gazdiná chcela alebo nie,
musela ich prijať.

VEĽKÁ NOC

Veľký piatok sa vôbec nesmelo pracovať so zemou,
siať, ani s ňou nijako hýbať. Vo vode v tento deň varili
šunku. Keďže bol pôst, nesmel ju nikto jesť. „Na Bielu
sobotu sa vývarom zo šunky ovciam i kravám natierali
vemená a polievali sa nohy, aby ich na paši nepohrýzli
hady,“ vysvetlila Bekešová. V domácnostiach sa nietil
živý oheň, na ktorom sa potom varili obradné jedlá. „Bol
špeciálny, robil sa pomocou dvoch drievok a obradného
vretienka alebo ocieľok. Zaujímavé na ňom bolo aj to,
že nesmel zhasnúť, musel sa udržiavať buď v peci alebo sviečkami počas celej Veľkej noci. Dievčatá si počas
Bielej soboty pripravovali vajíčka pre kúpačov a chlapci korbáče,“ dodáva. Počas Zeleného štvrtka, Veľkého
piatku a Bielej soboty boli zvyky spojené s vodou. „Všetci dospelí a dokonca aj deti, sa kúpali v tečúcom potoku,
pretože verili, že zmyjú zo seba všetky choroby, alebo

Veľkonočná nedeľa bola koncom pôstu a mäso
v tento deň symbolizovalo hojnosť. Rovnako, ako dnes,
sa posväcovali jedlá. S košíčkom do kostola išla ale iba
žena. Muž čakal buď za plotom alebo obďaleč. „Po posvätení jedla ženy rýchlo podali košík mužom, a tí s ním
utekali domov, lebo verili, že kto prvý dobehne s košíkom, ten bude prvý zbierať úrodu. Bude sa najmenej
trápiť na poli,“ hovorí. Po príchode domov z košíčka jed‑
li. Všetko pripomínalo Štedrú večeru. Rodina bola po‑
spolu pri stole. „Vajíčko otec rozdelil vždy medzi členov
rodiny alebo ho jedli minimálne dvaja, lebo verili, že ak
by sa niekto stratil, tak ten, ktorý s ním jedol vajíčko, si
na neho spomenie a nájde ho. Rovnako sa delil aj koláč – Paska.“ Zvyšky posväteného jedla sa nesmeli vyho‑
diť. Prinášalo to veľké nešťastie. Buď ich spálili, zakopali
do zeme, alebo ich dali zvieratkám. „Večer zvykla byť
tanečná zábava. V jednej z okolitých dedín udržiavali
tradíciu, na základe ktorej šli parobci nocovať k dievčaťu, či to gazdiná chcela alebo nie, musela ich prijať. Spali na slame do štvrtej ráno, a potom sa rozdelili. Jedna
skupina chlapcov išla kúpať dievčatá, ktoré pred nimi
utekali a druhá skupina išla vyberať peniaze a vajíčka.“
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Uctili si
spomienku
na obete
z továrne
na smrť

P

Na železničnej stanici v Poprade zapískal vlak, ktorý takmer
tisícku slovenských židovských dievčat viezol do Poľska.
Nemali ani len tušenia o tom, že tento „lístok“ je pre väčšinu
z nich iba jednosmerný. Dievčenským transportom z Popradu
do koncentračného tábora Auschwitz sa presne pred 80 rokmi
začala prvá vlna deportácií zo Slovenska. Posledný marcový
piatok všetkým obetiam holokaustu vzdali úctu položením
vencov ku pamätnej tabuli na železničnej stanici v našom meste.

ísal sa rok 1942. 20. a 21. marec. Dni, kedy sa zača‑
lo so zhromažďovaním mladých dievčat, ktoré
mali údajne odísť na práce do Poľska. 25. marca už
na popradskej stanici čakali otvorené dobytčie vagó‑
ny. Do každého z nich nakladali nespočetné množstvo
ľudí. Na podlahe jedno vedro vody pre všetkých a druhé
na ostatné ľudské potreby. Po treťom dni cesty vlak zasta‑
vil a vagóny sa otvorili. Bol to okamih, kedy tí, ktorí v nich
nedobrovoľne cestovali, videli naposledy svojich blízkych.

VŠIMLI SME SI

Otec zomrel v Dachau
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„Prežili sme len preto, lebo nás Boh mal rád,“ hovorie‑
vala mama preživšieho Ivana Pasternáka, ktorý sa zúčast‑
nil pietnej spomienky tohto smutného výročia. „Patrím
k najmladšej generácii, teda k tým, ktorí prežili holo‑
kaust ešte ako deti,“ povedal. Spomína si, ako v jednom
z transportov, ktorý smeroval do Osvienčimu v októbri
1942, boli jeho starí rodičia. „Ja som bol ukrývaný v Bratislave rodinou Ondreja Havela s manželkou, mamičkou,
jeho sestrou a ďalšími. Napriek tomu, že sme žili pod falošnou identitou, zistili kde sme a boli sme deportovaní
v roku 1944, najprv na Patrónku, a potom ďalej. Rozdelili
nás na ženy a mužov a tam videl môj otec moju mamku
a mňa poslednýkrát.“ Jeho otec umrel v roku 1945 v Da‑
chau. Pasternák vyslovil prianie, aby sa hrôzy vojny už viac
neopakovali. „Ide o to, aby sme sa múdro rozhodovali
a zachovali na našom území pokoj a mier.“
Spozornieť pri každej neprávosti
Uctiť si pamiatku obetí holokaustu prišla aj prezident‑
ka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. „Pred 80. rokmi Slovenský štát pridal svoj podpis pod jednu z najväč-

ších tragédií ľudstva. Židov netreba vnímať ako pasívne
obete historických dejov. Mnohí bránili seba, svoje rodiny,
bránili sa proti fašizmu a organizovali pomoc pre iných,
dokonca aj v koncentračných táboroch. Väčšina z nich
bola zavraždená. Podľa svedectiev pamätníkov, z prvého transportu z tisícky mladých žien a dievčat prežilo iba
dvadsať,“ povedala v príhovore. Ako spomenula, antise‑
mitizmus ani dnes nevymrel. „Prejavmi sú aj popieranie
historických faktov a bagatelizácia zločinov. Napríklad
aj v podobe cynického zdôvodnenia agresie Ruska voči
Ukrajine takzvanou denacifikáciou,“ dodala. Na záver vy‑
zvala ľudí, aby každý deň mysleli na slová a udalosti, ktoré
holokaustu predchádzali a aby spozorneli pri každej ne‑
právosti, či prejave nenávisti. Rabín David Adri na záver
predniesol modlitbu za obete a pod pamätnú tabuľu
účastníci položili vence.
Jana Pisarčíková

O TRANSPORTOCH
V prvých štyroch transportoch v marci 1942
bolo 3 670 dievčat a žien, v ďalších odchádzali už
aj mladí chlapci od šestnásť rokov. Z popradskej
stanice od júna 1942 vypravili ešte ďalších šesť
transportov. Od júla už vlakmi začali deportovať
celé rodiny, vrátane malých detí a starcov. Z cel‑
kového počtu 65 692 deportovaných sloven‑
ských Židov do Osvienčimu sa, podľa údajov re‑
patriačných úradov, vrátilo v roku 1945 celkovo
348 osôb.
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MESTO POPRAD

MESTO POPRAD

ponúka
NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSŤ

ponúka
NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSŤ

nebytový priestor v budove na Sobotskom námestí, súp. č. 1744 v Poprade o celkovej výmere spolu
44,82 m2, zapísanej na Okresnom úrade v Poprade, ka‑
tastrálnom odbore, katastrálne územie Spišská Sobota
na liste vlastníctva č. 1835.

nebytový priestor o výmere 15,10 m2, ktorý sa nachá‑
dza v budove na ulici Joliota Curie 736/39 v Poprade,
zapísanej na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom
odbore, k. ú. Poprad, na liste vlastníctva č. 3806.

Minimálne ročné nájomné: 2572 €
Okrem nájomného bude budúci nájomca priestoru pla‑
tiť služby spojené s užívaním nebytového priestoru.

Minimálne ročné nájomné: 1 300 €
Okrem nájomného bude budúci nájomca priestoru pla‑
tiť služby spojené s užívaním nebytového priestoru.

Účel nájmu: kancelárske, skladové, obchodné
priestory a pod.

Účel nájmu: obchodné, reprezentačné, kancelárske
a ostatné priestory podobných úžitkových vlastností
v súlade so živnosťou budúceho nájomcu.

Bližšie informácie: beata.sekerakova@msupoprad.sk,
tel. 052/7167293, 052/7167297, 052/7167298

Bližšie informácie: beata.sekerakova@msupoprad.sk,
tel. 052/7167293, 052/7167297,052/1767298

MESTO POPRAD

MESTO POPRAD

ponúka
NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSŤ

ponúka
NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSŤ

nebytové priestory na pozemkoch mesta Poprad –
2 kiosky, každý o výmere 12 m2 nachádzajúce sa
na Halátovej ulici v Poprade, k. ú. Poprad, zapísané
na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore,
katastrálne územie Poprad, na liste vlastníctva č. 1.

nebytový priestor o výmere 20,80 m2, ktorý sa na‑
chádza v objekte postavenom na parcele č. 350/5
na ulici Fraňa Kráľa v Poprade, k. ú. Veľká, zapísanej
na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore,
k. ú. Veľká, na liste vlastníctva č. 1.

Prenájom 2 kioskov v predstaničnom parku:
- kiosk č. 1 o celkovej výmere 12 m2 postavený
na pozemku, parc. č. 2735/6
- kiosk č. 2 o celkovej výmere 12 m2 postavený
na pozemku, parc. č. 2735/7

Minimálne ročné nájomné: 930 €
Okrem nájomného bude budúci nájomca priestoru pla‑
tiť služby spojené s užívaním nebytového priestoru.

Okrem nájomného bude budúci nájomca platiť aj služ‑
by spojené s užívaním priestorov - kioskov.

Účel nájmu: prevádzkovanie bufetu (obchodné, re‑
prezentačné, kancelárske a ostatné priestory podob‑
ných úžitkových vlastností v súlade so živnosťou budú‑
ceho nájomcu)

Bližšie informácie: beata.sekerakova@msu.poprad.sk,
tel. 052/7167293, 052/7167297, 052/7167298

Bližšie informácie: beata.sekerakova@msupoprad.sk,
tel. 052/7167293, 052/7167297

Minimálne ročné nájomné: 1800 €

REKORDNÝ ROK 2021
INZERCIA

Inzercia - 1/4 11 01 04 2022

Popradská TATRAVAGÓNKA patrí na Slovensku k tým spoloč‑
nostiam, ktoré aj napriek náročnému pandemickému obdobiu,
dokázali v uplynulom roku dosiahnuť svoje vytýčené ciele. TAT‑
RAVAGÓNKA vyexpedovala takmer 4 300 vagónov, 12 000 pod‑
vozkov a dosiahla tržby vo výške 443 mil. €. Z pohľadu vnímania
historických míľnikov je však rok 2022 pre TATRAVAGÓNKU neme‑
nej zásadný. Spoločnosť si pripomína sté výročie založenia malej
kováčskej dielne Haláth & Co, ktorá predstavuje základný kameň
bohatej histórie opráv a výroby vagónov a podvozkov v Poprade.
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Takáč zavítal
medzi rodákov
s olympijským
bronzom na krku

Popradčan mesiaca

Február bol olympijský. Celé Slovensko pozorne
sledovalo výkony našich športovcov v Pekingu
a azda najviac, okrem Petry Vlhovej, upierali zraky
na hokejový turnaj. Bronzová olympijská medaila je
najväčším úspechom slovenského kolektívneho športu
pod piatimi kruhmi a súčasťou toho bol aj Popradčan
Samuel Takáč. Ten neodmietol pozvanie primátora
Antona Danka a podelil sa o svoju radosť aj s rodákmi.

1212

P

o historickom úspechu si na vás spomenuli
vo vašom rodnom meste. Ako ste vnímali prijatie primátorom na pôde mestského úradu?

Neskôr som zaregistroval nejaký širší výber. Počas môj‑
ho zranenia bola následne zverejnená užšia nominácia
a tam som sa ocitol. Vôbec som s tým nepočítal.“

„Poprad je môj domov. Ako Popradčan si to veľmi
vážim a som za to vďačný. Bolo to vlastne prvé prijatie
po olympijských hrách.“

Na krku vám napokon visí bronzová medaila. Prevláda vo vás, po tej strastiplnej ceste, o to väčšia radosť?

Aké máte spomienky na Peking?
„Užíval som si to podľa možnos‑
tí ako prvý veľký turnaj, na ktorom
som bol. Avšak stresy a tlaky, ktoré
som si sám na seba vytváral, boli
veľké. Našťastie sme boli dobrá par‑
tia. Zomkli sme sa s cieľom dostať
sa do štvrťfinále a postupne to celé
gradovalo. Bola z toho medaila, a to
je super.“

„Poprad čaká
na titul dlhé roky,
to je pravda. Podľa
mňa tu však prevláda
úplne zbytočný tlak.
Minulý rok bol Poprad
veľmi blízko a veril som,
že finále zvládne."

Vaša nominácia nebola pred olympiádou úplne jednoznačná. Ako ste ju napokon prijali?
„Bola pre mňa veľkým prekvapením. Mal som zrane‑
nie a spätne si spomínam na otázky ohľadom olympiá‑
dy, keď sa išlo na Nemecký pohár. Vtedy som si hovoril,
že je to nereálne. Stále sa riešilo, či pôjdu do Pekingu
aj hráči z NHL, a tak som nad tým vôbec nepremýšľal.

„Najkrajšie by bolo samozrejme
zlato, ale je to krásny pocit prepísať
históriu slovenského hokeja. Som
za to vďačný.“
Vašu účasť ste vyšperkovali gólom, a to až v poslednom zápase o bronz proti Švédsku. Čo vy
na to?

„Asi som si to šetril na tú naj‑
vhodnejšiu chvíľu…Ale nie. Jed‑
noducho som potreboval nejaký čas na aklimatizáciu,
pretože ten hokej bol úplne iný, než na aký som zvyk‑
nutý. Bolo to určite o dva levely rýchlejšie ako klubové,
či ligové zápasy. Snažil som sa hrať po celý čas jedno‑
ducho a nerobiť zbytočné chyby. Môj gól v zápase
o tretie miesto prišiel v dôležitý moment, zrejme ako
odmena.“

Apríl 2022
Olympijský bronz je určite pre vás najjagavejším momentom kariéry, ale vy máte v tejto sezóne aj zlaté ambície, a to so súčasným zamestnávateľom – Slovanom
Bratislava. Je to tak?
„To bol môj jediný cieľ tejto sezóny. Žiadne individuálne
úspechy nehrajú rolu. Ide nám o klubový titul a všetko ostat‑
né je len bonusom. Verím, že sa to podarí a so Slovanom oslá‑
vime storočnicu klubu víťazstvom v lige.“
Na zlato však neustále čaká aj váš rodný Poprad. Neláka
vás neskôr aj takáto méta?
„Poprad čaká na titul dlhé roky, to je pravda. Podľa mňa
tu však prevláda úplne zbytočný tlak. Minulý rok bol Poprad
veľmi blízko a veril som, že finále zvládne. Vyhliadky sú po‑
dobné aj tento rok, ale pribrzdili to veci, ktoré sa udiali. Tím
sa dlho potreboval dať hlavne dokopy. Sezóny však bývajú
dlhé a náročné. Ja verím, že raz sa to Popradu podarí. Či už
so mnou alebo bezo mňa ba v pozícii fanúšika.“
Vráťme sa k Pekingu. Bronzová medaila je historickým
úspechom pre slovenský hokej a kolektívny šport vôbec pod piatimi kruhmi. Všetci, ktorí ste sa o to pričinili,
ste sa razom stali vzorom pre mládež. Cítite to tak aj vy
osobne?
„Videl som na rôznych záberoch zdieľaných na internete,
ako sa z nášho úspechu tešia aj malé deti. Dostal som hneď
po olympiáde pozvanie zo školy v Spišskej Sobote na besedu
so žiakmi, a to som s radosťou prijal. V tej škole som vyrastal
a učila tam aj moja mama. Dúfam, že pre tamojšie deti bu‑
dem vzorom i motiváciou a niečo si z toho zoberú.“
Bol v rozbehnutej sezóne vôbec čas na oslavy?
„Oslavy boli zatiaľ skromnejšie. Niečo sa konalo aj priamo
v Pekingu, ale tam to bolo všetko prísne kontrolované kvôli
pandémii. Po našom návrate nás akurát stihli privítať fanúši‑
kovia na námestí v Bratislave. Hneď na druhý deň som však
už mal tréning, a tak priestor na to nebol. Klubové povinnosti
mi zatiaľ nedovolili tento úspech osláviť. Po sezóne sa však
teším na tú najväčšiu oslavu, a to v kruhu rodiny a priateľov.
Až potom si to najviac vychutnám a užijem, lebo popri tom
všetkom mi to stále akosi nedochádza, čo sa mi podarilo.“

„Hľadali sme spoločne vhodný termín a treba poďakovať
aj môjmu klubu, či trénerom, že ma uvoľnili o deň skôr. Bolo
to milé a veľmi príjemné spestrenie môjho programu.“
Olympiáda je vrcholom každého športovca. Komu vďačíte najviac za to, že ste sa stali úspešným olympionikom?
„Moja najväčšia vďaka patrí v prvom rade rodičom a tiež
manželke, ktorá ma vo všetkom podporuje.“
Marek Vaščura

Adrián Takáč (otec): „Samo bol vždy športovcom telom

i dušou. Nebolo ho potrebné do ničoho nútiť a nebránil sa
žiadnej disciplíne. Bol dobrý v tenise, basketbale, cyklistike
i plávaní a hrával tiež futbal za Stráže. Číslom jeden bol však
vždy pre neho hokej. Pre mňa je jeho olympijský úspech
krásny pocit zadosťučinenia. Celý život sme sa deťom poc‑
tivo venovali, a to prináša svoju úrodu. Aj keby sa Samo
nestal olympionikom, vždy nás napĺňalo to, že sa môžeme
deťom venovať tak, aby sa oni mohli plne oddať športu.
Každý rodič nechá radšej peniaze v obchode so športovým
vybavením, ako niekde v lekárni či u lekára. A čo Samova
olympiáda? Celý turnaj som emotívne prežíval. Pred kaž‑
dým zápasom sme spolu telefonovali. Keď Samo strelil gól
Švédom na 2:0, odvtedy som sa nezastavil. Až do večera
som len odpovedal na správy a telefonáty. Potom som si
to už teda veľmi neužil. Zvítanie po olympiáde bolo sym‑
bolické, ale v srdci sme sa všetci veľmi tešili. Na veľkú oslavu
bude čas až po sezóne.“

Anton Danko (primátor mesta Poprad): „Nielen
pre mňa, ako pre primátora mesta, ale aj pre všetkých Po‑
pradčanov je veľká česť, že Samo reprezentoval naše mesto
na olympiáde a získal bronzovú medailu. Držím mu palce
do ďalšej kariéry a verím, že sa raz vráti späť do Popradu ako
hráč a získa vytúženú zlatú medailu v extralige..“

Kariéra Samuela Takáča
K hokeju sa dostal prostredníctvom náboru detí
do hokejovej prípravky. Svoju kariéru začal ako 6-ročný
v klube HK Poprad. V treťom ročníku základnej školy nastú‑
pil do hokejovej triedy v Spišskej Sobote. V tvrdom tréningu
pokračoval aj počas svojho štúdia na Gymnáziu Kukučíno‑
va v Poprade. Jeho ambície začali naberať na obrátkach
už v prvých ročníkoch strednej školy, kedy si jeho hoke‑
jové umenie všimli tréneri reprezentácie a nominovali ho
do kádra Slovenska v mládežníckych kategóriách do 17, 18
i 20 rokov. Pôsobil tiež medzi najtalentovanejšími chlapcami
na Slovensku v projekte Orange 20. Samo Takáč je držiteľom
Ceny Karola Faka za najproduktívnejšieho hráča dorastu HK
Poprad a je bronzovým medailistom v juniorskej lige do 18
rokov v drese materského klubu. Presadil sa aj v zahraničí.
Je držiteľom Ceny Charlesa Ramseyho za najproduktívnej‑
šieho hráča francúzskej ligy, víťazom francúzskeho pohára
a francúzskeho ligového pohára. Tieto úspechy získal ako
legionár v kluboch Lyon a Gap. Po návrate z 3-ročného pô‑
sobenia v krajine galského kohúta, dve sezóny strávil doma
pod Tatrami a patril k lídrom Kamzíkov. Minulú sezónu sa
nemalou mierou podpísal pod historický bronzový úspech
Michaloviec na slovenskej scéne. V súčasnosti patrí k opo‑
rám špičkového tímu HC Slovan Bratislava. Na olympijských
hrách v Pekingu nastúpil 30-ročný Samuel Takáč do šiestich
zápasov, z toho dvoch v základnej časti a štyroch vyraďo‑
vacích súbojov. Do kanadského bodovania si pripísal dve
asistencie, no najmä gól v zápase o bronz proti Švédsku,
keď v 33. minúte využil presilovku a zvýšil na 2:0 pre Sloven‑
sko. Slováci napokon zvíťazili 4:0 a tešili sa z historicky prvej
medaily pre našu krajinu pod piatimi kruhmi v kolektívnom
športe vôbec.

POPRADČAN MESIACA

V Poprade ste však skĺbili príjemné s užitočným, keďže
v deň prijatia na mestskom úrade ste hrali so Slovanom
zápas proti domácim „Kamzíkom“. Stretli ste sa tak aj
s rodinou. Splnilo to účel?

Povedali o ňom
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FOTO: archív Martina Majerčáka

Umenie je veľmi
citlivá vec
Popradčan Martin Majerčák je vášnivý turista. V našich končinách nič nezvyčajné. Martin
ale nie je obyčajným turistom. Po potulkách Tatrami si so sebou v batohu nesie aj malú sadu
s akvarelovými farbami, dózou na vodu a skicár. Nečudo. Veď už ako malé dieťa kreslil a maľoval
na všetko, čo mu prišlo pod ruku. Jeho kresbám sa nevyhli dokonca ani kalendáre. Pre rodičov
to bol jasný signál, že syna treba v nadaní podporiť. A výsledok sa dostavil. Jeho obrazy už videli
ľudia na výstavách v Taliansku, Albánsku, Kanade, či Indonézii. V rozhovore pre Mesačník Poprad
prezradil, ako sa mu na ne podarilo dostať i to, ktorú aktivitu vníma ako najdôležitejší projekt
v jeho živote.

M
VŠIMLI SME SI

artin, je to pravda, že ste mali k maľovaniu
blízko už od svojich siedmich rokov? Pamätáte si ešte ako a čím vám maľovanie učarovalo?
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„U mňa sa to veľmi ťažko datuje. Ako dieťa som ma‑
ľoval po všetkom. Keď už bolo veľa vecí pokreslených,
tak rodičom napadlo, že by bolo dobré s tým niečo robiť.
Usúdili, že v kresbách je nejaká dávka talentu. Prihlásili ma
na umeleckú školu, no musím povedať, že tam ma to ne‑
bavilo.“
Je to trošku paradox, keďže ste, ako spomínate, kreslili po všetkom, nie?
„Kameň úrazu bol v tom, že som bol dieťa. A dieťa nie
vždy chce robiť to, čo mu je kázané a hlavne na pravidel‑
nej báze. Problémom pre mňa bolo dodržiavať postupy.
Teraz tomu rozumiem, že človek musí začať od skicovania
váz a pokrčených obrusov, pri ktorých sa učí prenášať per‑

spektívu a tieňovať. No pre dieťa to bolo nezáživné. Navy‑
še, mal som tú smolu, že vždy, keď sa preberali pre mňa
zaujímavé veci, ja som chýbal. Buď som bol chorý alebo
na výlete.“
Bolo ťažké vysvetliť rodičom, že tadiaľ vaša cesta nevedie?
„Úplne jednoduché to nebolo, ale nakoľko sa medzi
moje mimoškolské aktivity pridali aj dva jazyky, nebolo už
na kreslenie a maľovanie toľko času. Takže na isté obdo‑
bie sa kreslenie vytratilo z môjho života.“
Chuť sa ale teda časom zjavne vrátila. Nastal vo vás
nejaký prevrat?
„Zvrat prišiel na strednej škole. Môj spolužiak mal ná‑
pad na jeden noirový plagát a nevedel, akou technikou
ho vytvoriť. Oslovil ma, či mu s tým nepomôžem. To bola

Apríl 2022
tá iskra, čo oheň opäť zapálila a už to išlo. Pripravil som aj
dve maturitné tablá a začalo to opäť nejako šliapať.“
To hovoríme o období počas strednej školy. Viem ale
o vás, že aj pri voľbe vysokej školy ste si nezvolili tú
s umeleckým zameraním. Je to tak?
„Áno. Vybral som sa študovať na Ekonomickú univer‑
zitu do Bratislavy, odbor Medzinárodné ekonomické vzťa‑
hy. Neskôr som ale premýšľal, že skúsim výtvarné umenie
a dizajn na Vysokej škole výtvarných umení. Keď ale prišli
prijímacie skúšky, dostal som veľmi silný zápal pľúc. Môj
stav bol vážny. Len za pomoci silných liekov som absolvo‑
val skúškové obdobie na mojej univerzite. Prijímačky teda
boli pochované.“
Pracovali ste v jednej firme ako exportný manažér.
Ako ste mi spomenuli, naplno ste sa začali venovať
maľbe pre vás asi v ťažkom čase.
„Moja stará mama dostala cievnu mozgovú príhodu
a ostala ochrnutá na pravú polovicu tela. Cítil som po‑
trebu byť pri nej a pomáhať jej, nakoľko sme mali veľmi
blízky vzťah. Trvalo to pol roka, kým vedela pustiť barle
a s mojou pomocou sa aspoň prejsť. Bola veľmi vitálnym
človekom a bolo na nej vidieť, že ak sa niečo nezačne diať,
opustí sa. Povedal som si, že keď už som s ňou, môžem
začať maľovať. Na internete som našiel fórum, kde pridá‑
vajú svoje diela rôzni umelci. Jeden večer som si povedal,
prečo to tiež neskúsiť, a tak som tam nahodil jeden obraz
zapadajúceho slnka v lese a do rána mal tento príspevok
asi 40 tisíc likes a okolo 500 komentárov. Niektoré ko‑
mentáre boli dokonca negatívne. Keď som neskôr nahral
fotku Istanbulu, dokonca aj také, že to nie je Istanbul ale
Konštantínopol. Nechýbali ani rôzne rasistické komentá‑
re. Pochopil som, že umenie je veľmi citlivá téma, dokáže
rozdeliť spoločnosť viac ako politika. Z tohto fóra som po‑
tom radšej odišiel.“
Prejdime teda trošku k vašej technike. Učaroval vám
akvarel. Ste aj členom Komunity akvarelistov na Slovensku. Čím si vás táto technika získala?

Spomínali ste mi, že výťažkom zo svojich diel ste
podporili horské chaty, nosičov. V dnešných časoch
maľujete na obrazoch aj rohy na žlto a výťažok z nich
chcete venovať pre Ukrajinu. Dá sa povedať, že vaše
umenie má aj charitatívny rozmer?
„Cez umenie sa dá pomáhať. Aj po výstave v indonéz‑
skej Jakarte ma oslovili, či chcem nejaké percentá z obra‑
zov, ktoré sa predali, venovať sirotám. Povedal som, že sto
percent z toho, čo sa predá. V minulom roku som začal
pomáhať aj ľuďom s duševnými problémami. Na charita‑
tívnom podujatí sa vyzbieralo 3000 €.“
Tak už ste to spomenuli za mňa. Výstava v Jakarte.
Ako sa vám tam svoje diela podarilo dostať?
„Vo svete existuje Medzinárodná komunita akvarelis‑
tov. Združujú umelcov, ktorí sa venujú akvarelu. Ak ste čle‑
nom, môžete sa uchádzať o výstavu. Každá z krajín vypíše
výzvu. Nedostanú sa tam všetky diela, ale iba tie, ktoré
vyberie odborná komisia. V Jakarte to organizovalo naše
veľvyslanectvo v spolupráci s Medzinárodnou komuni‑
tou. Chceli takýmto spôsobom zviditeľniť tvorbu sloven‑
ských autorov. Oslovili aj nás. Vybral som horské motívy
a dva z nich boli úspešné. Karty však zamiešala pandémia
a výstava musela byť presunutá do online priestoru.“
Aj napriek online priestoru to ale muselo byť príjemné vedieť, že vaše diela sú súčasťou výstavy v Indonézii. Pred vami je ale jeden ďalší veľký projekt s ešte
väčším rozmerom, však?
„Oslovili ma z USA. Pri liečbe posttraumatických po‑
rúch tam začínajú v mikrodávkach využívať LSD. Ich ví‑
ziou je, že týmto ľuďom sa dá pomáhať audiovizuálne.
Hudobníci pre nich nahrali pesničky, ktoré sa potom po‑
užívajú pri terapii. Odo mňa chcú k tomu obrazy. Tak som
sa do toho pustil, pracujem na nich a sú úplne iné ako
krajinky a Tatry. Sú až psychodelické. Vnímam to ako môj
najdôležitejší projekt.“
Asi so mnou súhlasíte, že umelec vie do svojho diela
vliať dávku vlastných emócií. Čo vás dokáže najviac
potešiť?
„Áno. Ja sám som mal v živote temnejšie obdobie
a premietlo sa to aj do tvorby. Vtedy som nevedel maľo‑
vať, lebo sa mi triasli ruky. Všetky obrazy boli abstrakty.
Najkrajšie je to, keď môj obraz v niekom vyvolá emóciu.
Predstavte si, že niekto, koho vôbec nepoznáte, neviete
o ňom nič a on nevie nič o vás, sa pozrie na vaše dielo
a vyvolá to v ňom spomienky, emócie, pocity. Je to malý
zázrak, Preto si myslím, že umenie akéhokoľvek charakte‑
ru je vynikajúca vec a svet bez neho by bol len čiernobie‑
lym miestom.“
Jana Pisarčíková

VŠIMLI SME SI

NAPÍSALI STE NÁM

„Veľmi dlho som sa venoval len tušu. Maľoval som rôz‑
ne čiernobiele veci. Bavila ma na tom práca s negatívnym
priestorom. V istom momente som ale prišiel na to, že
je to veľmi obmedzujúce pracovať len s dvomi farbami.
Pri oleji a akryle človek začína od tmavých tónov a pre‑
pracuje sa postupne ku svetlým. Pri akvareli je to nao‑
pak. Začíname s najjemnejšími, najsvetlejšími farbami
a postupne ich stmavujeme. Pri akvareli je malý priestor
na chyby. Ak sa niečo pokazí, nedá sa to ľahko napraviť. Ak
je raz niečo tmavé, akvarelom to nikdy nezosvetlíte. Žltá
nemá takú kryciu schopnosť ako hnedá, kdežto pri oleji
vezmem bielu, potiahnem ju cez čiernu a je to prekryté.
Pri akvareli médium pracuje za vás. Veľakrát sa maľuje
technikou mokré na mokré. Keď maľujem západ slnka
a chcem namiešať farby tak, aby išli od žltej do červenej
až magentovej, tak si ich musím miešať priamo na papieri.
To, ako sa spoja, nie je tak stopercentne v mojich rukách.
Môže sa stať, že si tej magentovej dám na štetec viac ako
inej farby a spojí sa to inak. Pri akvareli vie človek zachytiť
krásu okamihu. Médium veľa spraví aj za umelca, ak s tým
vie pracovať.“

Martin, kde naberáte inšpiráciu pre svoje obrazy?
„Najradšej maľujem krajiny, konkrétne hory. Som
vášnivý turista, venujem sa skialpinizmu i lezeniu po ľa‑
dopádoch. Väčšinu voľného času trávim v horách. So se‑
bou si nesiem aj svoj blok, malú sadu akvarelových farieb
s dózou na vodu, spravím si skice a doma sa to snažím
skopírovať na väčší formát. Venujem sa klasickej, ale aj di‑
gitálnej maľbe.“
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FOTO: Jana Pisarčíková

Vstupenky platia
na konkrétne zakúpené miesta

10.4.

Malý Princ
EKO divadielko Show DeTom

Zlatá rybka
Divadlo Portál Prešov

Planétu pohltil odpad! Na pomoc prichádza Tomík a jeho
ShowDetom s EKO divadielkom. Malý princ nás prevedie
po planétkach a vysvetlí, čo je to RECYKLÁCIA a ako
funguje. Na svojich cestách stretáva kráľa čo nevedel
kraľovať, pijana a chamtivého biznismena, od ktorých si
zobral veľké ponaučenie. Spoločne si zaspievame
pesničky Eko-Rapera Tomíka.
Vstupné 1.50 €

Novodobá adaptácia rozprávky Zlatá rybka od A. S.
Puškina. Prostredníctvom veselého príbehu rybára
a jeho chamtivej ženy sa hra vracia k hodnotám ,na
ktoré musí v rozprávkovom príbehu dvoch ľudí
upozorniť až rozprávajúca rybka. Vstupné 1.50 €

17.4.

24.4.

Včielka Elka
Divadlo ETUDY Kendice

SMEJKO a TANCULIENKA
Tancuj, Tancuj !

Včiel je stále menej. Napriek tomu, že deti sa o nich učia v
škôlke aj v škole, zdá sa, že to nie je dosť, a musíme
urobiť viacej. Od ich prežitia, závisí aj ľudské prežitie. Na
túto tému chce divadlo Etudy upriamiť pozornosť detí už
od útleho veku a edukatívne pôsobiť na detského diváka
s hlavným ideovým východiskom ochrany včelstva, resp.
ochrany prírody na pozadí veselého činoherno –
bábkového rozprávkového príbehu o včelej rodinke
Medonosných.
Vstupné 1.50 €

Po roku a pol k vám konečne prichádza Smejko a
Tanculienka so svojím novopečeným predstavením
Tancuj, tancuj!, v ktorom zaznejú tie najnovšie aj
najznámejšie hity. Vstupenky na predstavenie si
môžete zakúpiť on-line prostredníctvom stránky
www.ticketportal.sk
Vstupné 10.00 €

HOBBY

každú nedeľu
o 10.00 hod.
Divadelná sála
Dom kultúry
Poprad
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www.kultura.poprad.sk
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Miera vytriedenia
odpadov v meste
za rok 2021 stúpla
V poslednej dobe sa do popredia dostáva slovné
spojenie „miera vytriedenia odpadov“. Od nej závisí
aj výška poplatku, ktorý mestá zaplatia za uloženie
zmesového komunálneho odpadu na skládke. Hovorí
tiež o tom, ako obyvatelia pristupujú k problematike
odpadov a ako zodpovedne odpad v meste triedia.

O

proti roku 2020 sa v meste Poprad miera vytriede‑
nia odpadu zvýšila o 5,82 percent. Za rok 2021 sa
tak dostala na 40,47%. „Čísla ukazujú, že množstvo

zmesového komunálneho odpadu z čiernych nádob a množstvo
objemného odpadu sa znížilo. Naopak, zaznamenali sme viac
vytriedeného odpadu od obyvateľov, najmä biologicky rozložiteľného odpadu (BRO). Taktiež sa výrazne zvýšilo množstvo vyzbieraného zeleného biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý
putuje do kompostárne na ďalšie spracovanie,“ uvádza odde‑

lenie životného prostredia MsÚ Poprad.

Ukazovatele ovplyvňujúce mieru vytriedenia

Lepšie čísla miery vytriedenia odpadu za rok 2021 má
na svedomí fakt, že v Poprade sa vyzbieralo o 1 800 ton
BRO viac ako v roku 2020 (pozn. red.: ide o zelený odpad
od rodinných domov i z údržby zelene). Od 1. júla bol tiež
zavedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského ko‑
munálneho odpadu od bytových domov. Za obdobie pol
roka sa ho na sídliskách vyzbieralo 383 ton (pozn. red.: ide
o kuchynský odpad od bytových domov), ktorý neskončil
na skládke, ale zužitkoval sa v stanici na výrobu bioplynu.
V uplynulom roku bolo vyzbieraných o 16 ton viac skla
a o 28 ton viac plastov. Zmesového odpadu bolo pritom
o 691 ton menej ako rok predtým. „Výška miery vytriedenia

ovplyvňuje aj výšku ceny poplatku za uloženie na skládke. Z nariadenia vlády SR č. 330 z roku 2018 vyplýva, že Mesto Poprad
sa dostane do kategórie miery vytriedenia od 40% - do 50%,“

Celkové triedenie odpadu výrazne
redukuje množstvo komunálneho od‑
padu ukladaného na skládku, eliminuje
čierne skládky odpadov, znižujú sa ná‑
klady na odvoz a uloženie netriedeného
odpadu na skládku, šetria sa prírodné
zdroje a suroviny, ktoré môžu byť ďalej
využité, znižujú sa nepriaznivé dopady
pôsobenia človeka na životné prostre‑
die, čím občan prispieva k čistejšiemu ži‑
votnému prostrediu. A v neposlednom
rade triedenie odpadov umožňuje opä‑
tovné využitie odpadov recykláciou. Vy‑
triedením odpadu umožňujeme ďalšie
spracovanie viac ako tretiny vyprodu‑
kovaného množstva odpadu, ale taktiež
je možné ovplyvniť výšku finančných
nákladov súvisiacich s komunálnym
a drobným stavebným odpadom v roz‑
počte mesta. Preto občania precíznym
triedením odpadu priamo ovplyvňujú
výšku miestneho poplatku za komunál‑
ny a drobný stavebný odpad.

ODPAD V ČÍSLACH
Na území mesta Poprad sa za rok
2021 vyzbieralo:
- Zmesový komunálny odpad - 10 464 ton
- Papier - 945 ton
- Sklo - 702 ton
- Plasty - 320 ton
- Kovové obaly - 426 ton
- Kompozitné obaly - 21 ton
- Biologicky rozložiteľný odpad - 3847,07 		
ton
- Biologicky rozložiteľný kuchynský
komunálny odpad – 383 ton
- Nebezpečný odpad - 91 ton

EKO POPRAD

vysvetľujú odborníci zo životného prostredia. Mesto tak
z ceny poplatku za uloženie komunálneho zmesového od‑
padu na skládke prejde na cenu z 22 € za 1 tonu na 18 €
za 1 tonu, čo by pri predpokladanom množstve zmesového
odpadu približne 13 tisíc ton ročne (v rozmedzí, v ktorom
sa mesto 3 až 4 roky pohybuje) malo vo finančnom vyčísle‑
ní znamenať, že mesto zaplatí o 52 tisíc eur nižší poplatok
za uloženie odpadu na skládke.
(red.)

PREČO TRIEDIŤ ODPAD?
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Zálohovanie obalov

FOTO: Jana Pisarčíková

Od začiatku roka sa spustilo zálohovanie fliaš z plastu
i hliníkových plechoviek. Všetky takéto obaly majú neďaleko
čiarového kódu nakreslený symbol Z v recyklačných šípkach
a text „ZÁLOHOVANÉ“. Nezabúdajme ale na to, že všetky obaly,
ktoré nie sú zálohované, treba aj naďalej triediť tak ako doteraz.

P

ET fľaše a plechovky nie sú len zbytočný odpad. Sú
to cenné materiály, ktorých recyklácia má zmysel.
Slovensko sa zaviazalo, že v roku 2025 zvýši aktuálne
množstvo zberu nápojových obalov zo 60 percent na 90
percent. Spustilo teda systém zálohovania. Ako uvádza
stránka Slovensko zálohuje, práve to dáva šancu vyzbie‑
rať viac materiálu vyššej kvality na recykláciu a jeho opä‑
tovné využitie v nových obaloch, znížiť voľne pohodený
odpad a šetriť tak prírodné zdroje.

Nezálohované obaly treba naďalej triediť

Ako funguje zálohový systém?

Farebná abeceda triedenia

Ak si zakúpite nápoj v zálohovanom obale, zaplatíte
pätnásť centov, ktoré následne budú vrátené pri odo‑
vzdávaní prázdnej fľaše či plechovky. Čo je veľmi dôleži‑
té, plechovky a ani fľaše nesmú byť zdeformované a ani
stlačené. Všetky predajne musia účtovať záloh, no nie
všetky sú povinné prázdne obaly aj prebrať a záloh vypla‑
tiť naspäť. Zálohované obaly ale netreba vrátiť tam, kde
boli kúpené, ale v akejkoľvek prevádzke, ktorá je do zálo‑
hovacieho systému zapojená. Vrátené obaly sa následne
prevezú do triediaceho centra.

Pri triedení odpadu je dôležité dodržiavať farebnú
abecedu triedenia – sklo patrí do zelenej nádoby, plast
do žltej a papier do modrej. Treba mať na pamäti, že len
vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a opäť recyklovať.
„Triediť sa naozaj oplatí, pretože za vytriedený odpad
obyvateľ neplatí, jeho zber hradia výrobcovia cez OZV
ENVI – PAK,“ dodávajú odborníci z oddelenia životného
prostredia Mestského úradu v Poprade.
(red.)

Tak ako aj doteraz, netreba zabúdať na to, že všet‑
ky obaly, ktoré nie sú zálohované, je potrebné triediť.
Do triedeného zberu plastov patria stlačené plastové
obaly z kozmetiky a čistiacich prostriedkov, potravín,
mliečnych výrobkov, oleja a sirupov, plastové vrecká a fó‑
lie, obalový polystyrén. Do triedeného zberu plastov pat‑
ria aj kovové obaly, konzervy, alobal, kovové vrchnáky.

Nadácia Veolia Slovensko v uplynulom roku podporila viaceré projekty v našom regióne. Zamestnanci
skupiny Veolia majú možnosť
získať financie na podporu
rôznych verejnoprospešných
projektov s podmienkou, že
sa sami podieľajú na ich realizácii ako dobrovoľníci.
Podporenou
aktivitou
bola aj rekonštrukcia futbalového ihriska a sociálnych zariadení v Matejovciach nad Hornádom. Jednotlivé činnosti sa vykonávali priebežne počas celej futbalovej sezóny 2021. Vďaka podpore zo Zamestnaneckých grantov Nadácie Veolia Slovensko sa
zrealizovalo hlavne zavlažovanie ihriska. Uskutočnili sa výkopové
práce prívodu vody do čerpacej stanice z rieky Hornád a uloženie
vodovodného potrubia. Vybudovali sa lavičky pre divákov na sedenie s celkovou kapacitou 80 miest. Zakúpilo sa ponorné čerpadlo
do studne na prívod pitnej vody do budovy pri areáli ihriska. S pomocou finančnej podpory nadácie sa celkovo zlepšila infraštruktúra
športového areálu. Celá futbalová obec vyjadruje poďakovanie Nadácii Veolia Slovensko za poskytnutý finančný príspevok.
Podporeným projektom bola aj obec Vojňany, ktorá získala finančnú podporu na výmenu nefunkčných hracích prvkov detského
ihriska materskej školy za nové, vyhovujúce. Vedenie obce s vďakou prijalo tento dar a váži si uvedenú podporu, za pomoci ktorej sa
umožnilo zlepšiť podmienky detského ihriska pre potreby materskej
školy.
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Finančný príspevok sa
poskytol i Gréckokatolíckej
charite Prešov, so sídlom
v Starej Ľubovni. Podporilo
sa vybavenie multisenzorickej miestnosti, ktorá bude
slúžiť pre odborné terapie
detí so zdravotným postihnutím. Pridelené finančné
prostriedky boli využité
na nákup pomôcok, ktoré
budú slúžiť na podporu rozvoja zmyslového vnímania a vestibulárnu
stimuláciu zdravotne znevýhodnených detí. Projektom sa napomáha
rozvoju zmyslových orgánov, rovnováhy, aktivácie a zmyslov.
Všetky organizácie vyjadrili výnimočné poďakovanie našej Nadácii Veolia Slovensko za poskytnuté granty.
Nadácia Veolia Slovensko významne 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, telovýchovy a športu.
S úctou môžeme vyjadriť, že medzi našimi zamestnancami je
mnoho aktívnych a obetavých ľudí s veľkým srdcom, ktorí nezištne
pomáhajú núdznym.
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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Mesto Poprad, tak ako kaž‑
doročne, aj v roku 2022 organi‑
zuje na obvyklých miestach jar‑
né upratovanie.
Pristavené
veľkoobjemo‑
vé kontajnery VOK sú urče‑
né pre obyvateľov mesta, nie
pre podnikateľské subjekty, kto‑
ré sú povinné zbavovať sa odpa‑
dov zo svojej činnosti v súlade
so zákonom o odpadoch. VOK‑y
sú určené pre obyvateľov, ktorí
sa prostredníctvom nich môžu
bezplatne zbavovať drobného
stavebného odpadu (obklady
z udržiavacích prác a pod.), obje‑
mového odpadu (napr. staré ná‑
bytky, okná, dvere a pod). Počas
jarného upratovania sa môžu
obyvatelia mesta bezplatne
zbavovať aj konárov z údržby zá‑
hrad, ktoré však nesmú byť ukla‑
dané do VOK‑ov, ale vedľa nich,
nakoľko sú následne drvené
a drevná štiepka je zhodnoco‑
vaná pri údržbe verejnej zelene.
Do VOK‑ov nesmú byť ukladané
stavebné odpady (tie musí sta‑
vebník v súlade so stavebným
rozhodnutím na vlastné náklady
uložiť na riadenej skládke a mať
doklad o ich likvidácii), elektro‑
odpad, tráva, lístie, nebezpečný
odpad a pod. Veľkoobjemových
odpadov, drobných stavebných
odpadov, elektroodpadov, trá‑
vy, lístia a pod. sa môžu obyva‑
telia celoročne zbavovať v zber‑
ných centrách na ulici L. Svobo‑
du a na ul. Hraničnej.
Žiadame obyvateľov, aby
k jarnému upratovaniu pristu‑
povali zodpovedne, veľkoob‑
jemový odpad a drobný sta‑
vebný odpad neukladali vedľa
VOK‑ov, ale počkali na prázdny
VOK, striktne dodržiavali termí‑
ny jarného upratovania v jed‑
notlivých lokalitách a po jeho
skončení už odpad na týchto
miestach neukladali. Ukladanie
odpadu na stanovištiach VOK
‑ov po skončení jarného uprato‑
vania je považované za tvorbu
divokej skládky.
Upozornenie: Dodržiavanie
termínov a pravidiel pri nakla‑
daní s odpadmi v čase jarného
upratovania bude pravidelne
monitorovať Mestská polícia Po‑
prad a v prípade ich nerešpekto‑
vania bude vyvodzovať dôsled‑
ky formou blokových pokút.

Jarné upratovanie
2022
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FOTO: archív J. D., Jana Pisarčíková

Apríl 2022
FOTO: Jana Pisarčíková
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FOTO: mesto Poprad, Jana Pisarčíková, archív MIK Poprad

Veľká noc
v popradských
chrámoch
Rímskokatolícka cirkev
16. 4.
17. 4.

Konkatedrála
Sedembolestnej
Panny Márie Poprad

14. 4.
18:00
15. 4.
15:00
15. 4.
20:00
		
16. 4.
19:45
17. 4.
6:00
17. 4.
6.30, 8.00, 9.30,
11:00, 17:00, 18.30
18. 4.
6.30, 8.00, 9.30,
11:00, 17:00, 18.30

Veľkonočný pondelok

14. 4.
15. 4.
15. 4.
16.4
17. 4.

BOHOSLUŽBY

17. 4.
18. 4.
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7:00, 9:00,
11:00, 15:00
18:00
15:00
19:00
20:00
7:00, 9:00,
11:00, 15:00
20:00
7:00, 9:00,
11:00, 15:00

14. 4.
18:00
15. 4.
15:00
16. 4.
9:00-19:45
		
		
16. 4.
20:00
17. 4.
8:00 a 10:00
18. 4.
8:00 a 10:00

Cesta svetla
Veľkonočný pondelok

10. 4.
14. 4.
15. 4.
15. 4.
16. 4.
17. 4.

8:00 a 10:00
18:00
10:30
17:00
19:30
8:00 a 10:00

Kostol sv. Jána
Evanjelistu
Poprad – Veľká

14. 4.
18:30
15. 4.
15:00
16. 4.
8:00 - 19:30
		

Štvrtok Pánovej večere
Piatok utrpenia Pána
Ranné chvály a posvätné čítanie,
po nich bdenie pri Božom hrobe

Veľkonočný pondelok

Zelený štvrtok
Veľký piatok
Adorácia Sv. oltárnej v Božom
hrobe, požehnanie jedál
po obradoch
Biela sobota
Veľkonočná nedeľa
Veľkonočný pondelok

Kostol sv. Štefana
Kráľa Matejovce

Kvetná nedeľa
Zelený štvrtok
Veľký piatok
Krížová cesta
Obrady vzkriesenia
Veľkonočná nedeľa

Veľkonočná vigília
Nedeľa Zmŕtvychvstania Pána

Kostol sv. Juraja
Spišská Sobota

Zelený štvrtok
Obrady
Krížová cesta s lampášmi
a sviečkami mestom
Veľkonočná vigília
Požehnanie jedál
Veľkonočná nedeľa

Kostol sv.
Cyrila a Metoda
Poprad – Juh

10. 4.

18. 4.

19:40
7:00, 9:30,
11:00, 18:30
7:00 a 9:30

Kvetná nedeľa
Zelený štvrtok
Krížová cesta
Veľký piatok, obrady
Biela sobota
Veľkonočná nedeľa

Kostol sv. Heleny
Kvetnica

10. 4.
15. 4.
17. 4.

10:00
9:00
10:00

Kvetná nedeľa
Krížová cesta pri zastaveniach v lese
Veľkonočná nedeľa
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Kostol sv. Jána
Krstiteľa Stráže

14. 4.
18:00
		
15. 4.
14:30
15. 4.
15:00
16. 4.
20:00
17. 4.
9:00 a 10:30

Svätá omša na pamiatku
Pánovej večere
Krížová cesta
Slávenie utrpenia a smrti Pána
Liturgia Pánovho zmŕtvychvstania
Veľkonočná nedeľa

Evanjelický kostol
Matejovce

10. 4.
14. 4.
15. 4.
17. 4.

8:30
17:00
8:30
8:30

Pašiové služby Božie
Služby Božie s Večerou Pánovou
Pašiové služby Božie
Slávnostné služby Božie

Gréckokatolícka cirkev

Evanjelická cirkev a. v.
Gréckokatolícky
chrám sv. apoštolov
Petra a Pavla Poprad

Kostol Svätej
Trojice, Námestie
sv. Egídia

10. 4.
9:00
10. 4.
10:00
14. 4.
17:30
		
15. 4.
9:00
15. 4.
10:00
17. 4.
9:00
18. 4.
9:00

Šiesta pôstna nedeľa/Kvetná
Sviatosť Večere Pánovej
Zelený štvrtok, Večerné služby 		
Božie s Večerou Pánovou
Veľký piatok, pašiové služby Božie
Sviatosť Večere Pánovej
Prvá slávnosť veľkonočná
Druhá slávnosť veľkonočná

Kostol Svätej
Trojice Poprad Veľká

14. 4.
15. 4.
15. 4.
17. 4.
18. 4.

18:00
9:00
10:00
10:00
10:00

14. 4.
17:00
14. 4.
18:30
		
15. 4.
8:00
15. 4.
15:00
		
15. 4.
17:00
16. 4.
8:00
16. 4.
10:00
16. 4.
17:00
16. 4.
23:00
17. 4.
5:00
		
17. 4.
10:30
		
17. 4.
15:00
18. 4.
8:30
18. 4.
10:30
19. 4.
12:00
19. 4.
17:30

Večera Pánova so spoveďou
Večera Pánova so spoveďou
Pašiové služby Božie
Prvá slávnosť veľkonočná
Druhá slávnosť veľkonočná

Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou
Utiereň a sväté a spasiteľné strasti
nášho Pána Ježiša Krista
Kráľovské hodinky
Večiereň s uložením plaščenice
do hrobu
Adorácie pri Božom hrobe
Jeruzalemská utiereň
Adorácie pri Božom hrobe
Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou
Nadhrobná polnočnica
Utiereň Vzkriesenia (požehnanie
pokrmov), Svätá liturgia + myrovanie
Svätá liturgia (požehnanie pokrmov)
+ myrovanie
Paschálna večiereň
Svätá liturgia
Svätá liturgia (sprievod okolo chrámu)
Svätá liturgia
Svätá liturgia

Bratská jednota baptistov

Modlitebňa BJB
Poprad - Veľká
Evanjelický kostol
Stráže

17. 4.

10:30

Prvá slávnosť veľkonočná

10:00
10:00

Veľkonočná bohoslužba
Veľkonočná bohoslužba

BOHOSLUŽBY

15. 4.
17. 4.
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Výskum sŕdc
hlodavcov
prezentovala
v Dubaji

ŠIKOVNÍ ŠTUDENTI

A
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FOTO: archív A. Kubáňová

Zlákala ju letná škola
pre mladých vedcov.
Po jej skončení ale vedela,
že vede sa nechce prestať
venovať.
So
svojou
vedeckou prácou iba
pätnásťročná žiačka Gymnázia na Kukučínovej
ulici reprezentovala talentovanú mládež v rámci
tematického týždňa „Knowledge & learning“
na výstave EXPO 2020 v Dubaji. Andrea Kubáňová
nám porozprávala nielen o tom, ako to na výstave
vyzeralo, ale tiež o výskume, na ktorom pracuje.

ko povedala francúzsko‑poľská fyzička a chemič‑
ka Marie Curie‑Skłodowská, učenec v laboratóriu,
to nie je iba odborník. Je to dieťa, ktoré pozerá
na vedu ako na rozprávku. Vidí vo vede krásu. A pres‑
ne to bolo vidieť aj v očiach Andrei, keď začala hovo‑
riť o svojom výskume. Všetko sa to začalo príbehom jej
psíka. Sučky, ktorá bola gravidná. „Po pôrode dostala
eklampsiu. To je také odvápňovanie. Vápnik aj fosfor sa
jej vymývali do mlieka, a to spôsobilo, že nevedela chodiť a ťažko sa jej dýchalo. Ak by sme nezasiahli, tak by
mohla upadnúť do kómy a zomrieť. Ale nestalo sa tak,
čo som rada. Vtedy som sa rozhodla, že sa chcem venovať vede a pomáhať,“ začala rozprávanie Andrea.
Prítomnosť kofeínu v čajoch
Práve tento príbeh uviedla aj v prihláške na letnú ško‑
lu pre mladých vedcov. Pridelili ju na Ústav pre výskum
srdca CEM SAV. „Tam sme sa venovali experimentom.
Najprv sme vo vzorkách čajov skúmali prítomnosť kofeínu. A pozorovali sme pod mikroskopom ako fungujú

srdcia potkanov.“ Keď letnej škole odzvonilo, Andrea
získala o vedu ešte väčší záujem. „Požiadala som ich, či
by som sa tomu nemohla venovať viac a vymysleli sme,
že by som v rámci biologickej olympiády robila s nimi
nejaký výskum. Začala som sa teda venovať novému
projektu. Skúmam ATP syntázu a jej zmeny pod vplyvom zdravia srdca,“ hovorí.
Srdcia potkanov
Ako Andrea vysvetlila, v celom experimente porov‑
návala vzorky srdca zdravých potkanov so vzorkami,
ktoré mali navodenú energetickú záťaž. „Počas pozorovania som si všimla, že ATP syntáz je v chorom srdci alebo v srdci vystavenom záťaži viac. Hladina je vyššia ako
pri kontrolnej zdravej vzorke. To znamená, že ak ATP
syntáza, ktorá produkuje ATP – čo je univerzálny zdroj
energie, cíti, že srdce potrebuje pomôcť alebo podporiť
pri energetickej záťaži, tak produkuje viac ATP a zväčší
sa teda aj množstvo ATP syntáz.“
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Efektívne pri chorobách srdca
Svoj výskum vykonávala priamo v Ústave pre výskum
srdca. Srdce potkana si musela najprv očistiť od tuko‑
vých vrstiev a ciev, a následne rozstrihať. „Potom ho
zhomogenizujete homogenizátorom a v podstate
vo vzorke máte rôzne organely srdcových buniek. To
sa dáva do centrifúgy, aby sa vyizolovali mitochondrie,
v ktorých je ATP syntáza. Potom sa vzorka upraví, rozštiepia sa tam proteíny, a to celé sa dá do hmotnostného
spektometra. Ten potom meria množstvo rôznych proteínov,“ snažila sa nám vysvetliť. Výskum ukázal, že ak je
srdce viac zaťažené, zvýši produkciu ATP syntáz. Násled‑
ne sa spája s ďalším výskumom. „Na pár minút zastavíme prívod kyslíka do srdca. Po krátkej prestávke opäť
prívod kyslíka zastavíme. Ak po troch takýchto malých
záťažiach príde tretia veľká, tak sa zvýši množstvo ATP
a srdce tú záťaž prežije. Pri infarkte, pri veľkej záťaži, je
to žiaľ nepraktické, pretože my nevieme určiť, kedy príde infarkt. Avšak pri iných chorobách srdca to môže mať
efektívne využitie,“ objasňuje význam experimentu.
Prezentácia v Dubaji
Andreina neustála chuť a obrovské nadšenie
pre poznanie a vedu jej dopomohli k tomu, že práve
tento výskum bola mladá študentka prezentovať aj
na EXPO v Dubaji. „Počas prezentácie som nebola veľmi
nervózna, pretože tam mali byť aj ľudia z iných štátov,
ale veľa z nich sa práve kvôli COVID-u nedostavilo. Prebiehalo to teda len v anglickom jazyku a bolo to zaují-

mavé. Ďakujem Ústavu srdca za túto možnosť,“ hovorí.
Okrem samotnej prezentácie mala v Dubaji možnosť za‑
pojiť sa do tvorivých a podnetných diskusií s odborník‑
mi svetového formátu. Na EXPE ju sprevádzali aj vedci
zo združení All4science, o. z., a Preveda, o. z. „Dubaj je
veľké kozmopolitné mesto, kde sa schádza veľa rôznych
národností. Ľudia tam boli absolútne skvelí. Aj aj tie
pavilóny boli úžasné. Z tých väčších pavilónov môžem
spomenúť napríklad indický alebo japonský. Do tých
sme sa ale nedostali, lebo tam boli aj trojhodinové rady.
V našom Slovenskom mali okrem nás prezentácie aj iné
školy. Návštevníci mohli vidieť napr. rôzne dizajny áut
z Vysokej školy výtvarných umení. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach ponúkla interaktívnu výstavu, kde sme si mohli vyskúšať šitie kože alebo
intubovanie mačičky. Bolo to veľmi zaujímavé.“
Pomáhať ľuďom
Keď sa mladej vedkyne opýtate, čo ju na vede naj‑
viac priťahuje, odpoveď vás možno prekvapí. „ Je to
skvelý pocit, že robíte niečo užitočné, čím pomáhate
ľuďom. Ani neviem, mňa to jednoducho baví,“ poveda‑
la. Ciele do budúcna má jasné. „Určite rozšíriť výskum
o poznatky aj z malých záťaží. V Dubaji som sa bavila aj
s predstaviteľmi iných škôl. A možno, ak by sa dalo, tak
aj s nimi by som niečo vyskúšala. Už dlhšiu dobu ma to
ťahá k umeniu. To je podľa mňa veľmi prepojené s vedou. Rada by som išla aj týmto smerom.“
Jana Pisarčíková

Lúčime sa s hlasom popradského hokeja

O

na zápase dozvedeli informácie o hokeji, o ktorých sme
predtým ani nechyrovali. Svojim hlasom a výrokmi do‑
kázal docieliť, aby sa domáci divák cítil naozaj ako doma,
no na druhej strane nikdy neponižoval súpera. Slovo
fairplay mal Sučko vryté hlboko v srdci. Po vzore západo
nemeckých športov, hádzanej a futbalu, ako prvý do Po‑
pradu a možno aj na Slovensko, priniesol zvyk oznámiť
číslo strelca gólu s tým, že celý štadión následne zakričí
jeho meno. Len málokomu sa František Sučko zveril, že
keď to skúsil po prvýkrát, dostal za to trest a pár zápa‑
sov si za mikrofón sadnúť nemohol. Donekonečna sa dali
počúvať jeho príbehy o tom, ako pôsobil ešte na nekry‑
tom zimnom štadióne, ako tam nespokojní diváci guľo‑
vali rozhodcov, ako si splnil najväčší sen, a to hlásiť zápasy
federálnej ligy, či ako nevedel pri víťazstvách skryť slzy
v očiach a komentoval iba so zlomeným hlasom.
Ďakujeme, pán Sučko. Za čas strávený s Vami. A sľubu‑
jeme, že na Vašu povestnú vetu, ktorou ste začínali dlhé
roky zápasy v Poprade: „Pekný podvečer, vážení športoví
priatelia ľadového hokeja, najrýchlejšej kolektívnej hry.
Ste opäť v správny čas na správnom mieste,“ nikdy neza‑
budneme. Česť Vašej pamiatke.
Jana Pisarčíková

ŠIKOVNÍ ŠTUDENTI / LÚČIME SA S ...

stala
prázd‑
na
stolička
a na stole vyp‑
nutý mikrofón. Odišiel
od nás človek, ktorý
srdcom miloval šport.
Pôsobil tiež ako riaditeľ
základnej školy MPČĽ.
Vyučoval dejepis a slo‑
venčinu. Jeho hlas sa
neozýval iba v trie‑
dach, ale 47 rokov bol aj
neoddeliteľnou súčas‑
ťou popradských hokejových zápasov. Nebol len klasic‑
kým hlásateľom, ktorý by si len sadol a prečítal zostavy, či
skomentoval kto a kedy dal gól, či aký trest si od rozhod‑
cov vyslúžil. Štadión bol jeho druhým domovom. Jeho
hlas sa nezameniteľne spájal s chuťou víťaziť. A predsa
vedel, že hlásateľ by nikdy nemal byť tou ústrednou po‑
stavou na štadióne. Pred každým zápasom si preštudo‑
val svoj archív. Poviete si, veď to sa dnes už nenosí. Áno.
Aj on to vravieval. No len vďaka jeho výstrižkom sme sa
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Keď odíde komik, nastane clivota…
Dušan KUBAŇ *21. 8. 1971 †14. 3. 2022

LÚČIME SA S ...

N

26

eviem, ktoré správy sa šíria rýchlejšie, tie
dobré, alebo zlé, ale jedno je isté. Keď ten‑
to pozemský svet opustil Dušan Kubaň, člen Divadla
Commedia Poprad, tak sa táto smutná správa šírila Slo‑
venskom rýchlosťou blesku. Bol to doslova šok a blesk
z jasného neba.
Nikto tomu nechcel veriť, nikto nechcel prijať sku‑
točnosť, že pilier a protagonista Commedie a človek
s obrovským zmyslom pre humor už nie je medzi nami.
Celá slovenská ochotnícka obec ostala v nemom úžase,
každý si dával otázku prečo a ako je to možné, že ten‑
to obľúbený herec, ktorý mal tesne po 50-ke, odišiel
do hereckého neba. Veď bol ešte vo veku, ktorý ho pred‑
určoval k vytvoreniu krásnych, charakterových postáv…
Dušan Kubaň sa narodil roku 1971 vo Svidníku, ne‑
skôr sa rodina presťahovala pod Tatry do Svitu. Nako‑
niec sa usadil v Poprade.
V roku 1993 sa po prvýkrát dostal do popradského
Divadla Commedia. Prvý veľký úspech o šesť rokov
neskôr, mu priniesla absurdná dráma Borisa Viana Bu‑
dovatelia ríše, v ktorej stvárnil ženskú postavu Anetu.
Inscenácia sa dostala na Scénickú žatvu do Martina
a Dušan Kubaň tam exceloval. Dodnes je táto inscená‑
cia označovaná ako nadčasová. Napriek rečovej bariére
patrila na medzinárodnom festivale v Tunisku k najlep‑
ším a zožala obrovské ovácie.
V divadle, kde bol humor na dennom poriadku, sa
Dušan cítil veľmi dobre, a tak nečudo, že aj v nasledujú‑
cich inscenáciách dostával hlavné úlohy. Nezmazateľne
sa zapísal do dejín ochotníckeho divadla s inscenáciou
Zabíjačka, kde stvárnil opäť ženskú postavu Maňu.
Predstavenie mali možnosť vidieť diváci nielen na Slo‑
vensku, ale aj v Čechách, Maďarsku, Srbsku, Luxembur‑
sku a Švajčiarsku. Aj vďaka Dušanovi Kubaňovi patrili
roky 2000-2010 k najúspešnejším v histórii súboru.

Detských divákov si získal v rozprávkach Zlatý
kľúčik, Čínsky cisár a slávik a Janko Hraško. Miloval
detské publikum a rozdával sa celou svojou dušou.
Bol šťastný, keď dosiahol aktivizáciu detí pri jednotli‑
vých predstaveniach. Že nie je len komikom, dokázal
pri vytvorení postavy Šajbana v inscenácii slovenskej
lyrizovanej prózy Františka Švantnera Malka, ktorá pat‑
rila k jeho vrcholom. Bol nominovaný na Hlavnú cenu
na divadelnom festivale v Mont-Lauriere v Kanade. He‑
reckým koncertom bolo vytvorenie postavy Jerryho
v inscenácii ZOO.
Ako je v Commedii zvykom, herci v jednej inscená‑
cii vytvárajú niekoľko postáv. Tak tomu bolo aj v hre
Zápisky dôstojníka Červenej armády, kde hral s nadše‑
ním pekára, obuvníka a veliteľa NKVD. Diváci sa vždy
tešili na jeho postavy gazdu, farára a galejníka v hre
Don Quichot, s úžasnou ľahkosťou si zahral údržbára
‑domovníka v hre Premiéra…
Ale absolútnym vrcholom bola inscenácia Nepre‑
budený, kde stvárnil postavu Bežanky a svojou pre‑
cíznosťou a disciplínou prispel k tomu, že toto predsta‑
venie patrilo k vrcholom na Svetovom festivale v Mo‑
naku. S divadlom COMMEDIA precestoval Dušan celý
svet, hrdo reprezentoval mesto Poprad a slovenské
amatérske divadlo.
Kde Dušan Kubaň prišiel, tam rozdával dobrú nála‑
du ako z rohu hojnosti. Jeho vklad do pokladnice slo‑
venského amatérskeho divadla ho jednoznačne zara‑
ďuje do kategórie výnimočných.
Odišiel herec, pedagóg, moderátor, scenárista, dra‑
maturg, režisér a predovšetkým skvelý človek a kama‑
rát.
Česť jeho pamiatke.
V.B.
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Manželstvo uzavreli
18.2.
19.2.
20.2.

26.2.
1.3.
5.3.
11.3.

Jana Bobková a Tomáš Slavkovský
Ivana Lehotská a Ľudovít Lučšon
Miriama Voláková a Tomáš Bodnárik
Irena Němcová a Martin Klembara
Zdena Koštialová a Peter Šupka
Anastasiia Mishchenko a Dávid
Suchanovský
Katarína Majerčáková a Ján Lazorčák
Alžbeta Regecová a Karol Turan

rozlúčili sme sa
FEBRUÁR

2. 3.

15. 2.

v Poprade-Veľkej s Antonom Budzákom
(1960)
16. 2. v Poprad – Veľkej s Petrom Novosadom 		
(1972)
v Poprade – Veľkej s Jozefom Rozgonyim
(1956)
17. 2. v Poprade – Veľkej s Eduardom Dzifčákom
(1930)
18. 2. vo Veľkom Slavkove s Jánom Vilimom (1922)
21. 2. v Poprade – Veľkej s Rozáliou Vilčkovou 		
(1952)
v Poprade – Veľkej s Františkom Bednárom
(1932)
22. 2. v Poprade – Veľkej s Ing. Františkom
			
Fundjom (1936)
25. 2. v Poprade – Veľkej s Annou Rožárovou (1940)
26. 2. v Poprade – Veľkej so Štefanom Dančom
(1945)
28. 2. v Poprade – Veľkej s Martou Sabolovou 		
(1943)
MAREC
1. 3.

2. 3.

v Poprade – Veľkej s Máriou Mrenkovou
(1942)
v Poprade – Veľkej s Janou Grivalskou (1950)
v Poprade – Veľkej s Magdalénou Hatašovou
(1928)
v Poprade – Veľkej s Marianou Turekovou
(1946)

Spoločenská rubrika

22.2.

Michaela Mrvková a Dávid Konter
Nikola Peterková a Samuel Strnisko
Barbara Klaudia Greňová a Adrián
Závadský
Daniela Čečová a Adrián Jurčo
Elena Mizeríková a Peter Kendra
Kamila Žmijovská a Stanislav Lerefovič
Daniela Šašurová a Ivan Majerčák
Vanesa Proksová a Jakub Benko

v Poprade – Veľkej s Margitou Kaňovou 		
(1928)
3. 3.
v Poprade – Veľkej s Ing. Jánom Forgáčom
(1941)
4. 3.
v Poprade – Veľkej s Matejom Smikom (1932)
v Poprade – Veľkej s Vladimírom Vaščurom
(1957)
7. 3.
v Poprade – Veľkej s Ruženou Skalskou 		
(1948)
8. 3.
v Poprade – Veľkej s Violou Špirekovou 		
(1943)
9. 3.
v Strážach pod Tatrami s Evou Šimkovou
(1961)
v Poprade – Veľkej s Jankou
			
Maramarossyovou (1939)
v Poprade – Veľkej s Ing. Jurajom Mešárom
(1946)
v Poprade – Veľkej s Máriou Toporcerovou
(1945)
10. 3. v Poprade – Veľkej s MUDr. Juditou
			
Mikulovskou (1954)
11. 3. v Poprade – Veľkej s Máriou Anderlovou
(1955)
v Poprade Matejovciach s Dušanom Pištom
(1973)
13. 3. v Poprade – Veľkej s Mgr. Františkom
			
Sučkom (1948)
14. 3. v Poprade – Veľkej so Štefanom Gradzillom
(1936)
15. 3. v Poprade Matejovciach s Margitou
				 Klembarovou (1929)

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: Nemocnica - budova hlavnej
Sobota, nedeľa
vrátnice, 1. poschodie, číslo dverí 102
Tel.: 052 / 7125 613
								

09:00 – 13:00
ZDROJ: Nemocnica Poprad
ZDROJ: Nemocnica Poprad
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Cenné kovy
z paralympiády
sa ligocú aj
v Matejovciach

Z

ačneme od podlahy. Ako ste sa dostali
k lyžovaniu?

FOTO: archív E.T.

Počas marcových
paralympijských hier
v Pekingu Slovákom
robila veľkú radosť
mladá, iba 16-ročná
paraalpská lyžiarka
Alexandra Rexová.
Vybojovala bronz
v slalome a v super
G dokonca zlato.
Veľkú zásluhu má
na tom jej navádzačka
Eva Trajčíková.
Matejovčanka, vďaka
ktorej sme sa z týchto
úspechov mohli potešiť
aj pod Tatrami.

Prečo ste napokon individuálnu kariéru zavesili na klinec a rozhodli ste sa venovať spolupráci s paralyžiarmi?

„K lyžovaniu ma priviedli rodičia, otec
kedysi pretekal. Začala som trénovať v ŠK
Junior Ski Poprad ako 7-ročná. Od predžiac‑
kych kategórií som sa zúčastňovala pretekov
„Počas štúdia na Farmaceutickej Fakul‑
Slovenského pohára. Stala som sa viacnásob‑ te Univerzity Komenského v Bratislave bolo
nou medailistkou majstrovstiev
ťažké sa naďalej venovať špor‑
Slovenska v rôznych žiackych Zlato v super G tu, musel ísť úplne do úzadia.
a juniorských kategóriách.“
S paralympionikmi som bola
bolo nečakané, v úzkom kontakte skrz môjho
Spomeniete si na vaše najSaška dala ale priateľa, ktorý už sedem rokov
väčšie úspechy?
robí navádzača Jakubovi Kra‑
výbornú
kovi (tiež paraalpský lyžiar). Tri
„Medzi najväčšie úspechy
jazdu. Už
roky dozadu som dostala po‑
v žiackych kategóriách patrí
po
dojazde
nuku robiť inštruktorku lyžova‑
4. miesto na medzinárodných
nia v kempoch Hľadáme talen‑
pretekoch v českých Říčkach
do cieľa som
ty, ktoré usporadúva Slovenský
v Orlických horách. V junior‑
vedela, že to
paralympijský výbor. Na tieto
ských a dospelých kategóriách
na
medailu
kempy sa môžu prihlásiť hendi‑
som mala viacero pódiových
kepované deti, aby si vyskúšali
umiestnení na medzinárod‑
bude stačiť.
rôzne športy a našli si ten, kto‑
ných pretekoch v Poľsku, Česku
a Slovensku. Stala som sa viacnásobnou uni‑ rému by sa chceli venovať.“
verzitnou Majsterkou Slovenska. Našu krajinu
som reprezentovala aj na Majstrovstvách sve‑
ta juniorov v roku 2014.“
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hovorím pokyny, a tak ďalej. Ako navádzačka s ňou ab‑
solvujem všetky tréningy, nahrádzam jej oči. Starám sa aj
o servis lyží.“
Spolupráca s Alexandrou zjavne funguje, nakoľko sa
vám spolu darí aj v rámci seriálu Svetového pohára.
Ten posledný ste ovládli. Aká bola cesta za celkovým
triumfom?

Tam ste sa zoznámili s Alexandrou Rexovou?
„Áno. Bola v kempe pre pokročilých lyžiarov. Po ňom
oslovila trénera s tým, nech ma presvedčí, aby som ju išla
navádzať. V tom čase som veľmi nechcela, pretože som
robila doktorandské štúdium na farmaceutickej fakulte.
Súhlasila som, že s ňou pôjdem na jedny preteky, ktoré sa
ten rok organizovali. No a odvtedy sme vlastne spolu. Už
je to viac ako tri roky.“
Ako vyzerá príprava na sezónu s paralyžiarom?
„Príprava s paralyžiarom vyzerá úplne rovnako ako
príprava zdravých lyžiarov. Cez leto sú to najmä kondičné
a silové tréningy v posilňovni a vonku. Na jeseň začína prí‑
prava na snehu, buď na ľadovcoch v Rakúsku alebo v ly‑
žiarskej hale, poprípade na severe Európy.“
Mnoho ľudí možno ani netuší, ako práca navádzačky
zrakovo postihnutého lyžiara vyzerá. Môžete to opísať?

V takejto víťaznej nálade ste teda cestovali aj do Pekingu na marcovú paralympiádu. Ako ste si to tam
užívali?
„V Pekingu sme si to veľmi užili, bola to naša prvá pa‑
ralympiáda, prvé takéto veľké podujatie. Zjazdovky boli
perfektné, počasie tiež. Boli sme tam naozaj výborná par‑
tia a odniesli sme si mnoho zážitkov.“
V slalome ste s Alexandrou vybojovali bronz, v super
G dokonca zlato. Ako sa tieto úspechy rodili priamo
na svahu?
„Zlato v super G bolo nečakané, Saška dala ale vý‑
bornú jazdu. Už po dojazde do cieľa som vedela, že to
na medailu bude stačiť. Potom sme len čakali na dojazd
všetkých súperiek, sledovali ich medzičasy a nakoniec
nás neprekonal nik. Bol to úžasný pocit. Bronz v slalome
sa rodil trochu ťažšie. Boli to naše posledné preteky a dosť
veľkú úlohu zohrala aj únava. Saška už pretekala na po‑
kraji svojich síl. Napriek tomu sa ešte hecla a napokon to
stačilo na skvelé tretie miesto.“
Sú to vaše najväčšie úspechy kariéry?
„Zlato z takéhoto podujatia je asi najviac, čo si môže
športovec priať. Áno, považujem to zatiaľ za najcennejší
výsledok kariéry.“
Mladučká Alexandra má stále všetko ešte pred sebou. Bude vaša spolupráca pokračovať aj naďalej?
„Ako dlho bude naša spolupráca pokračovať, ukáže
čas. Zatiaľ určite áno.“
Aké sú teda vaše najbližšie spoločné plány?
„V najbližších týždňoch budeme oddychovať, a po‑
tom začne príprava na ďalšiu sezónu, ktorej vrcholom
budú Majstrovstvá sveta vo Švédsku.“
Marek Vaščura

ŠPORT

„Neexistuje na to žiaden manuál, ani žiadne školenia.
Človek musí v každom prípade veľmi dobre lyžovať. Ide‑
álne je, ak je to bývalý pretekár. Navádzač sa musí jazdou
prispôsobiť svojmu pretekárovi, otáčať sa za ním v prie‑
behu jazdy a kontrolovať vzdialenosť, aby pretekár navá‑
dzača čo najlepšie videl. Saška nie je úplne nevidiaca. Má
Stargardtovu chorobu, pri ktorej dochádza k strate cen‑
trálneho videnia, ale periférne ostáva zachované. Laicky
povedané, keď sa pozerá na predmet pred sebou, tak ho
nevidí. Vidí len sivú machuľu, ale napravo a naľavo peri‑
férne a registruje iné predmety. Nie však ostro. Zrakovo
znevýhodnení lyžiari sú rozdelení do troch kategórií pod‑
ľa stavu zraku - úplne nevidiaci, s väčším poškodením zra‑
ku a s menším poškodením zraku. Všetci ale súťažia spolu
a každému sa čas prepočítava s koeficientom podľa stavu
zraku. Každému lyžiarovi teda vyhovuje iný prístup navá‑
dzača a aj iná vzdialenosť počas jazdy. Saška patrí k tým
horšie vidiacim, takže sa snažím byť pri nej čo najbližšie,
vtedy sa jej jazdí najlepšie. Na trati spolu komunikujeme
pomocou interkomu. Máme v prilbe slúchadlá a mikro‑
fón – ja jej opisujem trať, hlásim zmeny rytmov, sklonu,

„Áno, minulú sezónu sme získali veľký glóbus za cel‑
kové prvenstvo vo Svetovom pohári. Bol to veľký úspech,
avšak celá sezóna bola poznačená Covidom. Niektoré
preteky sa zrušili, na iných sme kvôli Covidu nemohli
štartovať raz my, inokedy naše súperky. Finále Svetového
pohára sa takisto zrušilo, takže sa sezóna ukončila pred‑
časne a my sme mali vtedy to „šťastie,“ že sme figurovali
na čele poradia. Glóbus nám prišiel dodatočne poštou
po pár mesiacoch, takže to už ani nemalo vlastne tú at‑
mosféru, akoby to bolo za normálnych okolností. Ale sa‑
mozrejme, veľmi sa z toho tešíme.“
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Arénu opäť
obsadili
tanečníci
z celého
Slovenska
Po siedmych mesiacoch obsadila
Arénu Poprad opäť tanečná
elita. V závere marca sa tu
konali Majstrovstvá Slovenska
v latinskoamerických tancoch, ktoré
pod hlavičkou Slovenského zväzu
tanečných športov už tradične
na vysokej úrovni zorganizoval ako
hlavný organizátor popradský klub
Solus Dance Academy a záštitu nad
podujatím prevzal primátor mesta
Poprad Anton Danko.

ŠPORT
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d samého rána súperilo v sobotu 26. marca 120 povedala L. Ferjan‑
tanečných párov o tituly Majstrov Slovenska v la‑ cová. „Súťaž bola
tinskoamerických tancoch na parkete v Aréne náročná, ale pripraPoprad. Šesť z deviatich kategórií spoznalo víťaza počas vovali sme sa na ňu
dňa, no vrcholom podujatia bol večerný galaprogram. veľmi dlhú dobu. Prvé
V kategórii Junior II sa potešili z víťazstva Marco Kmeťka dve kolá nám dali zas Viktóriou Pollákovou z KST Petan Pezinok pri TC Cha‑ brať, ale finále sme
rizma. „V Poprade sa mi to vždy veľmi páči. Je tu krás- si už iba užívali. Dali
na atmosféra, a preto som rád, že
sme do toho všetko a vyšlo to,“ dodal
"Teším
sa,
že
nám
sme tu mohli vyhrať. Motivuje nás to
D. Indro.
do ďalšej práce. Chceli by sme na majHlavnú kategóriu dospelých ovlád‑
Slovenský zväz
strovstvách sveta predviesť podobli Izraelčan Shon Burshteyn s rodenou
tanečných športov Maďarkou Ágnes Zakar, ktorí reprezen‑
ný úžasný výkon a dostať sa aspoň
opäť vyjadril
do top dvanástky,“ prezradil smelé
tujú Talent Factory Dance Team. Ob‑
plány M. Kmeťka. „Boli to úžasné majhájili pritom vlaňajšie prvenstvo. „Sme
dôveru, aby sme
strovstvá, veľmi sme si ich užili. Verím,
mohli organizovať veľmi šťastní, pretože sme na túto súže budeme toho súčasťou aj nabudúťaž tvrdo trénovali. Oslávime tento
šampionát
ce. Keďže to bola prvá súťaž v tomto
úspech, no hneď sa začneme pripraroku, tak sme pociťovali menší stres, v latinskoamerických vovať na majstrovstvá sveta i Európy,“
ale dopadlo to pre nás dobre,“ pridala
hovorila po súťaži Á. Zakar. „Atmosféra
tancoch."
sa jeho partnerka V. Polláková.
bola fantastická, pretože ľudia neustáJozef
Solus,
hlavný
V kategórii Mládež zvíťazili Domi‑
le páry povzbudzovali. Neboli sme si
organizátor súťaže
nik Indro a Liana Ferjancová z Fáber
istí tým, či dokážeme vyhrať po roku
Dance Team Slovakia. „Súťažili sme asi po polroku, a tak opäť, no od prvého kola sme do toho išli naplno. Vydali
sme radi, že to dopadlo takto. Čakajú nás ďalšie veľké sme zo seba maximum, zvíťazili sme a sme veľmi šťastpodujatia a veľmi sa na nich po tomto úspechu tešíme,“ ní,“ podčiarkol S. Burshteyn.
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V elitnej kategórii mal zastúpenie jediný pár z Popra‑
du. Slavomír Nálepka a Radka Britaňáková z TC Fortuna
postúpili do finále, kde obsadili šieste miesto. „Sme veľmi
radi, že sme mohli ako jediní z Popradu na domácej pôde
reprezentovať Tanečný klub Fortuna. Hlavne nás teší, že
sa konečne organizujú súťaže a že sa môžeme stretávať
všetci spolu na parkete,“ uviedla R. Britaňáková. „Konkurencia bola veľmi vysoká a vôbec sme nečakali, že môžeme preniknúť až do finále. Išli sme do toho naplno,
užívali sme si to a nakoniec máme z toho všetkého super
pocit,“ doplnil S. Nálepka.
Hlavný organizátor súťaže Jozef Solus zo Solus Dan‑
ce Academy neskrýval nadšenie, že sa po viac ako pol‑
roku opäť vrátil do Popradu vrcholový tanečný šport.
„Teším sa, že nám Slovenský zväz tanečných športov
opäť vyjadril dôveru, aby sme mohli organizovať šampionát v latinskoamerických tancoch. V auguste to boli
Majstrovstvá Slovenska v desiatich tancoch, a tak sme
sa v Aréne Poprad stretli znovu po siedmych mesiacoch.
Podarilo sa to vďaka veľkej podpore a pomoci primátora Antona Danka a mesta Poprad, ale aj reklamných
partnerov. Veľká vďaka patrí rodičom a seniorom nášho
klubu, ktorí nám pomáhali všetko pripraviť," zdôrazňo‑
val. Usporiadateľský klub nemal tentokrát zastúpenie
v kategórii dospelých, ale príležitosť dostali nové talen‑
ty. „Žiaľ, náš dospelý pár sa na chvíľu odmlčal, ale som
rád, že sa vracia späť. V detských kategóriách sme však
mali nové želiezka v ohni a ja verím, že postupne začnú
zbierať úspechy. Jednému páru sa podarilo prebojovať
až do semifinále, čo bol veľký úspech. Niektorí tancovali na úplne prvej súťaži a myslím, že to zvládli výborne,“
uzavrel J. Solus.
Marek Vaščura
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Školáci súperili
o primátorskú
trofej pod
deravými košmi
Turnaj v trojkovom basketbale je späť.
Na palubovku popradskej Arény sa vrátil po dvoch
rokoch. Konal sa v novom termíne a s novým
názvom.

ŠPORT

Do turnaja
sa prihlásilo
11 škôl
(9 z Popradu,
jedna
zo Svitu a jedna
zo Spišskej
Teplice), ktoré
vytvorili
28 družstiev.
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T

urnaj v trojkovom basketbale O Pohár
primátora mesta zorganizovali v marci
po dvoch rokoch Mesto Poprad - odbor
školstva, mládeže a športu, Basketbalová aka‑
démia mládeže Poprad v športovej hale Aré‑
na Poprad. Z dôvodu pandemickej situácie
sa jeho termín i názov museli zmeniť. Minulé
roky bol tento turnaj známy ako Valentínsky.
Aj tentokrát prilákal na palubovku veľa
športuchtivých žiakov a študentov základ‑
ných i stredných škôl. Opäť sa súťažilo v 5 ka‑
tegóriách - žiaci a žiačky základných a stred‑
ných škôl a mix žiaci a žiačky ZŠ a SŠ. Do tur‑
naja sa prihlásilo 11 škôl (9 z Popradu, jedna
zo Svitu a jedna zo Spišskej Teplice), ktoré
vytvorili 28 družstiev. Najväčší záujem bol
hlavne u stredoškolákov a u dievčat základ‑
ných škôl.
Marek Vaščura

Výsledky:
Kat. I. Žiaci ZŠ:
1. m. Hala Vipers (ZŠ s MŠ Komenského Poprad)
2. m. Makači (Spojená škola D. Tatarku Poprad)
3. m. Komeňáci Svit (ZŠ Komenského Svit)
Kat. II. Žiačky ZŠ :
1. m. North Serpents (ZŠ s MŠ Komenského Poprad)
2. m. Tajo 2 (ZŠ s MŠ Tajovského Poprad)
3. m. Bampačky (Spojená škola D. Tatarku Poprad)
Kat. III. Žiaci SŠ :
1. m. Musculárni sumci (Spojená škola D. Tatarku
Poprad)
2.m. SŠŠ 1 (Stredná športová škola Poprad)
3.m. SSOSTA 1 (SSOŠ Tatranská Akadémia Poprad)
Kat. IV. Žiačky SŠ :
1. m. SŠŠ 3 (Stredná športová škola Poprad)
2. m. SŠŠ 2 (Stredná športová škola Poprad)
Kat. V. Mix družstiev ZŠ a SŠ :
1. m. SSOSTA 2 (SSOŠ Tatranská Akadémia Poprad)
2. m. SŠŠ 5 (Stredná športová škola Poprad)
3. m. SŠŠ 4 (Stredná športová škola Poprad)
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FOTO: Marek Vaščura

Apríl na popradských
futbalových trávnikoch

2. Sobota 13:15 / štadión Poprad – Veľká

FK POPRAD – MFK RUŽOMBEROK
18. kolo 1. ligy mladšieho dorastu U16
2. Sobota 18:00 / NTC Poprad

MFK TATRAN LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ –
AS TRENČÍN

19. Utorok 13:15 / štadión Poprad – Veľká

FK POPRAD –
MFK DUKLA BANSKÁ BYSTRICA
21. kolo 1. ligy mladšieho dorastu U16

23. Sobota 15:00 / NTC Poprad - Stráže

FK POPRAD – MŠK POVAŽSKÁ BYSTRICA

4. kolo nadstavbovej časti o udržanie sa
vo Fortunalige

16. kolo 2. ligy žien

3. Nedeľa 10:30 / NTC Poprad

MFK TATRAN LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ –
FK POHRONIE

FK POPRAD – MŠK SPIŠSKÉ PODHRADIE
19. kolo III. ligy Východ

9. Sobota 18:00 / NTC Poprad

MFK TATRAN LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ –
MFK ZEMPLÍN MICHALOVCE
5. kolo nadstavbovej časti o udržanie sa
vo Fortunalige
10. Nedeľa 16:00 / NTC Poprad - Stráže

ŠK ZEMEDAR POPRAD-STRÁŽE –
FC SPIŠKÁ TEPLICA L.D.
17. kolo 6. ligy PFZ

14. Štvrtok 13:15 / štadión Poprad – Veľká

FK POPRAD – FC KOŠICE

20. kolo 1. ligy mladšieho dorastu U16

23. Sobota 18:00 / NTC Poprad

7. kolo nadstavbovej časti o udržanie sa
vo Fortunalige
24. Nedeľa 16:30 / NTC Poprad - Stráže

ŠK ZEMEDAR POPRAD-STRÁŽE –
FO VLKOVÁ
19. kolo 6. ligy PFZ

30. Sobota 13:15 / štadión Poprad – Veľká

FK POPRAD –
FK DAC 1904 DUNAJSKÁ STREDA
23. kolo 1. ligy mladšieho dorastu U16
30. Sobota 16:00 / NTC Poprad

FK POPRAD – 1. FK SVIDNÍK
23. kolo III. ligy Východ

16. Sobota 16:00 / NTC Poprad

FK POPRAD – FK SOBRANCE-SOBRANECKO
21. kolo III. ligy Východ

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ !
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SÚŤAŽ
O CENY

R

edakcia 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. apríla 2022
poštou alebo do‑
ručte
osobne
na adresu vyda‑
vateľa:
Mestská
informačná kan‑
celária, Námestie
sv. Egídia 43/86,
058 01 Poprad,
prípadne emailom
na jana.pisarciko‑
va@msupoprad.
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.

VOĽNÝ ČAS

Výhercu cien bu‑
deme kontaktovať
telefonicky.
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Tešíme sa na Vaše
odpovede a praje‑
me Vám príjemné
chvíle strávené lúš‑
tením.
(red)

Photo by www.freepik.com
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MESTO POPRAD
pripravuje

Termíny
02. 07. - 09. 07. 2022
40 detí

10. 07. - 17. 07. 2022
40 detí

ý
v
o
ň
8-d

R
O
d
a
r
B
p
o
P
Á
a
t
T
s
e
m
i
t
e
d
e
r
p

rokov
4
1
o
d
u od 7
vo vek

:
y
k
n
e
i
m
d
Po

:
P rogramy v prírode a turistické

prad
este Po iálnej sim
v
t
y
ej soc
j
lý pob
• trva y v nepriazniv júci v kriticke
u
n
c
i
a
d
á
r
ovn
• ro i a rodičia p
ch prac ezpeý
r
o
t
k
tuáci
,
na zab
uktúre
infraštr e nevyhnutná ých životných
j
n
činnosť ravia a základ
d
ciou
čenie z ok
s realizá ás to
n
é
e
n
i
e
j
m
o
d
po
čne V
ady sp
ky nákl Poprad – finan
t
e
š
v
•
esto
hradí M
í
nezaťaž

it
• aktiv y
ry
výlet
orové h
b
á
t
a
é
u
tov
• špor ák s opekačko
r
• tábo é dielne
iv
• tvor nie
a
• kúp na koňoch
í
a
kvapen
d
• jaz o ďalších pre ými lektormi
h
• mno bavne naladen
so zá

y
Kontaktú:rad Poprad, odbor sociáln

Miesto: otel GERAVY

úradu)
álneho
r
t
s
a
t
a
ho k
a bývalé
3 (budov

ý
Mestsk urie
á
ad.sk
C
Joliota iána Jakubcov ova@msupopr
r
c
Mgr. Ad adriana.jakub , 0910 890 242
6
:
l
7
i
3
e-ma
2/7160
5
0
:
o
l
s
tel. čí

h
Horský skom raji
v Sloven

