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EDITORIÁL
„DOBRÉ RÁNO, SUSED!“

Určite so mnou súhlasíte. Je to ako 
soľ nad zlato mať dobrého suse-

da. Toho, ktorý požičia vajíčko, uvarí 
kávu, v  bytovom dome vždy pod-
ľa predpisu poupratuje spoločné 
priestory a pri väčšom hluku dokáže 
byť tolerantný. Najčastejšia otázka, 
ktorú kladú ľudia realitným maklé-
rom, sa týka práve toho, kto bude 
vedľa nich bývať. A  je to pochopi-
teľné. Nie je to predsa jedno, kto 
vám každý deň povie: „Dobré ráno, 
sused.“ Ja mám na tých svojich veľké 
šťastie. A nielen na tých, čo so mnou 
zdieľajú jeden vchod, ale aj tých 
okolo. Minule ma ale neuveriteľne 
pobavil článok na sociálnych sieťach 
s ohromným titulkom: „Ako sa chrá-
niť pred zlým susedom“. Zožal až ne-
uveriteľné množstvo páčikov. Jedno 
z dievčat sa vysťažovalo, ako veľmi jej 
susedia robia vrásky na tvári. Reakcia 
tej druhej bola komická a  ešte ko-
mickejšie na tom bolo, že nakoniec 
sa ukázalo, že dievča to myslelo nao-
zaj vážne. Citujem: „Niekde som číta-
la, že stačí napísať dotyčného meno 
na papier, vložiť ho do misky, zaliať 
vodou a dať ho do kúta mrazničky.“ 
Na záver podotkla. „Skúšala som 
a  mne to funguje!“ Tak mrazničku 
som už využívala na kadečo, ale toto 
by mi veru nenapadlo. Tomu sa asi 
vraví schladiť vzťah, že? Máj je vý-
nimočný mesiac. Mesiac lásky, zno-
vuzrodenia, mesiac, v ktorom jeden 
z dní je venovaný mamám. Málokto 
ale možno vie, že 31. mája slávime 
aj Európsky deň susedov. Vznikol 
ako reakcia na vzájomné odcudzo-
vanie ľudí a  je určený na podporu 
súdržnosti, vytváranie nových pria-
teľstiev a  medziľudských vzťahov. 
Jeden zo známych psychológov raz 
povedal, že medziľudské vzťahy sú 
najzložitejšou vecou vo vesmíre, sa-
mozrejme, hneď po teórii relativity. 
Absolútne s ním súhlasím. No mož-
no niekedy stačí len jeden úsmev, je-
den pozdrav, jedno prehodené slov-
ko, jedno vysvetlenie a aj ten najviac 
neriešiteľný problém sa akosi odľah-
čí. A  ak to po dobrom nejde, stačí 
sa len zhlboka nadýchnuť, povedať 
si, že väzenská uniforma by nám asi 
nepristala a  odkráčať preč. Všetko 
samozrejme závisí od veľkosti prob-
lému. Ja Vám ale, milí Popradčania, 
želám, aby sme svoje kúty v mrazá-
koch mali prázdne a susedské vzťa-
hy čo najviac krásne.

Mgr. Jana Pisarčíková,
redaktorka Mesačníka Poprad
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O  hokej je v  meste enormný záujem. Nielen 
zo strany chlapcov, ktorí sa mu chcú venovať, ale 
aj zo strany fanúšikov, ktorí svojimi hlasmi po-

vzbudzujú hokejové talenty. Aj napriek veľkému úsiliu 
optimalizovať rozpis tréningov, popradský zimák už ne-
bol dostačujúci. Žiaci i popradská mládež, ktorá sa venu-
je hokeju, tak často musela trénovať v skorých ranných, 
či neskorých večerných hodinách. Mesto Poprad chce 
tento šport podporovať, a preto „dostal“ popradský zi-
mák, ktorý prvých hokejistov privítal už v roku 1973, svo-
ju novú siamskú dvojičku v podobe najmodernejšej tré-
ningovej hokejovej haly. Prepojené sú spolu spojovacím 
krčkom. „Som veľmi šťastný, že sa niečo také nádherné 

v  Poprade podarilo postaviť. Už v  prvých volebných 
obdobiach som sa o  to snažil, ale nevyšlo to. Preto sa 
chcem poďakovať aj tým poslancom, ktorí projekt pod-
porili,“ povedal primátor Anton Danko. Tréningová ho-
kejová hala bola jedným z volebných sľubov primátora. 
„V  Poprade vždy vyrastali špičkoví hokejisti. Tým, že 
ľad tu bude celý rok, budú vedieť skĺbiť letnú prípravu 
aj s  prípravou na ľade. A  čo je podstatné, deti nebudú 
musieť vstávať o  štvrtej ráno a  začínať tréning o  šies-
tej. Sám som to doma zažíval, keďže môj syn hrá hokej, 
a boli to pre tie deti muky. Verím, že aj vďaka tomu Po-
prad pokročí opäť vyššie, čo sa týka kvality hokeja.“

Popradčania 
majú 

najmodernejšiu 
tréningovú 

hokejovú halu
Keď sa povie Poprad, veľa ľudí si ho automaticky spája aj s hokejom. Dlhodobá tradícia ľadového 
športu v meste si na konto pripísala dôležitý medzník. Posledný aprílový piatok primátor 
mesta Anton Danko, spolu s čestným prezidentom HK Poprad Janom Telenskym, architektom 
a autorom projektu Pavlom Kučerom a riaditeľom zimného štadióna Jaroslavom Marušinom, 
slávnostne prestrihol pásku na jednej z najmodernejších tréningových hokejových hál 
na Slovensku.
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Tri časti haly

Nová tréningová hokejová hala pomôže rozvíjať 
prípravu mladých hokejových talentov a  poskytne im 
moderné klubové zázemie. Rozdelená je na tri základ-
né časti, a to vstupná časť objektu s tribúnou a šatňami 
pre turnaje, hala s ľadovou plochou a klubová časť ako 
zázemie pre mládežnícky hokej. Ľadová plocha má do-
slova kanadské rozmery 60 m x 26 m a v strede nad ňou 
sa vyníma multimediálna kocka. Tribúna má 179 miest 
na sedenie v troch úrovniach a samozrejme s vlastným 
hygienickým zázemím. Jej tvar bol prispôsobený pro-
strediu, v  ktorom vyrástla, keďže je v  širšom kontexte 
vyčlenené na športové aktivity. Ako opísal architekt 
Pavol Kučera, ešte keď stavba prebiehala, starému zim-
nému štadiónu sa prispôsobiť nesnažili. Ten má predsa 
svoj historický charakter. Ich zámerom bolo docieliť, aby 
bola stavba nadčasová, moderná a viac menej nie dra-
maticky zložitá. Ako priznal, navrhnúť halu pre Poprad 
bola pre neho veľká výzva. „Popradský hokej bol vždy 
kolískou hokeja. Primárna vec, ktorú som cítil, bola zod-
povednosť pred touto úlohou. Cítil som veľkú pokoru. 
Ako som hovoril, Poprad je kolískou slovenského hokeja, 
práve preto sme to zahrnuli aj do dizajnu,“ povedal. Ako 
dodal, prevádzkové náklady haly budú omnoho nižšie 
ako na zimnom štadióne a to vďaka lepšej energetickej 
náročnosti haly. Jeho slová potvrdil aj riaditeľ zimného 
štadióna Jaroslav Marušin. „V porovnaní so zimným šta-
diónom tu budú tretinové náklady,“ povedal.

Ak by sa stavala neskôr, bola by omnoho drahšia

Celkovo táto hala stála mesto tri milióny eur. „Chcem 
sa poďakovať bývalej vláde, ktorá nám poskytla dva 
milióny. Projekt za túto cenu stál. Ak by sme halu začali 
stavať v súčasnosti, vyšla by možno aj o 50 percent viac. 
Stihli sme to a je to nádherné dielo,“ dodal primátor. Zá-
roveň sa poďakoval aj firme, ktorá halu stavala. „Dokon-
čili projekt a ja im veľmi pekne ďakujem,“ uzavrel Anton 
Danko. Ľad sa v novej tréningovej hokejovej hale začne 
chladiť 9. mája. O týždeň na to už naň vykorčuľujú mlá-
dežníci.

Jana Pisarčíková
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NOVÁ HALA V ČÍSLACH 
•	 zastavaná plocha – 3 116,00 m2

•	 obostavaný priestor – 39 719,75 m2

•	 podlahová plocha – 3 470,67 m2

•	 výška – 15,5 m

•	 galéria s nápojovým bufetom 
pre občerstvenie

•	 4 šatne pre turnaje so sociálnym 
zázemím, každá pre 25 hráčov – kapacita 
celkom je 100 miest

•	 3 šatne pre mladých hráčov so sociálnym 
zázemím, každá pre 25 hráčov – kapacita 
celkom 75 miest. Z toho jedna šatňa 
určená pre dorast 

•	 jedna šatňa pre rozhodcov a jedna 
pre  trénerov s kapacitou 2 x 6 miest, 
celkom 12 miest

•	 priestor pre odloženie civilného 
oblečenia

•	 ošetrovňa

•	 miestnosť rolby

•	 technologické zázemie a strojovňa - 
v existujúcom zimnom štadióne
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Bojuje s  nimi štát i  viacero sa-
mospráv. Veľmi nahustené re-
klamy špatia aj mesto Poprad. 

Zatiaľ čo v  minulosti sa o  nich ne-
ustále iba rozprávalo, súčasné ve-
denie mesta začalo konať. Po tom, 
ako sa odstránili prvé billboardy, 
na rad prišli nefunkčné telefónne 
búdky v  rôznych častiach mesta 
Poprad. Po rokoch nevyužívania 
iba zaberali verejný priestor a slúžili 
ako stojany na nepovolené reklamy. 
Odstránili sa všetky telefónne búd-
ky, ktoré boli postavené na mest-
ských pozemkoch a  nemali žiadny 
právny vzťah k  mestu. Dokopy tak 
zmizlo deväť telefónnych búdok, 
a to priamo na námestí, pri hlavnej 
pošte a na Mnoheľovej ulici, na ulici 

Joliota Curie, pri Daňovom úrade, 
na ulici Ludvíka Svobodu, pri súde, 
a tiež v Strážach a dve v blízkosti Xe-
nónu. „Je to ďalší krok v  boji proti 
vizuálnemu smogu a  za krajšie ve-
rejné prostredie v  Poprade. Mesto 
má v  pláne aj ďalej v  rámci zákon-
ných možností regulovať vonkajšiu 
reklamu tak, aby vzhľad verejného 
priestoru nadobudol novú kvalitu 
s  obmedzením rušivých prvkov,“ 
povedal primátor Anton Danko.

Postupne miznú

Mesto už v  januári 2022 odstrá-
nilo dve reklamné stavby na mest-
ských pozemkoch vedľa štátnej 
cesty 1/18. Rovnako dva kusy boli 
odstránené na ulici Partizánskej 

Mesto pokračuje 
v odstraňovaní 

vizuálneho smogu

Presycovanie verejných priestorov 
reklamou v posledných rokoch 
zažíva boom. Rady billboardov 
naťahaných do výšky, vysvietené 
citylighty, či pololegálne postery 
na plotoch, číhajú na ľudí z každej 
strany. Primátor mesta Poprad Anton 
Danko zakročil. Nelegálne reklamy, či 
dedičstvá dávnej minulosti, z mesta 
pomaly miznú. V priebehu dvoch 
mesiacov sa ich podarilo odstrániť 
viac ako dve desiatky. 

„JE  TO ďAlŠÍ KROK 
v BOJI PROTI 

vIZUÁlNEMU
SMOgU A ZA KRAJŠIE 
vEREJNÉ PROSTREDIE

v POPRADE.“
Anton Danko, 

primátor mesta

PRED PO



7

Máj 2022
D

IA
N

IE V
 M

ESTE

v  polovici marca. O  týždeň neskôr ich nasledovalo 
dvanásť reklamných stavieb v  rôznych lokalitách  – 
pri Aquacity, oproti Tatravagónke, pri ceste 1/18 a ulici 
Partizánskej. K tomu treba prirátať aj spomínaných de-
sať kusov telefónnych búdok.

Nie je to také jednoduché

Reklamný smog z mesta teda postupne mizne. Pre-
čo postupne? Vysporiadať sa so všetkými náležitosťa-
mi potrebnými k ich odstráneniu ešte stále nie je jed-
noduché. „S  tými, ktoré sú umiestnené na mestských 
pozemkoch, nie je problém. Vieme im vypovedať zmlu-
vy a po trojmesačnej mesačnej výpovednej lehote re-
klamy aj fyzicky odstrániť. Väčšina z billboardov však 
nie je na mestských, ale na súkromných pozemkoch. 
Aj v tejto veci konáme. Oslovili sme majiteľov s výzvou 
na ich odstránenie,“ vysvetľuje vedúci odboru správy 
majetku MsÚ Poprad Andrej Ivan. V marci uplynulého 
roka totiž Národná rada Slovenskej republiky schváli-
la návrh skupiny poslancov, ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon o  územnom plánovaní a  stavebnom poriadku 
(pozn. red.: stavebný zákon). Mestá a obce tak po no-
vom už môžu iniciovať odstránenie nelegálnych re-
klamných stavieb, ktoré nie sú na ich pozemkoch, ale 
sú na území obce. Predtým to mohli byť iba vlastníci, či 
prenajímatelia pozemkov.

Jana Pisarčíková, red.

PRED PO

Čo už z ulíc Popradu 
zmizlo?

26 KS REKlAMNÝCH STAvIEB 
NA TÝCHTO MIESTACH:

7 ks na Partizánskej ulici

1 ks pri Aquacity Poprad, ul. Športová

4 ks oproti Tatravagónke, ul. Štefánikova

4 ks pri ceste 1/18

10 ks telefónnych búdok
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Popradčania napojení na centrálne zásobovanie ušet-
ria na nákladoch za teplo a teplú vodu, ktoré tvoria 
v rodinných rozpočtoch významnú položku. Výška 

preplatku ale závisí od nastavenia mesačných zálohových 
platieb. Tie stanovuje správca alebo domové spoločen-
stvo. Preplatky by mohli pomôcť zmierniť dopady náras-
tu cien energií v tomto roku.

Modernizácia tepelného hospodárstva

Ako vysvetlila konateľka spoločnosti Silvia Šifrová, PES 
neustále dbá o  dôkladnú starostlivosť systémov, a  zá-
roveň investuje do rozvoja a  modernizácie tepelného 
hospodárstva v  Poprade. „Tým zvyšujeme účinnosť vý-
roby tepla. Darí sa nám tak nielen zlepšovať stav a spo-
ľahlivosť tepelno  – technických zariadení a  zhodnoco-
vať mestský majetok, ale aj eliminovať rast nákladov 
na teplo pre obyvateľov Popradu,“ dodala konateľka spo-
ločnosti. Na to, koľko daná domácnosť za teplo zaplatí, 
vplýva viacero faktorov. Suma sa odvíja aj od množstva 
individuálne odobratého tepla, či od správania sa užíva-
teľov vykurovaných objektov a technického stavu budov. 
Úradom pre reguláciu sieťových odvetví bola na rok 2021 
schválená jednotková cena 77,20 €/MWh, vyúčtovaná 
cena bola 73,17 €/MWh.

Zrealizovali opravy

V roku 2021 Popradská energetická spoločnosť, s. r. o. 
zrealizovala všetky svoje plánované opravy. Okrem pra-
videlnej údržby opravila viac ako 950 metrov vonkajších 
potrubných rozvodov na sídlisku Juh a 36 metrov rozvo-
dov na Francisciho ulici. V minulom roku boli vybudova-

né aj nové teplovody v dĺžke viac ako 400 metrov, ktoré 
slúžia na vykurovanie sídliska Juh 4. Na tieto teplovody 
už boli podľa slov konateľky napojené prvé dva byto-
vé domy so 120 bytmi. „Aj v tomto roku pôjdeme touto 
cestou. Na centrálne zásobovanie teplom (CZT) budeme 
pripájať aj ďalšie bytové domy, nielen na Juhu, ale aj 
v Matejovciach, či na sídlisku Západ. V prípade CZT platí 
totiž jednoduchá rovnica - čím viac odberateľov je pripo-
jených, tým nižšia je výsledná cena za teplo a teplú vodu. 
Nehovoriac o  tom, že pripájaním nových odberných 
miest na CZT nedochádza k  vzniku nových lokálnych 
zdrojov znečisťovania ovzdušia, čo má priaznivý vplyv 
na kvalitu životného prostredia v našom meste,“ doplnila 
Silvia Šifrová.

Fotovoltaické panely

Pri súčasných rekordných cenách zemného plynu 
a elektrickej energie, s možným rizikom ich nedostatku, 
PES v spolupráci s mestom Poprad investuje aj do rozvoja 
obnoviteľných zdrojov energie. Už v tomto roku by mali 
byť na kotolni na sídlisku Západ inštalované fotovoltaické 
panely.

„V  zelenom trende plánujeme ďalej pokračovať. Bu-
dem rád, ak sa časom tieto panely objavia na viacerých 
kotolniach v  meste. Obyvatelia by tak doslova nechali 
slnko platiť účty za energie. Je to moja vízia pre mesto 
do ďalších rokov,“ reagoval Anton Danko, primátor mesta 
Poprad. Energia zo Slnka môže nahradiť až 70 % energie, 
ktorú obyvatelia spotrebúvajú na svietenie, chod rôznych 
spotrebičov alebo aj na kúrenie.

 (red.)

Môžeme 
očakávať 
preplatky 
za teplo

Popradská energetická spoločnosť s.r.o. (PES), dodávateľ tepla a teplej vody, pre viac ako 14-tisíc 
popradských domácností v koncoročnom vyúčtovaní za uplynulý rok vráti svojim zákazníkom 
viac ako 434-tisíc eur. Ide o historicky najvyššie preplatky v meste.  
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Obliecť si pekné šaty, či nohavice a  v  sprievode 
rodičov ísť prvýkrát ukázať, že do školských la-
víc jednoducho patria. To bola výzva, ktorá stá-

la pred tohtoročnými predškolákmi. Na Základnej škole 
s materskou školou na Tajovského ulici, prišiel v čase našej 
návštevy vyfešákovaný Majko Bryndzák. Na panie uči-
teľky sa pekne usmial a smelo vykročil do triedy, kde ho 
už čakali pripravené stanovištia s úlohami. Popasoval sa 
s nimi statočne. Keď triedu opustil, tak nám povedal: „Úlo-
hy neboli ťažké. Najviac sa teším na nových spolužiakov.“ 
Natálka vošla do triedy vo chvíli, keď sa Majko ešte trápil 
s číslami. Ako povedal jej otec, stres mali rodičia dokonca 
aj za ňu. „Určite máme stres a veľký. Teda manželka men-
ší ako ja. Práve ona sa s dcérkou pripravovala na zápis. 
Máme aj staršiu dcéru, a mali sme teda doma nejaké pra-
covné zošity, ako napríklad Moje prvé čiary, tak sa spolu 
pripravovali,“ povedal Popradčan Ján Hardoň.

Zápisy do škôl boli počas troch dní, a tak sme sa v ďalší 
deň boli pozrieť v mestskej časti Veľká do Základnej školy 
s materskou školou Aurela Viliama Scherfela. Tam svoju 
prvú žiacku skúšku práve skladal Simon Pajonk. O chvíľu 
sa už tešil z osvedčenia, ktoré potvrdilo, že od septembra 
bude aj on veľkým prvákom. „Bol to aj stres aj obavy, 
pretože má oneskorený vývin reči, tak sme váhali, či ešte 
nemáme rok počkať. Simon je ale šikovný, vie počítať, vie 
čítať, do školy sa teší, tak sme prišli,“ vysvetlila jeho mam-
ka Adela Pajonková. V škole vo Veľkej deti čakali taktiež 
rôzne stanovištia s úlohami a na záver si prevzali aj peknú 
odmenu za snahu.

Býva aj veselo

Pani učiteľky občas na zápisoch nemajú núdzu aj 
o  vtipné zážitky. Vyrozprávali nám historku o  tom, ako 
dostalo dieťa za úlohu nakresliť nejakú postavu. Nabádali 
ho, nech je to buď otec, mamka alebo niekto, kto mu je 
blízky. Ono však na ne milo pozrelo a spýtalo sa: „A môže 
byť aj prasa?“. Zaskočiť vedia aj otázky stravovacieho 
charakteru. Keď sa pani učiteľka pri téme ovečka opýtala, 
čo sa vyrába z mlieka, čakala odpoveď syr, či maslo. Z úst 
dieťaťa zaznelo „ predsa kakao“. Ako priznala učiteľka Mi-
roslava Božoňová, pred rokom sa jasne ukazovalo, že de-
ťom chýbala prípravka. Aj napriek tomu, že rodičia robili, 
čo mohli, výsledok nebol taký, ako keď pracujú v kolektí-
ve. „Tento rok boli deti dobre pripravené. Mali už sústav-
nejšiu predškolskú prípravu a bolo to vidieť. Rodičia si veľ-
mi rozumne zápisy rozdelili na viacero dní, tým pádom to 
malo aj ľahší priebeh. Nikto nemusel čakať. Pripravili sme 
pre deti aj aktivity na chodbe, aby sa nebáli, aby z nich 
opadol stres.“

viac ako 500 prvákov

Dokopy sa v  Poprade do školy zapísalo 586 detí. 
„ Z toho 59 dostalo odklad o jeden školský rok. V septem-
bri by teda do prvého ročníka malo nastúpiť 527 žiakov. 
Oproti minulému roku by malo byť viac prvákov, a  to 
o  42. Táto situácia sa samozrejme môže do septembra 
ešte zmeniť,“ povedala vedúca odboru školstva, mládeže 
a športu MsÚ Poprad Edita Pilárová.

Jana Pisarčíková

V septembri 
do lavíc zasadne 

viac prvákov 
ako vlani

Zdá sa, že zápisom v štýle 
„povedz nám básničku“, 

už zrejme odzvonilo. 
Prvý aprílový týždeň si 
v Poprade svoje hlávky 

potrápili budúci školáci. 
Na všetkých základných 

školách sa konal zápis 
do prvého ročníka. Vybrali 

sme sa pozrieť, ako sa 
darilo deťom na Základnej 

škole Tajovského i Aurela 
Viliama Scherfela. 

Môžeme 
očakávať 
preplatky 
za teplo



10

Mesačník

POPRAD
D

IA
N

IE
 V

 M
ES

TE
FOTO: Jana Pisarčíková

Zamestnanci mesta Poprad a Slovenskej autobu-
sovej dopravy Poprad (SAD) sa na pokyn primá-
tora stretli so zástupcami obyvateľov spomína-

ných mestských častí. Tí sa im zdôverili s problémami, 
ktoré vznikli po úprave cestovných poriadkov. Trápilo 
ich, že spoje, ktoré odchádzali z  ich mestských častí, 
chodili len veľmi zriedka a neprechádzali priamo cen-
trom mesta, ale na Levočskú ulicu. Ako na stretnutí 
povedali, nevedeli sa tak dostať priamo k  nákupné-
mu centru, či k Domu kultúry. Mesto teda začalo ko-
nať. „Pripomienky obyvateľov týchto mestských čas-
tí mi prišli opodstatnené, a  preto som požiadal SAD 
Poprad, aby situáciu preverila a  vyšla obyvateľom 
v ústrety. Ukázalo sa, že chcú mestskú hromadnú do-
pravu využívať, čo ma potešilo. Verím, že táto zme-
na bude prospešná,“ povedal primátor mesta Anton 
Danko.

viac spojov i zmena trasy

K  zmene cestovného poriadku došlo od 1. apríla 
na linke číslo 3, ktorá prechádza cez Západ, auto-
busovú stanicu, Veľkú, Spišskú Sobotu, nemocnicu, 

Uherovu ul. a naspäť. „Došlo k navýšeniu počtu spo-
jov v  dopoludňajších hodinách počas pracovných 
dní, a taktiež k zvýšeniu počtu spojov zachádzajúcich 
k cintorínu vo Veľkej i k aktualizácii jazdných dôb,“ in-
formoval Branislav Daniel, vedúci oddelenia územné-
ho plánu a dopravy MsÚ Poprad. Ako dodal, zmenená 
bola trasa všetkých spojov cez zastávky Dom kultúry 
a Nákupné centrum Forum.

 (red.)

Obyvateľom vyšli 
v ústrety, zmenili 

linku MHD

Primátor Anton Danko dostal list 
od zástupcov obyvateľov mestských 
častí Spišská Sobota a Veľká. Po zmene 
grafikonov popradskej mestskej 
hromadnej dopravy (MHD) pociťovali 
nedostatok spojov do centra mesta. 
MHD využívajú často, a preto 
žiadali primátora o prehodnotenie 
ich požiadaviek. K zmene došlo 
od prvého apríla. 
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POPRADSKÉ DETI MAJú 
NOvÉ IHRISKÁ

Mesto Poprad pred príchodom tep-
lých dní chcelo potešiť deti i  mlá-

dež. Postavilo dve nové detské ihriská 
a jedno workoutové. Umiestnenie ihrísk 
sa nezmenilo, no demontované boli sta-
ré prvky, ktoré sa nahradili novými. Stalo 
sa tak vo vnútrobloku na Okružnej ulici 
i na detskom ihrisku na Traktorovej ulici 
pri bytovom dome Akord. Na Partizán-
skej ulici pribudlo workoutové ihrisko.
Na Okružnej ulici sa tak deti po novom 
zabavia v  kombinovanej domčekovej 
zostave, ale aj na reťazových, prevažo-
vacích i pružinových hojdačkách. Mesto 
myslelo aj na hendikepované deti, 
a tak na ihrisku nechýba ani hojdačka – 
hniezdo. Svoju energiu môžu decká vy-
biť na cvičnej stene. Poteší ich vláčik, ko-
lotoč i pohyblivé schody. Detské ihrisko 
je aj oplotené. Pri bytovom dome Akord 
na Traktorovej ulici deti nájdu kombi-
novanú domčekovú zostavu, hojdačky, 
pieskovisko i  pohyblivú lávku. Ihrisko 
je od cesty i  od parkoviska oplotené. 
Workoutové ihrisko na Partizánskej ulici 
pri BD Dukla pozostáva z workoutovej zo-
stavy a posilňovacej lavičky. Na ihriskách 
je umelý trávnik so zásypom suchým 
kremičitým pieskom. Podľa pádovej výš-
ky preliezkových prvkov je pod umelým 
trávnikom dopadová pružná podložka 
rôznej hrúbky. Ku každému ihrisku vedie 
prístupový chodník a  bola vybudova-
ná plocha, na ktorej je osadený stojan 
na odkladanie bicyklov, kočiarov a  kôš. 
Mesto myslelo aj na bezpečnosť a van-
dalov. Všetky ihriská sú chránené kame-
rovým systémom.

REvÍZIA IHRÍSK

Ostatné detské ihriská v  Poprade 
prešli na začiatku jarného obdo-

bia revíziou. Zamestnanci mesta spolu 
s pracovníkmi spoločnosti Brantner naj-
prv vykonali obhliadky a  spísali všetky 
nedostatky. Následne bola uskutočnená 
samotná údržba, počas ktorej sa realizo-
vali nutné výmeny náhradných dielov, 
šrúb, dosiek a podobne. Ihriská prešli aj 

hlavnou ročnou kontrolou zameranou 
na bezpečnosť jednotlivých prvkov. 
Počas sezóny užívania detských ihrísk 
,od jari až do konca októbra, sa budú 
uskutočňovať obhliadky pravidelne kaž-
dý druhý týždeň.

MOST NA KEžMARSKEJ 
UlICI PRECHÁDZA 
REKONŠTRUKCIOU

Mesto Poprad v polovici apríla začalo 
s rekonštrukciou mosta na Kežmar-

skej ulici. Kvôli stavebným prácam sú 
potrebné dopravné obmedzenia, ktoré 
sú vyznačené dočasným dopravným 
značením. Samospráva prosí o  ich reš-
pektovanie a  strpenie nevyhnutných 
obmedzení.

OPRAvy CHODNÍKOv 
v MESTE

S  odchodom zimy sa mesto pustilo 
do opráv chodníkov. Správa mest-

ských komunikácií využila priaznivejšie 
počasie a  pracovníci sa naplno pustili 
do plánovaných prác. Vymenili poško-
dený liaty asfalt za nový na chodníku 
vedúcom do mestskej časti Veľká via-
duktom ponad železničnú trať. Opra-
vili tiež bezbariérové prístupy na chod-
ník. V  mestskej časti Veľká s  prácami 
na chodníkoch pokračovali aj na uliciach 
Spišskej a Fraňa Kráľa. Opravou prechá-
dzajú postupne aj chodníky pri nemoc-
nici a na ulici Novomeského.

NOvÝ lETISKOvÝ 
HASIČSKÝ ŠPECIÁl

Letisko Poprad- Tatry uviedlo do užíva-
nia nové záchranné hasičské vozidlo, 

ktoré je určené na aktívny boj proti po-
žiarom lietadiel a na pomoc a ochranu 
pasažierov počas evakuácie lietadla 
pri mimoriadnych udalostiach. Vozidlo 
spĺňa vysoké kritériá na rýchlu a  bez-
pečnú jazdu, keďže sa musí na miesto 
zásahu premiestniť bezpečne a  rýchlo 
a  musí byť schopné pri jednoduchom 
použití zabezpečiť úspešný zásah a zá-
chranu pasažierov. Auto bolo slávnostne 
pokrstené primátorom mesta Antonom 
Dankom a riaditeľom letiska Petrom Du-
javom. „Mám veľkú radosť z tohto špič-
kového hasičského špeciálu a  blahože-
lám pánovi riaditeľovi k  jeho získaniu. 
Zaujal ma hlavne fakt, že toto vozidlo 
bude môcť byť využité aj mimo letiska, 
a v prípade potreby tak môže pomôcť aj 

mestu Poprad a jeho obyvateľom,“ uvie-
dol primátor Anton Danko. „Som veľmi 
rád, že toto vozidlo som mohol prevziať 
a  odovzdať našej hasičskej jednotke. 
Poldruha roka našej náročnej práce sa 
nakoniec neminulo účinku a  naša ha-
sičská jednotka sa dostala do vyslovene 
profesionálneho stavu. Toto vozidlo Ro-
senbauer Panther 6×6 je momentálne 
jediné svojho typu na Slovensku. Použí-
va sa na tých najväčších svetových letis-
kách, a preto som naozaj hrdý na to, že 
sa mi ho podarilo dostať do Popradu,“ 
uzavrel riaditeľ letiska Poprad–Tatry, a. s. 
Peter Dujava.

BEZPEČNOSTNÝ OREZ 
DREvÍN

Počas apríla sa mesto pustilo 
do bezpečnostného orezu drevín. 

Väčšinou išlo o stromy, ktoré sú v tesnej 
blízkosti bytových domov a svojimi ko-
nármi zasahujú do fasád, balkónov, či 
okien. Niektoré konáre museli byť oreza-
né, pretože zasahovali do jazdnej dráhy 
autobusov mestskej hromadnej dopra-
vy, ďalšie boli vykonávané na základe 
písomných žiadostí obyvateľov mesta. 
Odborní pracovníci MsÚ sa zodpovedne 
zaoberali tými, ktoré boli bližšie špecifi-
kované a zdôvodnené. Žiadosti boli naj-
prv posudzované miestnou obhliadkou. 
Podľa nej bola vyhodnotená opodstat-
nenosť žiadostí. Mesto Poprad sa pustilo 
aj do údržby trávnikov. Okrem kosenia 
a hnojenia (jarné a  jesenné) realizuje aj 
takzvanú vertikutáciu – teda prevzduš-
ňovanie trávnikov.

ZDIEľANÁ DOPRAvA 
JE SPäť

Zdieľané bicykle, elektrické bicykle, 
kolobežky a  skútre. Od druhého 

mája mesto dalo opäť zelenú zdieľanej 
doprave. K dispozícii je 100 smart bicyk-
lov s  GPS bezpečnostným systémom, 
50 elektrických bicyklov, 50 kolobežiek 
a  20 moderných skútrov. Samospráva 
spolu s  prevádzkovateľom udržateľnej 
zdieľanej mobility – spoločnosťou Antik, 
v uplynulom roku vybudovala aj sieť na-
bíjacích staníc v meste. Za každé ukon-
čenie jazdy v  nabíjacej stanici dosta-
nete 5 minút na ďalšiu jazdu zadarmo, 
pri ukončení jazdy kolobežky s  nízkym 
stavom batérie (pod 20 %) v nabíjačke, je 
celá táto jazda zadarmo. (jp. red.) 
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Pamätáš si na svoj prvý hudobný úspech?

„Ako sedemnásťročný chalan som pôsobil 
v popradskej kapele Formát a v roku 1989 sme vy-
hrali celoslovenskú súťaž tzv.  angažovanej tvorby, 
na základe čoho nás pozvali do televíznej relácie 
Pionierska lastovička. Natočili tam s nami štyri vide-
oklipy a odvysielali ich v Slovenskej televízii. V čase 
končiaceho socializmu to bola veľká vec.“

Čo bolo neskôr?

„Najprv vojenčina, kde som účinkoval vo vyni-
kajúcej kapele s  dvoma budúcimi členmi skupiny 
Elán Jurajom Kuchárekom a  Ľubom Horňákom. 
Po príchode späť do Popradu som začal spievať 
v skupine Tatranka a neskôr som sa dostal do kapely 
Collegium SDS.“

Spomínaš si aj na nejaké úspechy či dosiahnuté 
méty?

„V roku 1995 sme vyhrali RockFM FEST a toto ce-
loštátne, vtedy jediné a o to obľúbenejšie hudobné 
rádio, začalo rotovať v  éteri naše skladby. To nám 
veľmi pomohlo aj pri vydaní nášho prvého albumu, 

ktorý sme mohli nahrávať v roku 1996 vo vtedajšom 
najmodernejšom štúdiu na Slovensku  – bratislav-
skom Opuse. Druhý album skupiny Collegium SDS 
vydaný v roku 1998 bol obohatený geniálnymi tex-
tami Joža Urbana.“

Niekoľko rokov si nielen pôsobil, ale aj žil v Bra-
tislave. Prihováral si sa nám ako moderátor v rá-
diách viva, Anténa rock či vlna, ale dostal si sa aj 
na dosky, ktoré znamenajú svet. Ako sa Ti to po-
darilo?

„Uspel som v konkurze na Novej scéne a zahral 
som si jednu z hlavných postáv – Joába v muzikáli 
Kráľ Dávid. Ocitol som sa na jednom javisku s takými 
hviezdami, akými boli Katka Hasprová, Csongor Kas-
sai, Dodo Dubán či Stano Král. Do divadla GUNAGU 
ma ponúkla ich kostymérka, popri tom členka bube-
níckej skupiny Jamadan, kde sme účinkovali spolu. 
Viliamovi Klimáčkovi som sa celkom pozdával, a tak 
som zhudobnil pripravené texty a spieval ich v hre 
„Socík, sladký socík.“ V  inscenácii „Vodka a  chróm“ 
som naplno využil možnosť napísať a uviesť vlastné 
texty spolu s hudbou. V oboch hrách som sa pred-
viedol aj ako herec.“

Medzi známe tváre 
popradskej kultúry 

patrí muzikant, spevák, 
textár, skladateľ, básnik, 

spisovateľ, herec 
a moderátor Zbyňo 

Džadoň. Nedávno vydal 
sólový album L/50/ 
a pri tej príležitosti 

prijal naše pozvanie 
na rozhovor.

K životnému 
jubileu vydal 
hudobné CD 
bez cédečka
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Napriek umeleckým lákadlám hlavného mesta si sa 
predsa len vrátil späť do Popradu. Prečo?

„Žije tu moja partnerka a tá stojí za to, aby som bol 
s ňou. Poprad je moje rodné mesto, cítim sa tu dobre, 
vyhovuje mi. Som tu doma, je mi tu fajn, poznám veľa 
ľudí. Jednoducho tu patrím.“

Mnohých si prekvapil hudobnou tvorbou pre deti. 
Ako vznikla táto myšlienka?

„Stojí za tým popradské Materské centrum Bam-
bino. Chcelo robiť detský muzikál a  požiadalo ma 
o spoluprácu. Vďaka tomu vznikli albumy s pesničkami 
pre deti Kozliatka, Ema a Farby.“

Predstavíš nám ešte Tvoju literárnu tvorbu?

„V roku 1995 som vydal básnickú zbierku „Výbľaby.“ 
Bola to zmes voľných veršov mladého chalana inten-
zívne prežívajúceho každodenný život. K  napísaniu 
knižky pre deti „Lara a nebo“ ma inšpirovala moja malá 
neter. Toto dielo bolo zaradené Medzinárodným do-
mom umenia pre deti Bibiana medzi najlepšie detské 
knihy jesene 2017. Určite aj vďaka skvelým ilustráciám 
Popradčanky Jany Kalixovej.“

Čo ťa viedlo k  vydaniu Tvojho prvého sólového 
albumu?

„Bolo to moje okrúhle životné jubileum, preto aj 
ten názov L/50/.“

Ako by si charakterizoval toto dielo?

„Nájdeme tam zmes rôznych mojich skladieb. 
Starších, spred dvadsiatich rokov, ale aj úplne naj-

novších. Dominujú skôr pokojnejšie piesne s  jednou 
jedinou „vypaľovačkou.“ Cca 80 % nástrojov som si na-
hral sám. Žánrovo to inklinuje najviac k pop -folku.“

Album prekvapí svojim vzhľadom. Môžeš nám ho 
popísať?

„Vymyslel som si netradičný booklet, v ktorom ne-
nájdete ani fotky, ani tlačené písmo. Všetky texty a in-
formácie som napísal vlastnou rukou.“

Čím je ešte tento album zvláštny?

„Hlavne v tom, že kto čaká klasický CD nosič, tak ho 
jednoducho nenájde. Na konci albumu je QR kód, kto-
rý si odfotíte do mobilu, a tak sa dostanete na stránku, 
kde si tie piesne môžete vypočuť, prípadne aj stiahnuť 
do mobilného telefónu alebo iného MP3 prehrávača.“

Čo ťa viedlo k takejto novinke?

„Hlavne dva dôvody. Prvým je môj ekologický prí-
stup ku každodennému životu. CD nosič ako materi-
ál je pre prírodu a naše životné prostredie nevhodný 
a do budúcna určite neželaný produkt. Na druhej stra-
ne, reagoval som aj na to, že v dnešnej dobe sa muzika 
predovšetkým sťahuje a  CD prehrávače vychádzajú 
z módy.“

Ako sa Popradčania môžu k albumu l/50/ dostať?

„Keďže toto dielko vyšlo v  limitovanej sérii, nie je 
k  dispozícii vo voľnom predaji. Ale každý, kto oňho 
prejaví záujem, tak sa k nemu určite dostane. Stačí ma 
osloviť.“

Je pravda, že na výrobu albumu Ti prispela aj široká 
verejnosť?

„Áno. Obrátil som sa na spoločnosť, ktorá to celé 
manažovala na internete, kde verejná zbiera prebieha-
la. Každý darca si vlastne ten album svojim príspevkom 
mohol zakúpiť ako keby vopred. Samozrejme, v ľubovoľ-
nej sume. Ďakujem všetkým darcom. Veľmi veľa ľudí ma 
prekvapilo tým, že nechceli za ten príspevok odo mňa 
vôbec nič. Do správy uviedli, že im stačí dobrý pocit.“

Ján Bendík
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Galéria predstavila verejnosti diela 
siedmich ukrajinských umelcov. 
Obrazy ponúkli aj na predaj, aby 

tržbu z nich mohli venovať ďalej. „S pria-
teľom sme sa rozhodli zorganizovať niečo 
na podporu ľudí, ktorí sú postihnutí voj-
nou a dočasný pobyt majú na Slovensku. 
Podpora nepôjde len z  predaných obra-
zov, ale tiež sme zaviedli aj dobrovoľné 
vstupné na výstavu. Ak sa teda príde nie-
kto pokochať dielami umelcov, ale nemá 
prostriedky na to, aby si obrazy zakúpil, 
môže prispieť dobrovoľným vstupným,“ 
povedala Silvia Lasák z Art Lasák Gallery. 

Ukrajinskí umelci

Ihor Bychkivskyy, Igor Navrotskyi, Ser-
gej Michajličenko, Sergej Berestov, Tatiana 
Siedlova, Julia Tomesko a Natalia Studen-
kova. To sú mená umelcov, ktorých diela 
na výstave nájdete. Silvia Lasák niektorých 
z nich pozná osobne, iných si pracne vy-
hľadala na internete. Najviac zastúpených 
diel má na výstave Natalia Studenkova. 
Maľuje akvarelom a  zúčastnila sa viace-
rých medzinárodných sympózií i  festiva-
lov. Čína, Šanghaj, Pakistan. Po „korone“ 
to bola jej prvá vernisáž. Ako povedala, 
dlhé roky už žije s  rodinou v  Košiciach. 
O Ukrajine sa jej ale hovorí ťažko. „Pochá-
dzam priamo z Kyjeva a mám tam svojich 

rodičov. Každý deň museli počúvať zvuky 
rakiet. Keď som s mamou volala, ešte aj ja 
som ich v telefóne počula. Rodičia ale pre-
hlásili, že z  Ukrajiny jednoducho nechcú 
odísť,“ povedala. Potešila ju radosť svojho 
otca pri poslednom telefonáte. „Oznámil 
mi, že konečne v  Kyjeve premáva mest-
ská hromadná doprava, a  tak sa teší, že 
mohol ísť do obchodu. Som vďačná, že sa 
podarilo túto výstavu na pomoc Ukrajine 
zrealizovať,“ dodala. 

Dvaja z umelcov tvoria na Ukrajine

Niektoré z  diel umelci maľovali tema-
ticky priamo na túto výstavu. Ostatné sú 
prierezom ich tvorby. Dvaja z  umelcov, 
obaja s menom Sergej, stále žijú na Ukra-
jine. Ich diela, spolu so svojimi a  manže-
lovými, na výstavu priniesla Tatiana Sied-
lova. „Sergej Michajličenko má 50 rokov 
a  žije a  tvorí v  meste na Ukrajine, kde je 
veľmi ťažká situácia. Ja som sa narodila 
v Kyjeve, bývam v Nitre. Som rada, že som 
mohla priniesť tieto obrazy a že sa vďaka 
nim mnohým ľuďom pomôže.“  Účastní-
kov vernisáže zvlášť zaujal Tatianin obraz 
s názvom Mier pre deti. V programe vystú-
pili ukrajinské deti, ktoré spievali pesničky 
a  recitovali básničky. Výstavu v Art Lasák 
Gallery na popradskom námestí si môžete 
pozrieť do 21. mája.  (jp)

V Art Lasák Gallery 
zorganizovali 
v predposledný aprílový 
štvrtok vernisáž 
dobročinnej výstavy 
s názvom Umením 
pre Ukrajinu. Priestory 
galérie ponúkli 
ukrajinským umelcom. 
Výťažok z predaných 
obrazov pôjde 
na pomoc Ukrajine. 

Výťažkom 
z predaja obrazov 
chcú pomôcť 
Ukrajine

NA OKRAJ
MESTO PRICHÝlIlO 
UKRAJINSKÝCH UTE-
ČENCOv v ARÉNE

 Na základe určeného kľúča pre-
rozdeľovania vojnových utečencov 
medzi krajmi a okresmi Slovenska, 
bolo začiatkom apríla v  pohoto-
vosti aj mesto Poprad. Pre potrebu 
núdzového ubytovania pripravilo 
Arénu.

Dokopy prišlo v  autobuse 
35 ukrajinských utečencov, z toho 
desať detí Všetci našli svoj krátky 
prechodný „domov“ práve v  po-
pradskej aréne. Na prekrytej palu-
bovke ich čakali matrace s plachta-
mi a  vankúšom, obliečkou, ako aj 
deky na prikrytie. Mesto sa o nich 
v  spolupráci s  Červeným krížom 
(SČK) postaralo. K  dispozícii mali 
vody, kávu, čaj, hygienické potreby, 
plienky, varnú kanvicu i  sladkosti 
pre deti. Pracovníci SČK zabezpe-
čili celodennú stravu. „Ukázalo sa, 
aké bolo dôležité, že sme sa na túto 
situáciu pripravili s  dostatočným 
predstihom a  vopred zabezpečili 
a  pripravili všetko potrebné,“ po-
vedal Anton Danko, primátor mes-
ta. Bol ich aj osobne navštíviť. Skon-
troloval podmienky, v ktorých boli 
ubytovaní i  starostlivosť zo strany 
zamestnancov mesta a Arény. Vy-
počul si smutné príbehy utečen-
cov. Väčšina z nich prišla z Donba-
su. Ich návrat domov je teda určite 
nemožný. „Musia začať nový život 
v inej krajine. Snažil som sa ich po-
vzbudiť a  vliať im trochu optimiz-
mu, veď nielen my na Slovensku, 
ale všetci v Európe sme pripravení 
im pomáhať,“ povedal Anton Dan-
ko. (red.)
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...rozprávkoví maskoti, zábavné hry, súťaže, atrakcie... stánky plné radosti a sladkostí... 

V PRÍPADE NEPRIAZNIVÉHO POČASIA SA PODUJATIE USKUTOČNÍ  V ARÉNE POPRAD

deň detíMedzinárodný

29. máj / 10.00 / nedeľa / 
Námestie sv. Egídia  Poprad

MESTO POPRAD DEŤOM  
10.00 - POPOLVÁR NAJVÄČŠÍ NA SVETE – BABADLO Prešov      

11.00  - SHOW POPRADSKÝCH TANEČNÍKOV

12.00 - O KOZLIATKACH - Divadlo z domčeka Hriňová  

13.00 - PÁRTY SHOW - Ujo Ľubo z Košíc     

14.00 - PERNÍKOVÁ CHALÚPKA - Ofina Ružomberok  

15.00 - DREVENÁ KRAVA - Divadlo z domčeka Hriňová

16.00 - TWiiNS  Kids – ZLATÁ BRÁNA

28. máj / 13.00 / sobota / 

Mestský útulok Poprad / Poprad – Veľká 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 

V MESTSKOM ÚTULKU
s rozprávkovými maskotmi

1. jún / 13.00 / streda / 
areál CVČ

MDD
zábavno - animačný program 
pre všetky deti mesta Poprad

1. jún / 16.30 / streda / 

Kino TATRAN Poprad

LABKOVÁ PATROLA 

vo filme  
Vstupné 2 €/ filmová rozprávka
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Veľká noc je najstarším a najvýznamnejším 
sviatkom kresťanského cirkevného roka, počas 
ktorého si kresťania pripomínajú umučenie, smrť 
a vzkriesenie Ježiša Krista. V  Poprade sa na veľ-
ký sviatok všetci zodpovedne pripravovali. Deti 
zo základných škôl v Podtatranskom múzeu vyrá-

bali kraslice presne tak, ako naši predkovia. Najprv si 
s pani lektorkou prešli históriu Veľkej noci, a potom 
sa pustili do zdobenia. Ak by ste očakávali, že vajíčka 
maľovali farbami, mýlite sa. Zdobili ich všetkým tým, 
čo sa nájde doma asi v každej špajze. Použili škrupin-
ky z vajíčok, šošovicu, špagáty. 

Veľká noc 
v Poprade 

Zachytili sme pre Vás veľkonočné 
dianie v meste objektívom 

fotoaparátu. 

V materskej škole na Ul. mládeže sa deti zabávali 
na Veľkonočnom dvore. Deťom priblížili sviatky z tra-
dičnejšieho pohľadu a zvykov predkov. Spievali jarné 

piesne, pozvali si aj pána, ktorý deťom ukázal pletenie 
korbáčov. Zapojili sa aj pani učiteľky. Statoční chlapci 
predniesli veľkonočné rýmy-šibačky. Potom sa 

deti rozdelili na pripravené stanovištia. Prenášali 
pinpongovú loptičku-vajíčko na lyžici po určenej 

trase, z PET vrchnákov a dostupných prírodnín 
vytvárali a zdobili veľkonočné kraslice. Cez ucho 

záhradného-škôlárskeho zajaca prehadzovali 
loptičky, pomocou balónov a zvieracej čiapky 

napodobňovali skoky zajačikov. Nakoniec si kaž-
dé dieťa našlo vyslúženú odmenu v hľadaní kin-

der vajíčok-hračiek na školskom dvore. Detská 
radosť a spokojnosť všetkých účastníkov  bola 

odmenou pre všetky pani učiteľky a deti mater-
skej školy. 
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Počas Veľkonočného pon-
delka sa popradské mestské 

časti rozozvučali ľudovou 
hudbou. S korbáčmi a vedrami 

v rukách merali cestu ku svoj-
im tanečným kolegyniam stat-

ní chlapci z folklórneho súboru 
Vagonár. Každú jednu šokovali 

asi siedmimi vedrami poriad-
ne studenej vody. Niektoré to 

prijali s pokorou, iné si išli pľúca 
vykričať. 

Štrnástimi zastaveniami 
Krížovej cesty si prešli veriaci 

počas Veľkého piatka na Kvetnici. 
Od Kostola sv. Heleny spoločne 

niesli kríž až ku kaplnke Vzkriesenia. 
Na Veľkopiatkovej ceste farnosti sa 
modlili za pokoj a mier na Ukrajine. 
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Ako uvádza Ministerstvo životného 
prostredia Slovenskej republiky, zálo-
hovanie PET fliaš a plechoviek výrazne 

zníži množstvo voľne pohodených plasto-
vých nápojových obalov a  pomôže život-
nému prostrediu. Je to údajne jediný účinný 
spôsob, ako dosiahnuť vysokú mieru vytrie-
denia nápojových obalov. Podľa skúseností 
zo zahraničia by mal podiel recyklácie týchto 
obalov presiahnuť až 90 %. Len na Slovensku sa pritom 
ročne predá približne miliarda plastových fliaš. Preto je 
dôležité, aby boli vhodne spracované.

Fľaše vyberajú z kontajnerov

V poslednom období sa ale samospráva borí s prob-
lémom znečisťovania kontajnerových stojísk. Zálohova-
né fľaše sa stali zrejme zaujímavým tovarom. Aj keď sú 
nádoby na plasty dobre uzatvorené, ako sa hovorí, kto 
chce, spôsob si nájde. „Obyvatelia vyvracajú žlté zvony 
na plasty za účelom ich otvorenia a vybrania fliaš, ktoré 
je ešte možné zálohovať. Táto činnosť je nelegálna a spô-
sobuje hlavne znečistenie stojiska. Jeho následné upra-
tanie stojí mesto nemalé finančné prostriedky,“ uviedla 
Daniela Gerčák Polaštiková, vedúca oddelenia životného 
prostredia MsÚ Poprad.

Zodpovedný prístup je základ

Práve to je dôvodom tejto prosby k  Popradčanom. 
„V súlade s platnou legislatívou chceme obyvateľov po-
žiadať, aby pristupovali k zálohovaniu fliaš a plechoviek 
zodpovedne a vracali ich do obchodných reťazcov, ktoré 
výkup zálohovaných fliaš a plechoviek vykonávajú. Aby 
nesprávnym nakladaním s týmto odpadom nevytvárali 
príležitosť pre tých obyvateľov, ktorí vykonávajú vyššie 
uvedenú činnosť, a tým nám znečisťujú prostredie, v kto-
rom všetci žijeme,“ vysvetlila Gerčák Polaštiková. Kontro-
lu nad verejným poriadkom vykonáva Mestská polícia. 
Ak budete svedkami takéhoto protiprávneho konania, 
kontaktujte Mestskú políciu na čísle 159.  (jp)

Od prvého dňa tohto roka 
bolo na Slovensku spustené 
zálohovanie plastových fliaš 

a plechoviek. Okrem Slovenskej 
republiky sa do zálohovacieho 

systému zapojilo približne desať 
štátov Európskej únie. Mesto Poprad 

prosí obyvateľov, aby sa k zálohovaniu 
pripojili a zabránili tak vykrádaniu 

smetných nádob na plasty.

Zálohované 
fľaše miznú 

z kontajnerov
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18:00 hod.    Divadelná sála Domu kultúry Poprad

Vs
tup

né
: 8

 €

6. 5
. 20

22

Predpredaj vstupeniek: kultura.poprad.sk
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V  meste Poprad je momentálne zavedený zber 
všetkých triedených zložiek odpadov, ako sú 
plasty, papier, sklo i  biologicky rozložiteľný od-

pad. Na viacerých popradských kontajnerových stojis-
kách na sídliskách pribúdajú nádoby na rôzny triedený 
odpad. Priestor na ich umiestnenie sa tak zmenšuje. 
Čísla vytriedenosti odpadu za uplynulý rok hovoria 
o tom, že Popradčania sú v tomto smere zodpovední. 
„Hodnoty z  roku 2021 ukazujú, že množstvo zmeso-
vého komunálneho odpadu postupne klesá a  stúpa 
podiel vytriedených zložiek, čo je vlastne cieľom celej 
spoločnosti i  Európskej únie,“ uviedli odborníci z  od-
delenia životného prostredia MsÚ Poprad.

Prehodnotia počet nádob na odpad
Od júla 2021 bol zavedený aj zber kuchynského od-

padu. Práve ten tvoril podľa odborníkov až 45 % odpadu 
z čiernych nádob na zmesový komunálny odpad, kam sa 
predtým vkladal. „Po vyhodnotení prvého pol roka zbe-
ru bolo vyzbieraných cca 383 ton kuchynského odpadu,“ 
upresnili pracovníci mesta. Na základe týchto skutočnos-
tí samospráva, spolu so zberovou spoločnosťou v rámci 
polročného prechodného obdobia, vykoná monitoring 
množstva komunálnych odpadov na jednotlivých stojis-
kách. Realizovať sa bude pred vývozom zberových ná-
dob. Ak sa ukáže, že niekde je smetných nádob na ko-
munálny odpad veľa a nezapĺňajú sa, tak následne bude 
ich počet prehodnotený.  (jp)

Mesto prehodnotí 
množstvo nádob 

na zmesový 
odpad

Vytriedením odpadu umožňujeme 
ďalšie spracovanie viac ako tretiny jeho 
vyprodukovaného množstva. V uplynulom 
roku sa ukázalo, že v Poprade klesá množstvo 
zmesového komunálneho odpadu a stúpajú 
čísla vytriedenosti. Čierne nádoby na zmesový 
odpad sa aj vďaka zavedeniu zberu 
kuchynského odpadu o niečo vyprázdnili. 
Mesto sa rozhodlo uskutočniť monitoring 
stojísk a prehodnotiť ich počet.
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„Ak sa človek má stať človekom, musí sa 
vzdelávať.“ To sú slová Jana Amosa Ko-
menského. Učitelia. Snažia sa odovzdať 

svoje vedomosti a  formovať hodnoty mladých ľudí. 
Byť učiteľom preto nie je iba práca. Nekončí sa vtedy, 
keď zazvoní školský zvonček. Mnohokrát učitelia na-
hrádzajú deťom aj rodičov. Veľké ďakujem všetkým 
pedagogickým zamestnancom vyslovil na úvod pri-
mátor mesta Anton Danko. Jeho mamka sa celý život 
tomuto krásnemu povolaniu venovala. Ako v  prího-
vore spomenul, uplynulé dva roky boli pre učiteľov 
veľkou skúškou. „Odolnosti, kreativity, ľudskosti. Stáli 
ste v prvej línii. Prechod na dištančné vzdelávanie bol 
vážnym zásahom do všetkých doteraz zaužívaných 
foriem vyučovania. V žiadnej dostupnej metodike ste 
nenašli pokyny a postupy, ako zvládnuť túto novú si-
tuáciu. Boli ste hodení do vody, v ktorej ste museli plá-
vať a  neutopiť sa. Pre žiakov i  rodičov ste sa v  týchto 
ťažkých časoch stali nielen oporou, ale aj dôvernými 
priateľmi každej rodiny. Vaša pracovná doba nemala 
začiatok ani koniec. Víkend neznamenal oddych, ale 
len ťažkú, mnoho hodinovú prípravu na ďalší týždeň 
cez úskalia počítačovej techniky vo virtuálnom svete 
výuky. Skláňam sa pred Vami i Vašou prácou a prajem 
Vám veľa síl, zdravia a  optimizmu, ako aj množstvo 
úspechov v osobnom i profesionálnom živote. Napriek 

súčasnému nevyváženému a  často neprimeranému 
hodnotovému prístupu v  našej spoločnosti, ktorý sa 
však zďaleka netýka len školstva a vzdelávania, verím 
v  exkluzivitu, krásu a  prestíž učiteľského povolania,“ 
povedal.

viac ako dva milióny eur pre školy

Po príhovore, tak ako to v  Poprade býva zvykom, 
primátor poďakoval učiteľom kyticou pre všetkých 
za ich prácu. Prevzala ju tentokrát vedúca odboru škol-
stva, mládeže a  športu Edita Pilárová, ktorá sa dožila 
okrúhleho životného jubilea. V príhovore sa učiteľom 
poďakovala. „Som jedna z  Vás, a  preto si prácu kaž-
dého dobrého učiteľa vážim. Kytica symbolicky patrí 
všetkých Vám. Za svojich učiteľov a  školy sa vždy bi-
jem. Aj napriek tomu, že niekedy je to ťažký boj, pod-
poru primátora vždy máme,“ povedala. Učitelia a riadi-
telia, ktorí sa v Poprade deťom venujú, sú podľa jej slov 
aktívni, tvoriví a  chcú sa zapájať do výziev. „Stojí ich 
to veľa práce, námahy nad rámec svojich povinností, 
napriek tomu sa tešíme z každého eura, ktoré sa nám 
pre školy a žiakov podarí získať. Za posledné štyri roky 
sme vo výzvach pre mesto Poprad získali na školstvo 
viac ako dva milióny eur,“ dodala. Po skončení oficiál-
nej časti si učitelia užili kultúrny program. 

 (jp)

Poďakovali 
sa učiteľom 

Deň učiteľov sa na Slovensku i v Čechách 
oslavuje už 67 rokov. Deň, na ktorý pripadá 
tento sviatok, nie je náhodný. V tom čase slávime 
narodenie významného pedagóga, filozofa, 
spisovateľa a teológa Jana Amosa Komenského. 
Mesto Poprad pre všetkých učiteľov popradských 
škôl pripravilo slávnostný program. 
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Vystavoval už aj v  Rakúsku, Nemecku, v  Amerike 
i  v  Poľsku. Aktuálne si môžete v  Tatranskej galérii 
pozrieť v  poradí už jeho tretiu výstavu. Posledné 

dva roky sužované pandémiou potrápili mnohé oblasti 
života. „Mariána ale nie. Keď som videla v ateliéri, čo ten-
to umelec dokázal vytvoriť, bola som milo prekvapená,“ 
povedala riaditeľka Tatranskej galérie Anna Ondrušeková.

Komplexný pohľad

Ako uviedol dvorný kurátor výstavy, človek, ktorý sa 
o  tvorbu autora zaujíma aj kunsthistoricky, PhDr.  Karol 
Maliňák, PhD., výstava s názvom Brány predstavuje novú 
tvorbu maliara inšpirovanú širokým spektrom vonkajších 
i vnútorných vzťahov človeka k skutočnosti, k vlastnému 
bytiu, tradícii, k dešifrovaniu posolstiev a odkazov kultúr-
nej histórie ľudstva. „Výstava odkazuje i na presahy jeho 
tvorivej činnosti vo vzťahu k  hudbe, poézii a  divadlu, 
pripomína a usúvzťažňuje tieto väzby a približuje verej-
nosti autorovu tvorbu z ostatných rokov v komplexnom 
pohľade.“

Širokospektrálnosť tvorby

Výber diel, ktoré na výstave uvidíte, prezentuje väz-
by tvorby umelca k  celku vývoja slovenského umenia 
súčasnosti, jeho pôsobenia v širšom regióne severného 
Slovenska i  nevšednú širokospektrálnosť jeho tvorby 
v maľbe, kresbe či v trojrozmerných objektoch. Jeho die-
la sú meditatívne, poetické a  zároveň hľadačské, obja-
vujúce. „Prejavuje sa v nich vzťah k základným ľudským 
hodnotám a  túžbam  – slobode, láske, rodine, domovu, 
harmónii i k širším otázkam zmyslu života, histórie, odka-

zov minulých civilizácií, kultúrnych nánosov, sedimentov 
v prúde vývoja ľudstva,“ dodáva Maliňák.

Prekvapenie počas vernisáže

Autor si pre návštevníkov vernisáže pripravil aj prekva-
penie. „V tejto galérii zažívame veľa pekných vecí. Okrem 
umenia na stene, často aj vystúpenia kultúrnych telies, 
súborov, ale ja som si povedal, že možno návštevníkov 
zaujme to, čo som pripravil ja. Komentovanú prehliad-
ku,“ povedal. Po tom, ako svoje umenie predviedol jeden 
z najuznávanejších gitarových virtuózov v Európe Timotej 
Zavacký, Marián Čižmárik pozval návštevníkov ku svojim 
dielam. Atmosféra bola umocnená hudbou, ktorú zlo-
žil Vincent Jaš cielene k umelcovým maľbám a  textami 
z tvorby autorovho dobrého priateľa Ladislava Vaľka.
Výstavu si v Tatranskej galérii môžete pozrieť do 19. júna.
 (jp)

Otvorili Brány 
Mariána 

Čižmárika

Je maliar celou svojou dušou. Narodil sa v roku 1960 v Spišskej Sobote. Okrem monumentálnej 
voľnej maľby sa venuje aj tvorbe objektov z kovu, dreva či skla v interiéroch i exteriéroch. Jeho 
rukopis môžete nájsť aj na vitrážach v kostole Sv. Juraja v Spišskej Sobote. Posledný aprílový 
piatok v Tatranskej galérii uviedli výstavu Mariána Čižmárika s názvom Brány.

O UMELCOVI
Marián Čižmárik získal stredné výtvarné vzdelanie 

na SŠUP v Košiciach. Po štúdiu na Vysokej škole výtvar-
ných umení v Bratislave získal titul akademický maliar.

V  r.  1990 absolvoval študijný pobyt na Akadémii 
diBelle Pietro Vannucci v  Perugii a  neskôr v  Paríži. 
Od r.  1991 sa zúčastňoval aktivít voľného združenia 
výtvarných umelcov Modré Hrušky. Okrem vitráží 
v kostole Sv. Juraja v Spišskej Sobote realizoval aj inte-
riéry a výtvarné riešenia v slovenských olympijských 
domoch a pri kandidatúre Tatier na olympiádu (Naga-
no 1998, Sydney 2000, Salt Lake City 2002, Soul 1999) 
a iné. Výtvarne sa podieľal na mnohých publikáciách.
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8. máj 2022 / nedeľa / 10.00 / 
Divadelná sála Dom kultúry Poprad

SRANDA BANDA 
TALENT SHOW
Pripravte sa, priatelia, valí sa na Vás tornádo! 
Sranda banda Talent Show je komediálna 
FAMILY show, v ktorej sa miešajú krásne bab-

ky, výborná bruchovravecká technika a trefný 
multivrstvový humor. Neinfantilné energické 

divadlo je popretkávané gagmi tak, aby pobavilo 
celú rodinu.

Vstupné 1,50 € / predpredaj na www.kultura.poprad.sk a MIK 
052/4361192

15. máj 2022 / nedeľa / 10.00 / 
Klub Zóna Dom kultúry Poprad

DEŇ RODINY / DIELŇA
Tvorivá dielňa pod vedením Soničky Fördošovej   pre 
šikovné deti a pre ich rodičov. Potrebné doniesť nožnice, 
pastelky, fixky.
Vstupné 1,50 € / predpredaj na www.kultura.poprad.sk 
a MIK 052/4361192

22. máj 2022 / nedeľa / 10.00 / 
Divadelná sála Dom kultúry Poprad

KLAUN HUDOBNÍKOM / 

Adrián Ohrádka
Tento figliar ADYNO  žongluje aj s celkom netypickými predmetmi, ktoré 
za bežných okolností nie sú určené na žonglovanie. Predstavenie ráta 
s účasťou diváka, ktorého klaun nenútene vťahuje do hry. Dorozumieva-

cím jazykom je gesto, mimika a pohyb.
Predstavenie Klaun hudobným virtuózom je debutom v neverbálno-pohy-

bovej tvorbe, nadväzujúcim na predchádzajúce skúsenosti z komediálneho 
herectva a pantomímy.
Vstupné 1,50 € / predpredaj na www.kultura.poprad.sk a MIK 052/4361192

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

29. máj 2022 / nedeľa / 10.00 / 
Námestie sv. Egídia Poprad

MDD/ DEŇ PLNÝ RADOSTI

ROZPRÁVKOVÉ

 NEDELE
1. máj 2022 / nedeľa / 10.00 / 

Divadelná sála Dom kultúry Poprad

KOLOBEH VODY / Divadlo Na Hojdačke
Kvapka Medarda putuje svetom vo veľkých vodných pretekoch . Cestou  postupne  prí-
de na to, že pomoc živým tvorom  je dôležitá, čo uvidíte v našom veselom predstavení  

s pesničkami.
Vstupné 1,50 € / predpredaj na www.kultura.poprad.sk a MIK 052/4361192
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Lekárne, ktoré zabezpečujú lekárenskú starostlivosť v rámci 
prevádzkových hodín počas pracovných dní, soboty a nedele:

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

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

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

      ZDROJ:E-VUC.SK

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

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

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

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

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

Rozpis zabezpečenia poskytovania lekárenskej pohotovostnej služby

ROZlúČIlI SME SA

Spoločenská rubrika
CITÁT

„Skúsenosť učí, že podstatou lásky nie je to, že sa pozeráme jeden na druhého, ale že sa pozeráme rovnakým smerom.“ 
Antoine de Saint-Exupéry, francúzsky spisovateľ 

MANžElSTvO UZAvRElI 

ZDROJ: NEMOCNICA POPRAD 

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

MAREC

16. 3. v Poprade – Veľkej so Štefanom Šebestom  
 (1974)
18. 3. v Poprade – Veľkej s Marcelom Hricom   
 (1995)
 v Poprade – Veľkej s Danielou Jurskou (1984)
19. 3. v Poprade – Veľkej s Jozefom Rybkom (1949)
 v Poprade – Veľkej s Radoslavom Čukanom  
 (1963)
23. 3. v Poprade – Veľkej s Ing. Branislavom 
 Nováčekom (1935)
24. 3. v Poprade – Veľkej s Jozefom Berkom (1931) 
 v Poprade – Veľkej s Ing. vladimírom 
 labayom (1946)
25. 3. v Poprade – Veľkej s Arpádom Banyíkom  
 (1940)
29. 3. v Poprade – Spišskej Sobote s Jozefom 
 vígom (1944)
 v Poprade – Veľkej s Jozefom lukačkom  
 (1980)
30. 3. v Poprade – Veľkej s gejzom Belobradom  
 (1936)
31. 3. v Poprade – Veľkej s Jánom Koššárom (1936)

APRÍl

1. 4.  v Poprade – Veľkej s Justínou Kleinovou  
 (1933)
 v Poprade – Veľkej s Jozefom Hajdíkom  
 (1934) 
 v Poprade – Veľkej s Antonom Zgeburom  
 (1934)
4. 4. v Poprade – Veľkej s Katarínou Droppovou  
 (1926)
 v Poprade – Veľkej s Františkom gurníkom  
 (1926)
6. 4. v Poprade – Veľkej s Danielom Ilavským  
 (1940)
8. 4.  v Poprade – Veľkej s Cyrilom Šimekom (1953)
 v Poprade – Veľkej s Máriou Adamcovou  
 (1930) 
13. 4.  v Poprade - Spišskej Sobote s Annou 
 Ilavskou (1947)
 v Poprade – Veľkej s Petrom Štelbaským  
 (1973)
14. 4. v Poprade – Veľkej s Andrejom Závackým  
 (2002)
20. 4. v Poprade – Veľkej s Jozefom Harabínom  
 (1933)

1. 4.  Petra Bidnenková a Ján vikarský 8. 4. Andrea Tothová a Róbert Mencák 

SPOMÍNAME 
Srdce mala veľké ako svet, rodine, kamarátom 

pomohla vždy a hneď. Dala aj to posledné, čo mala 
a za všetko len vďaku vzala. Zostali len spomienky 
a odkaz jediný: Chýbaš nám v kruhu rodiny. 

Bola si skromná v  živote, veľká vo svojej láske 
a dobrote. 

Dňa 29.4.2022 uplynulo 10 rokov, čo nás náhle 
opustila naša drahá teta 

Mgr. Helena Kuňaková. 
„So stratou sa nedá vyrovnať, so stratou sa dá len žiť.“

Spomína s bolesťou v srdci a nikdy nezabudne 
neter Helena s rodinou.

Ďakujeme všetkým, ktorí na ňu spomínajú s nami. 

ROZPRÁVKOVÉ
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Ako vznikla myšlienka založiť kraso-
korčuliarsky klub v Poprade?

„Rodila sa už veľmi dávno. Som rodáč-
kou z Popradu a práve tu som s krasokor-
čuľovaním začínala. Keďže chýbali tréneri, 
tak tento šport v  meste zanikol. Pri jednej 
ľadovej ploche nebol na to priestor. S vede-
ním mesta som sa rozprávala na túto tému 
už pred mnohými rokmi. Jednoducho to 
nebolo možné zrealizovať, pretože rozpis 
hokejistov bol daný od skorého rána až 
do neskorého večera. Keď som však zistila, 
že sa majú otvárať ďalšie ľadové plochy – či 
už pri CVČ alebo aj tréningová hala a plo-
cha športovej školy, myšlienka začala nabe-

rať reálne kontúry. Hneď som sem nabehla 
so zámerom oživiť tento šport pod Tatrami.“

Aké boli teda začiatky klubu a kedy ofi-
ciálne vznikol?

„Oficiálne klub vznikol v  júni 2021, ale 
s  aktivitami sme začali až na konci janu-
ára 2022, kedy sme spustili reálne trénin-
gy na ploche pri CVČ. Musím sa priznať, 
že od samého začiatku, kedy sme vyvesili 
v  lete prvý plagátik, bol o krasokorčuľova-
nie veľký záujem. V auguste mi s propagá-
ciou tohto športu pomohlo aj Centrum voľ-
ného času počas jednej akcie. Už tam sme 
zaevidovali prvé prihlášky. Začala som ich 

V Poprade a okolí sú zimné športy samozrejmosťou, no jeden tu predsa 
len už takmer pol storočia chýbal. Krasokorčuliari sa tu naposledy 
na tréningoch schádzali približne pred 46 rokmi a pamätá si na to aj 
rodáčka z Popradu Mária Lörinčíková, ktorá sa rozhodla krasokorčuľovanie 
v našom meste postaviť opäť na nohy. Pod jej vedením vznikol nový 
krasokorčuliarsky klub Kraso Poprad, ktorý v zime na ľade privítal svojich 
prvých členov.

Krasokorčuľovanie 
v Poprade po rokoch 
ožíva
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zbierať a keď sa otvorila ľadová plocha pri centre, záu-
jemcovia rýchlo pribúdali. Všetkých sa však nepodarilo 
do kurzu zaradiť. Sú v  evidencii a  pokiaľ bude priestor 
v budúcnosti ešte väčší, tak sa zapoja všetci.“

Aká je základňa klubu aktuálne?

„V  jednej skupine bolo na tréningoch 14 a v druhej 
skupine 17 členov. Ostatných sme už nedokázali zara-
diť do tréningového procesu a musia čakať. Počas tejto 
zimy išlo vlastne o akýsi kurz či prípravu, z ktorej chceme 
vyberať talenty. Čo ma potešilo, záujem prejavili aj do-
speláci, pretože sa chcú tiež zdokonaľovať v korčuľovaní. 
Dokonca, prihlásených je už aj zopár hokejistov, pre kto-
rých je to hobby, a tak sa chcú naučiť lepšie korčuľovať. 
Všetkých ale smerujem k aktivitám až v budúcej sezóne. 
Do aktívnej činnosti krasokorčuľovania budeme vyberať 
z detí, ktoré sa prvých tréningov zúčastňovali. Potom to 
už bude pestré, pretože nepôjde iba o tréningy na ľade, 
ale aj o zaberačku na suchu, ku ktorej sa pridáva gym-
nastika, tanec i balet.“

v týchto fázach teda vôbec nerozhoduje vek a šancu 
majú aj chlapci?

„Presne tak. Chlapci majú dokonca v  tomto športe 
na Slovensku väčšie možnosti uplatniť sa, pretože kon-
kurencie je menej. Umiestnenie v rebríčku je o to jedno-
duchšie.“

Ako vyzerali úplne prvé tréningy vašich zverencov - 
začiatočníkov?

„Bola to krasokorčuliarska abeceda od základného 
postoja na ľade, až po správne technické odrazy, aby 
sme hneď na začiatku odbúrali zlé návyky. Sú to najzák-
ladnejšie vetvičky, cez citróniky, vlnovky, jazdu na jednej 
nohe, až po dvojoporovú jazdu a podobne. Ideme na to 
postupne. K tomu ozajstnému - krasokorčuliarskemu sa 
dostaneme až v úplne inom leveli.“

Boli ste v zime na túto partiu úplne sama?

„Od začiatku som mala po svojom boku asistentku 
a pomáha nám aj trénerka zo Spišskej Novej Vsi z tamojšie-
ho krasokorčuliarskeho klubu, s ktorým spolupracujeme.“

Ak to správne počítame, tak ste ľad od spustenia čin-
nosti naplno využívali asi dva mesiace. Aký pokrok 
urobili vaši zverenci?

„Nechcem si prihrievať polievočku, ale podľa mňa 
veľký. Je to však otázka skôr na rodičov a na tých, ktorí 
to zažili na vlastnej koži. Z trénerského pohľadu bol ale 
pokrok badateľný. Boli tu deti, ktoré sa na začiatku ledva 
udržali na korčuliach, no teraz sa už vedia krásne odrážať, 
využívajú i striedavý odraz a jazdia na jednej nohe. Zvlá-
dajú bocianika i  fúriky a  vedia meniť ťažisko tela. Som 
spokojná.“

Sezóna vám vlastne skončila roztopením ľadu. Čo 
teraz?

„Čakáme na ďalší ľad. Tréningová hala pri zimnom šta-
dióne bude už v máji otvorená a bolo by fajn, keby deti 
neostali dlho bez ľadu. Musíme aj v súčinnosti s mestom 
nájsť nejaké riešenie. Najideálnejšie by bolo do konca 
júna ešte aspoň raz – dvakrát týždenne trénovať. V  júli 
a auguste si dáme voľno, no a od septembra tréningový 
proces vyžaduje takých päť až šesť hodín na ľade do týž-
dňa. Verím, že riešenie všetci spoločne nájdeme.“

Aké máte plány do ďalšej sezóny?

„Treba povedať, že nie všetci chcú tento šport robiť 
vrcholovo. Sú tu však i takí a my v nich ten potenciál vi-
díme. Nebudeme nikoho nasilu prehovárať, preto bude 
možné raz týždenne navštevovať korčuliarske tréningy aj 
v rámci kurzov. Uvidíme, aký bude o to záujem a podľa 
toho sa zariadime. Naším cieľom je však určite vychovať 
v Poprade nejakých ozajstných krasokorčuliarov.“

Kedy sa v Poprade dočkáme skutočnej krasokorču-
liarskej súťaže?

„Kluby organizujú súťaže v období, keď majú dosta-
točný počet vychovaných pretekárov, aby sa mohli pred-
viesť. Pozvať iných a urobiť súťaž nie je problém, ale my 
tam chceme mať už svoje zastúpenie, a tak si na to ne-
jaký čas počkáme. Hoc aj na tie naše najmladšie hviez-
dičky. Neskôr to určite bude stáť za to, pretože sa súťaží 
vo všetkých kategóriách a  ľudia majú možnosť naživo 
vidieť dvojité i trojité skoky.“

Majú u  vás tým pádom šancu uplatniť sa aj staršie 
ročníky?

„Krasokorčuľovanie je výkonnostný šport. Najideál-
nejšie je, ak začínajú malé deti už od troch či štyroch ro-
kov. Tie sa vedia výkonnostne najlepšie vypracovať. Nie 
je však problémom, ak sa na krasokorčuľovanie dajú aj 
tí starší, pretože existuje hobby korčuľovanie, ktoré má 
tiež svoj rebríček a  svoje súťaže. Nie je to tak technic-
ky náročné, ale vedia si vychutnať atmosféru pretekov 
so všetkým, čo k tomu patrí. Napríklad aj v rámci Sloven-
ského pohára.“

Marek Vaščura
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Sezóna 2021/2022 bola poznačená hneď od úvo-
du mnohými hráčskymi výmenami i zmenami 
v realizačnom tíme. Zasahoval do nej i korona-

vírus. Ako by ste ju v globále zhodnotili?

„Ťažko sa to hodnotí, ale tých výmen v  kádri 
i na trénerskom poste bolo na môj vkus až príliš veľa. 
Žiaľ, vyžadovala si to situácia. Netvrdím, že všetky roz-
hodnutia boli správne, ale každé vychádzalo z určitých 
debát a  porady. Netreba chodiť hlboko do kuchyne, 
aby bolo jasné, prečo sa to dialo. Jednoducho to bolo 
vynútené. Po finálovej účasti sme nezačali sezónu naj-
lepšie. Upozorňovali sme na takýto možný priebeh, 
lebo sa to v športe často stáva. Snažili sme sa na danú 
situáciu reagovať, no vždy nás niečo pribrzdilo. Zasiah-
li do toho choroby i Covid 19 a veľa vecí nám nesadlo. 
V konečnom dôsledku sme neboli asi ochotní pracovať 
ani na ľade tak, ako by bolo potrebné. To všetko vlastne 
vyústilo do kolísavých výsledkov. Do kariet nám nehrali 
ani mnohé dlhodobé zranenia kľúčových hráčov. V ne-
poslednom rade sme sa trápili aj na brankárskom poste. 
Veril som, že slovenská brankárska dvojica nás potiah-
ne čo najvyššie, ale opak bol pravdou. Nedá sa to však 
hádzať len na brankárov. Ako celok to nefungovalo tak, 
ako sme si to pred začiatkom sezóny predstavovali.“

v  závere ste museli tuho bojovať o  priamu účasť 
v play -off. Ako to vnímalo vedenie klubu po posled-
nej výmene trénera?

„Treba povedať, že o  priamy postup v  dlhodobej 
časti reálne bojovalo desať mužstiev z dvanástich. Zna-
mená to, že kvalita ligy je dobrá. Do posledného kola 

sme nevedeli, kde sa ocitneme a  pre diváka to bolo 
až do konca dramatické. Neteší ma však, že sme prvú 
šestku nemali poistenú od začiatku stabilnejšie. V tejto 
sezóne s tým ale možno mohli počítať maximálne prvé 
tri tímy, ostatní sa neustále na svojich pozíciách menili. 
Som rád, že sa nám podarilo preniknúť priamo do play-
-off a je len škoda, že sa nám nepodarilo postúpiť ďalej, 
pretože záver sezóny sme vygradovali. Tréner Hrnčár 
odviedol skvelú robotu, chlapci sa do toho zahryzli 
a išli podľa mňa na maximum. Séria s Nitrou bola fan-
tastická, aj keď nedopadla pre nás dobre.“

Priniesol teda až tréner Martin Hrnčár potrebnú po-
hodu do kabíny?

„Mal na tom určite nejaký podiel. Reagovali sme 
na viacerých úrovniach a to od mentálneho koučingu, 
až po selekciu niektorých hráčov. Bolo tam veľa indi-
viduálnych pohovorov, ale samozrejme, hlavné slovo 
v kabíne má tréner. V závere sezóny si to napokon všet-
ko sadlo a výkony boli konštantnejšie.“

vráťme sa k štvrťfinálovej sérii s Nitrou, kde celé Slo-
vensko favorizovalo nášho súpera. Bola z toho na-
pokon dráma na sedem zápasov. Ako ste to videli?

„Zo štvrťfinálovej ponuky to bola podľa mňa najlep-
šia séria. Som rád, že sme Nitru takto potrápili, pretože 
má úžasný káder a  treba uznať jej kvalitu. Súper hral 
krásny, útočný a otvorený hokej, ktorý sa divákom páči. 
My sme sa dokázali adaptovať a vyhrali sme tri zápa-
sy. Chlapci odviedli svoje maximum, no mrzí nás šiesty 
zápas na domácom ľade. Mali sme psychickú výhodu, 
ale po dvoch hlúpych góloch, ktoré sme dostali, sme 

Popradskí hokejisti v sezóne 2021/2022 
obsadili v extralige konečné šieste miesto. 

Po striebornom úspechu síce zaostali 
za očakávaniami, ale predviedli strhujúci finiš, 

ktorý vyšperkovali oku lahodiacou štvrťfinálovou 
sériou proti Nitre. Tento ročník hodnotil výkonný 

riaditeľ HK Poprad Ľudovít Jurinyi.

Kamzíci 
hodnotili 

sezónu 
zo šiesteho 

miesta



27

Máj 2022
ŠPO

RT

zvyšok zápasu už nezvládli. V  siedmom 
zápase v  Nitre sme už hrali bez štyroch 
stabilných hráčov základnej zostavy a bol 
to vabank. Musím pochváliť mladého 
brankára Valluša, ktorý vtedy odchytal 
skvelý zápas.“

Tréner Hrnčár chcel nečakaným ťahom 
v  bráne trochu zmiasť súpera a  treba 
povedať, že mu to celkom vyšlo. Nepre-
kvapilo vás to?

„Ja som sa tomu potešil. Som rád, že 
Štefan Valluš potvrdil svoje kvality. Mys-
lím, že z neho môže vyrásť kvalitný bran-
kár.“

Je dobojované a  vám sa ušlo konečné 
šieste miesto. Ste s týmto umiestnením 
spokojní?

„Od začiatku nám to nesadlo a  tre-
ba zdôrazniť, že desať až jedenásť tímov 
bolo vyrovnaných. Spokojný môžem byť 
s  tým, že sme postúpili priamo do play-
-off, no ja chcem vždy vyhrávať. Urobili 
sme pre úspech maximum, no teraz sa už 
pozeráme na to, čo bude ďalej.“

Ako sa popasujete s prípravou na novú 
sezónu?

„Čaká nás náročné obdobie, pretože 
bude určite veľký boj o slovenských hrá-
čov. Našou úlohou bude omladenie kádra. 
Už teraz premýšľame nad tým, ako bude-
me skladať nový tím. Niektorých chlapcov 
už máme podpísaných, iných nie. Veľa 
vecí máme rozpracovaných a  uvidíme, 
koľkých hráčov sa nám podarí udržať. Ur-
čite by som bol rád, keby sme zapojili ešte 
viac mladých chlapcov, aby sme dokázali 
opäť niekoho vychovať a  posunúť ďalej 
v kariére. Budeme robiť všetko preto, aby 
bol popradský fanúšik spokojný.“

Pokúsite sa pritom vsádzať najmä 
na odchovancov?

„Bol by som veľmi rád, keby sa vrátil 
Haščák či Takáč, s ktorými som v kontak-
te. Takíto hráči sú však pod zmluvou a  je 
veľmi ťažké ich dostať naspäť. Od začiatku 
by som mal najradšej v kádri samých Po-
pradčanov, ale to nie je vždy možné. Treba 
tiež priznať, že niektorí sú už za zenitom. 
Samozrejme, že chceme v  prvom rade 
uspokojiť fanúšika, aby bolo všetko tak, 
ako má byť.“

Marek Vaščura

„Nie je vôbec jednoduché prísť po ôsmych mesiacoch k tímu, 
ktorý bol fyzicky rozbitý a mentálne zle nastavený. Chýbalo nám 
pravidelne päť až šesť hráčov základnej zostavy skrz choroby 
a zranenia. Zostava sa neustále menila a veľa vecí nefungovalo. 
Chcelo to jednoducho čas, ale ten sme nemali. Robili sme roz-
hodnutia za pochodu a treba priznať, že niekedy aj chybné. Stále 
sme však pozerali dopredu a vedeli sme, že keď to dáme dokopy, 
tak sa nám záver vydarí. Záverečná fáza základnej časti to len po-
tvrdila, aj napriek obrovskému tlaku na hráčov. Na jednej strane 
ma teší, že sme dokázali s favorizovanou Nitrou odohrať fantas-
tickú štvrťfinálovú sériu, ale mrzí nás, že sme nepostúpili ďalej. 
Po športovej stránke musíme uznať, že Nitra mala kvalitnejší, sil-
nejší a hlavne širší tím, čo sa týka hráčskeho kádra. Bola to jedna 
z vecí, ktoré nám zlomili väz. Všetci naši hráči však počas celej série 
pracovali tvrdo a poctivo. Dokázali sme dvakrát vyhrať vonku, no 
žiaľ, dvakrát sme doma prehrali. Šiesty zápas sme nezvládli, ale 
Nitra v ňom vsadila na štýl hry, na ktorý sme možno neboli až tak 
pripravení. Súperovi hráči nás rozobrali fyzicky, nevedeli sme sa 
s tým vyrovnať a stratili sme pri tom aj troch ďalších hráčov. Toto 
celú sériu rozhodlo.“

„Zmien bolo v kabíne veľa, ale viaceré boli nevyhnutné. Mňa 
osobne mrzel odchod trénera Mikulu, ktorý je férovým človekom 
a zanechal v Poprade svoje srdce. Všetko sa zomlelo tak rýchlo, že 
sme sa nestihli ani rozlúčiť. Zakladal si na fyzickej hre, korčuľovaní 
a silovej príprave. Boli sme pod ním po tejto stránke vždy dobre 
pripravení. Týmto mu chcem aj takto spätne poďakovať. Musím 
priznať, že pri druhom, kanadskom trénerovi, nám to vôbec ne-
sadlo. Jeho mentalita bola úplne niekde inde. Málo sme pod ním 
trénovali a všade nám chýbal krok. Zo začiatku sme vyhrávali, ale 
to bolo ešte zásluhou prípravy predošlého trénera. Postupom 
času sa začali kopiť zranenia. Myslím si, že to bolo spôsobené prá-
ve nedostatočným tréningom. Po príchode trénera Hrnčára boli 
prvé dva týždne fyzicky opäť veľmi náročné. Jednoducho videl, 
že strácame kondíciu. Snažil sa nás pripraviť na záverečnú časť 
a myslím, že sa mu to podarilo. Tím dal rýchlo dokopy a stmelil 
kabínu. Veľkou drinou sme sa dostali na šieste miesto a za odo-
hrané play -off sa nemusíme hanbiť. Vedel som, že hokej s Nitrou 
bude pekný, pretože oba tímy sú ofenzívne ladené. Nám takýto 
súper vyhovoval. Bola to reklama na hokej. Trochu sme smutní, že 
sa nám nepodarilo prejsť ďalej, ale keď sa na to spätne pozerám, 
tak asi spravodlivo. Do prvej šestky sme sa dostali až cez posledné 
tri zápasy základnej časti a tam stál hokejový Boh pri nás. Šťastie 
sa od nás odvrátilo najmä v šiestom zápase štvrťfinále, kedy sme 
to mali pred vypredaným štadiónom vo svojich rukách. S prihliad-
nutím na všetky udalosti, ktoré sa diali počas sezóny, si myslím, 
že šieste miesto bolo asi naše maximum. Múdry človek sa pou-
čí z chýb a zoberie si zo všetkého len to najlepšie. Treba pokorne 
a tvrdo pracovať naďalej. To nás môže posunúť a priniesť aj vý-
sledky. Od mája si každý z nás vyhrnie rukávy a ideme sa pripra-
vovať na ďalšiu sezónu.“

Sezóna očami trénera i hráča
Martin Hrnčár :
(tréner HK Poprad):

Dávid Skokan
 (útočník HK Poprad):
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Ako by sa dala zhodnotiť táto netradičná sezóna 
plná obmedzení?

„Situácia bola taká, že všade naokolo sa súťaže hrali 
a niektoré hráčky, s ktorými sme počítali, sa rozhodli odísť 
do zahraničia. Umožnili sme im to, pretože sme nevedeli, 
či sa u nás vôbec bude hrať. V októbri sa začalo, ale kvôli 
pandémii sme stihli odohrať iba jedno dvojkolo. Mali sme 
ťažkú prácu aj v tom, že trénovať sme mohli iba v režime 
5+1. Mohli sme pracovať len na individuálnych činnos-
tiach. Po reštarte súťaže sme zasa mali za úlohu udržať ka-
bínu v zápasovej nálade, ale našťastie sa to celé rozbehlo 
a v dlhodobej časti sa plán zápasov naplnil.“

Popradské líšky čakali na majstrovský titul dlhé tri 
roky. Aké máte pocity z toho, že sa to konečne poda-
rilo?

„Z každého titulu máme nezabudnuteľné pocity. Mô-
žete vyhrávať aj každý rok, ale vždy je to iné a predchádza 
tomu iná sezóna. Je to ocenenie každoročnej práce všet-
kých hráčok.“

Stihli ste v tejto sezóne naplniť všetky vaše ciele?

„Veru nie. Vo vedení nosíme už niekoľko rokov v hla-
vách ešte jednu vyššiu ambíciu. Chcem dodržať slovo, 
ktoré som pred časom dal svojmu kolegovi Milanovi 
Skokanovi, že Poprad raz bude hrať v nadnárodnej súťa-
ži. Vždy je to však viazané aj na partnerov vrátane mesta, 

ktorým chcem touto cestou poďakovať za to, že nás v ťaž-
kých časoch podržali. Verím, že nám zachovajú priazeň 
naďalej a my budeme môcť v Poprade už o nedlho priví-
tať minimálne Super Cup súťaže EWHL. Stále si myslím, že 
Poprad patrí do nadnárodnej súťaže, kde by ako zástupca 
východu mohol konkurovať tímu ŠKP Bratislava.“

Čo teda čaká Popradské líšky v najbližšom období?

„Vo vedení sme už niekedy vo februári začali premýšľať 
nad tým, ako bude vyzerať nová sezóna. Vtedy končí pre-
stupové obdobie a obzeráme sa po nových dievčatách. 
Vieme, ktoré hráčky sa chystajú ukončiť aktívnu kariéru, 
a tak aj v tomto smere sa musíme zariadiť. Verím, že sa 
dočkáme tradičnej prípravy, ktorú odštartujeme už v po-
lovici mája. Povieme si, čo chceme robiť, či na to máme 
a koľko peňazí na to budeme potrebovať. Na sezónu v ex-
tralige sme pripravení už teraz, no nás stále láka EWHL, 
a teda naplnenie sna o nadnárodnej súťaži.“

Marek Vaščura

Popradské hokejistky po troch rokoch opäť 
dosiahli na titul v hokejovej extralige žien. 
Stalo sa tak už po odohratí dlhodobej časti, 
pretože na play-off jednoducho nezvýšil čas. 
Aj o tom nám porozprával tréner Popradských 
líšok Ivan Bednár a sezónu z pohľadu hráčok 
zhodnotila kapitánka tímu Bianka Šuliková. 

 „Bola to veľmi dlhá a náročná sezóna aj napriek tomu, 
že sme odohrali pomerne málo zápasov. Začali sme až 
v októbri a hneď nás zastavil Covid. Opäť sme nemohli 
trénovať. Reštart prišiel v januári, no bol to ťažký nový za-
čiatok. Nebolo jednoduché dostať sa späť do tréningové-
ho procesu a už vôbec nie do zápasového rytmu. Stávalo 
sa nám, že úvody zápasov sme nemali dobré, kým sme si 
uvedomili, že už vlastne hráme. Najnáročnejšie boli urči-
te zápasy s Martinom, keďže to bolo po najdlhšej pauze 
a tento súper nás tým pádom potrápil najviac. Vždy oča-
kávame najväčší odpor od Prešova, no v tejto sezóne to 
nebol pre nás až tak náročný súper. Nehralo sa napokon 
play-off, a preto to bola výnimočná sezóna. Vyhodnotila 

sa dlhodobá súťaž a o všetkom bolo rozhodnuté už pár 
zápasov pred koncom. Vtedy sme sa potešili z celkového 
prvenstva po prvýkrát. Po poslednom zápase sezóny tá 
radosť už logicky nebola taká spontánna. Chýbalo tomu 
dramatické vyvrcholenie v podobe play-off, ale vždy je to 
prvé miesto, a tak sme radi, že to takto dopadlo. Chceme 
naďalej pokračovať v práci spoločne, a keďže to bola skrá-
tená sezóna, už sa tešíme na tú ďalšiu. Veríme, že už bude 
taká, aká má byť. Je nám ľúto, že sme nemohli opäť popri 
tom všetkom zažiť aj atmosféru nadnárodnej ligy, o ktorú 
má klub už dlhodobo záujem. Veríme, že tá chvíľa príde 
čoskoro a budeme si môcť zmerať sily aj s inými súpermi.“

Líšky oslávili 
netradičný 

titul po troch 
rokoch čakania

Slovo pre kapitánku
Bianka Šuliková:
(kapitánka Popradských líšok):
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Redakcia Me-
sačníka Po-
prad opäť pri-

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

Zapojte sa opäť 
do našej súťaže. 
Správne znenie 
tajničky i  osem-
smerovky posie-
lajte najneskôr 
do 22. mája 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-
v a @ m s u p o p r a d .
sk. Nezabudnite 
uviesť svoje meno, 
adresu, telefónne 
číslo a  heslo „Taj-
nička“. Vyžrebova-
ný, úspešný lúšti-
teľ získa darčeky 
pre najmenších 
od MIK Poprad 
a  knihu Poprad 
a okolie z neba. 

Výhercu cien bu-
deme kontaktovať 
telefonicky.

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

(red)

SúťAž 
O CENy
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 letný 
MESTO 

POPRAD
pripravuje

vo veku od 7 do 14 rokov

8-dňový

 Miesto:           

 Horský hotel GERAVY 

 v Slovenskom raji

Zábavný
týždeň

 letný 

Mesto Poprad v spolupráci 
s Centrom pedagogicko-

-psychologického poradenstva 
a prevencie v Poprade orga-
nizuje denné tábory pre deti 

zamestnaných rodičov vo veku 
od 7 do 11 rokov.

Termíny
4. 7. - 8. 7. 2022
25 detí

11. 7. - 15. 7. 2022
25 detí

 - dňový 
denný tábor 

pre deti mesta 
Poprad

5

Miesto
Centrum pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie, Joliota Curie 2 v Poprade

Program
Aktivity v  prírode a  poznávacie výlety, návšteva 
kultúrnych pamiatok, kúpalisko a  mnoho ďalších 
nezabudnuteľných zážitkov so skúsenými lektormi.

Kontakt:    
Mestský úrad Poprad  odbor sociálny
Joliota Curie 3   (budova bývalého katastrálneho úradu)

Mgr. Adriána Jakubcová                       
e-mail:   adriana.jakubcova@msupoprad.sk
tel. číslo:   052/7160 376, 0910 890 242      

Podmienkou prijatia Vášho dieťaťa 
do denného tábora je trvalý pobyt 
v meste Poprad a doklad o tom, že 

obaja rodičia sú zamestnaní. Všetky 
náklady spojené s realizáciou den-
ných táborov hradí Mesto Poprad 

a finančne Vás to nezaťaží. Pitný 
režim a strava sú v réžii rodičov.


