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Kde vzali 
tú trpezlivosť? 

Pýtala som sa svojich súrodencov 
na to, čo si ako prvé vybavia, 

keď si spomenú na starých rodičov. 
V  ten deň som sa dobre pobavila. 
Sestre napadlo, ako ich s  bratom 
poslala babka kúpiť maslo a priniesli 
jej Smetol. A  tiež, ako zo všetkých 
fixiek vybrali náplň a  od hlavy 
po päty sa popísali. Nikdy vraj neza-
budne na to, ako ich babka vo vani 
drhla kefou na koberce. Spomenula 
aj príbeh o  tom, ako brat zaliezol 
do skrine a  poprestrihoval všet-
ky spoje na vianočných guliach 
na stromček. To muselo byť radosti. 
A  mnoho iných šibalstiev. Opýtala 
som sa. „A  nekričali?“ Sestra v  se-
kunde odvetila: „Nikdy.“ Občas sa 
tak sama seba pýtam, kde len vzali 
tú trpezlivosť? Ako to všetko zvlá-
dali? Starostlivosť o  zvieratá, prácu 
a pritom deti mali vždy ráno na stole 
úplne čerstvé pečivo s  kakaom 
a pudingom. A hneď na to mi hla-
vou prebehla myšlienka. Máme aj 
my toľko trpezlivosti? Koľkokrát 
príde človek k  rodičom a  tí spustia 
vlnu nekonečných otázok. U  nás 
sa týkajú hlavne techniky. Prečo mi 
nejde zapnúť facebook? Nefunguje 
mi telefón. Ako mám pridať blaho-
želanie na stenu priateľom? Dá sa 
stiahnuť ten obrázok? Priznám sa. 
Mnohokrát odvrknem dosť nevrelo. 
Keď si ale uvedomím, koľko trpez-
livosti mi oni dávali, len kým som 
sa naučila písať malé f, či zaviazať 
si šnúrky na topánočkách, mala by 
som sa nad sebou zamyslieť. Nielen 
trpezlivosť so staršími, ale aj úcta by 
mala byť prirodzenou súčasťou náš-
ho života, mala by byť spontánna 
a nenásilná. Starší ľudia si ju zaslúžia. 
Celý život tvrdo pracovali, aby sa 
nám žilo lepšie. Každý deň sa vzdá-
vali radostí, ktoré im život ponúkal, 
aby urobili šťastnými nás, ich deti.

Úcta k  našim otcom, mamám, 
k  starým rodičom, prarodičom, či 
úplne k cudzím ľuďom. Ku všetkým, 
ktorí si zodrali svoje ruky, aby tie 
naše zostali hladké. Október je me-
siacom úcty k starším. Vážme si ich 
prítomnosť, ich múdre rady, ich po-
hladenie. Vážme si ich, kým sú ešte 
tu, medzi nami.

Jana Pisarčíková
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FOTO: Jana Pisarčíková

SPÔSOB HLASOVANIA
Volič môže voliť len v  obci svojho trvalého pobytu 

vo volebnom okrsku, v  ktorého zozname voličov je za-
písaný. Po príchode do volebnej miestnosti predložíte 
okrskovej volebnej komisii doklad totožnosti. Komisia 
najprv zakrúžkuje vaše poradové číslo v  zozname voli-
čov pre voľby do orgánov SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV. 
Do ruky následne dostanete MODRÚ obálku a dva hla-
sovacie lístky s  MODRÝMI PRUHMI  – jeden pre voľbu 
do ZASTUPITEĽSTVA SAMOSPRÁVNEHO KRAJA a druhý 
pre voľby PREDSEDU SAMOSPRÁVNEHO KRAJA (župana).

V  druhom kroku okrsková komisia zakrúžkuje vaše 
poradové číslo v  zozname voličov pre voľby do orgá-
nov SAMOSPRÁVY a  vydá vám prázdnu BIELU obálku 
a dva BIELE hlasovacie lístky. Jeden pre voľby poslancov 
do MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA a druhý pre voľby PRI-
MÁTORA MESTA.

Prevzatie hlasovacích lístkov od komisie následne po-
tvrdíte svojim podpisom.

Následne sa odoberiete do určeného priestoru 
na úpravu hlasovacích lístkov.

HLASOVANIE VO VOĽBÁCH 
DO PREŠOVSKÉHO 
SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Na hlasovacom lístku pre voľby 
do zastupiteľstva samosprávneho kraja 
(hlasovacie lístky s  modrými pruhmi) 
volič ZAKRÚŽKUJE najviac osem pora-
dových čísel kandidátov. 

Na hlasovacom lístku pre voľby pred-
sedu samosprávneho kraja môže volič 
zakrúžkovať poradové číslo len jedného 
kandidáta.

Ak toto absolvujete, vložíte oba hlaso-
vacie lístky s modrými pruhmi do modrej 
obálky.

HLASOVANIE V KOMUNÁLNYCH 
VOĽBÁCH

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov MEST-
SKÉHO ZASTUPITEĽSTVA môže volič zakrúžkovať 
najviac toľko poradových čísiel kan-
didátov, koľko poslancov má byť 
v  príslušnom volebnom obvode 
zvolených (počet poslancov, ktorý 
sa volí vo volebnom obvode je uve-
dený na hlasovacom lístku).

Na hlasovacom lístku pre voľby 
PRIMÁTORA MESTA ZAKRÚŽKUJETE 
poradové číslo len jedného kandidá-
ta.

Hlasovacie lístky následne vložíte 
do bielej obálky.

NEPOPLEŤTE SI PRI VKLADANÍ 
HLASOVACÍCH LÍSTKOV FARBY 

OBÁLOK. AK VLOŽÍTE HLASOVACÍ 
LÍSTOK DO NESPRÁVNEJ OBÁLKY, 

VÁŠ HLAS BUDE

N E P L A T N Ý!

Po opustení priestoru na úpravu hlasovacích lístkov 
vložíte:

MODRÚ OBÁLKU do MODREJ SCHRÁNKY na hla-
sovanie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov

BIELU OBÁLKU DO BIELEJ SCHRÁNKY na hlasova-
nie pre voľby do orgánov samosprávy obcí.

NEPOPLEŤTE SI FARBY SCHRÁNOK! Ak VLOŽÍTE 
obálku do nesprávnej schránky na hlasovanie, takéto 
hlasovanie  JE   N E P L A T N É!

Sprievodca 
voľbami

Komunálne voľby (voľby do orgánov 
samosprávy obcí), ktoré sa budú konať 29. 

októbra, sú historicky po prvýkrát spojené aj 
s voľbami do vyšších územných celkov. Voliť 
si teda nebudeme len primátora, poslancov 

mestského zastupiteľstva, ale aj župana 
a poslancov Prešovského samosprávneho kraja 
(PSK). Voliť budeme môcť od 07.00 h do 20.00 h. 
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ČO AK SA PRI 
KRÚŽKOVANÍ 
POMÝLITE?

Ak sa pri hlasovaní po-
mýlite, okrsková volebná 
komisia vám na požiadanie 
vydá za nesprávne uprave-
né hlasovacie lístky iné. Ne-
správne upravené hlasovacie 
lístky vloží volič do schránky 
na odloženie nepoužitých 
alebo nesprávne uprave-
ných hlasovacích lístkov. Ak 
tak nespravíte, dopustíte sa 
priestupku, za ktorý vám hro-
zí pokuta 33 €.

ČO AK NEMÔŽETE 
ODVOLIŤ SAMI?
Ak pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôžete 
čítať, či písať, neviete upraviť hlasovací lístok sám, 
musíte oznámiť pred hlasovaním túto skutočnosť 
okrskovej volebnej komisii. V  tomto prípade máte 
právo vziať si so sebou do priestoru na to určeného 

inú spôsobilú osobu. Tá podľa VAŠICH pokynov 
upraví hlasovacie lístky a vloží ich do obálok. Člen 
volebnej komisie obe osoby pred hlasovaním 
poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate 
trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb 
a  o  skutkovej podstate trestného činu volebnej 
korupcie. Ak si hlasovací lístok vyplniť viete, a tiež 
ho vložiť do obálky, ale zdravotné postihnutie 
vám neumožňuje vhodiť obálku do urny, môžete 
požiadať, aby ho tam za vás vložila iná osoba – NIE 
VŠAK ČLEN VOLEBNEJ KOMISIE!

KOĽKO POSLANCOV 
VOLÍME

Poslancov mestského zastupiteľstva volíme 
v dvoch volebných obvodoch.

Do volebného obvodu číslo 1 patrí – centrum 
mesta, sídlisko Západ, Veľká, Spišská Sobota, Matejov-
ce, Stráže pod Tatrami. V tomto obvode VOLÍME deväť 
poslancov.

Do volebného obvodu číslo 2 patrí - JUH I., JUH II, 
JUH III., JUH V, JUH VI. a Kvetnica. Pre tento volebný ob-
vod volíme desať poslancov.

Za poslancov zastupiteľstva budú zvolení kandidáti, 
ktorí získajú v  danom volebnom obvode najviac plat-
ných hlasov.

KDE ODVOLIŤ?
V našom meste bude počas volieb 

otvorených presne 40 volebných 
okrskov.Svoj okrsok si nájdete podľa 
adresy trvalého bydliska.

CENTRUM
Okrsok č. 1 - MsÚ Poprad, Nábrežie 
Jána Pavla II. 3

Bez ulice
l.mája
Kvetná
Mlynská
Mnohel‘ova
Murgašova
Sadová
Štefánikova (č. vchodov 50, 54,  

 32 A, 63, 64, 65, 66, 67)
Vajanského

Okrsok č. 2 - MsÚ Poprad, Nábrežie 
Jána Pavla II. 3

Alžbetina
Bernolákova
Brežný riadok

Dominika Tatarku
Drevárska
Huszova
Hviezdoslavova
Jiřfho Wolkera
Karpatská
Popradské nábrežie
Sládkovičova
Staré ihrisko
Tatranská
Záhradnícka

Okrsok č. 3 - Základná škola Fran-
cisciho, Francisciho 21

Levočská (2, 4, 6, 8, 10, bA, 13, 15,  
 17)

Námestie svätého Egídia
Štefánikova (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 A,  

 10 B ,11, 12, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31,  
 32, 34, 37, 39, 39 A, 40, 41, 43, 45,  
 68, 69, 70)

Okrsok č. 4 - Univerzita Mateja 
Bela, Francisciho 8

Banícka
Levočská (11, 12, 18, 19, 21, 23, 25,  

 26 A, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 40, 42,  

  44, 46, 48, 55, 56, 58, 60, 62)
Popradskej brigády
Rovná
Zdravotnícka

Okrsok č. 5 - Základná škola Fran-
cisciho, Francisciho 21

Francisciho
Joliota Curie
Tatranské námestie

Okrsok č. 6 - Základná škola Fran-
cisciho, Francisciho 21

Okružná

ZÁPAD
Okrsok č. 7 - Základná škola Ko-
menského, Komenského 15

Hraničná (8, 10, 23, 26, 33)
Komenského (17, 20)
Partizánska (78, 79, 81)
Štúrova (11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21,  

 23, 25, 27, 29)
Traktorová
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Okrsok č. 8 - Základná škola Ko-
menského, Komenského 15

Komenského (8, 12, 14)
Partizánska (37, 39, 41, 43, 47, 49, 5,  

 53, 59, 6, 63, 65, 67, 69, 7, 73, 77)

Okrsok č. 9 - Základná škola Ko-
menského, Komenského 15

Hraničná (1, 3, 4)
Komenského (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13)
Partizánska (1, 19, 22, 26, 80, 80 A,  

 85, 88, 89, 97, 107, 108, 109, 110, 111,  
 112)

Podtatranská (2, 3 A, 19, 21, 23)
Slovenského odboja

Okrsok č. 10 - Základná škola Ko-
menského, Komenského 15

29. augusta (2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13,  
 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31)

Jazzová
Partizánska (4, 6, 8, 10, 12, 14, 18,  

 30)
Podtatranská (6, 9, 10, 11, 12, 13, 14,  

 15, 16, 17, 18)

Okrsok č. 11 - Základná škola Ko-
menského, Komenského 15

29. augusta (33, 35, 36 A, 37, 39, 41,  
 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55)

Štúrova (1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12)

VEĽKÁ
Okrsok č. 12 - Základná škola Aure-
la Viliama Scherfela, Fraňa Kráľa 2

Cintorínska
Dolný rad
Družstevná
Horská
Jarmočná
Kmeťova
Kollárova
Krompecherova
Lesná
Lipová
Nešporova
Oravská (42, 46, 48)
Papierenská
Pol‘ná
Scherfelova
Šafárikova
Velické námestie
Vodárenská

Okrsok č. 13 - Základná škola Aure-
la Viliama Scherfela, Fraňa Kráľa 2

Donská
Farbiarska
Fraňa Král‘a
J.Tranovského
Jabloňová
Jahodná
Krátka
Lomnická
Lúčna
Mierová
Nová
Potočná
Slov. Nár. Povstania
Široká
Železničná

Okrsok č. 14 - Základná škola Aure-
la Viliama Scherfela, Fraňa Kráľa 2

Amurská
Gemerská
Hurbanova
Jókaiho
Kuzmányho
Kysucká
Liptovská
Magurská
Na letisko
Odbojárska
Oravská (3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13,  

 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,  
 24, 26, 27, 27 A, 29, 29 A, 31, 35, 36,  
 40, 41, 43, 47, 49)

Spišská
Stavbárska
Šarišská
Tekovská
Teplická
Zemplínska

SPIŠSKÁ SOBOTA
Okrsok č. 15 - Stredisko služieb 
škole, Klub Sobotčanov, Sobotské 
námestie 26

Boženy Nemcovej
Brokoffova
Bulharská
Fabiniova
Gattingerova
Grebova
Grossova
Harmincova
Hitschova
Chalúpkova
Jesenského

Kežmarská
Lerchova
Majunkeho
Matejovská
Nemocničná
Palárikova
Pod Bránou
Radničná
Reinerova
Riečna
Schmoerova
Slavkovská
Sobotská
Sobotské námestie
Továrenská
Trhová
Ulica Majstra Pavla
Ulica Sv. Juraja
Velická cesta
Wallachyova

Okrsok č. 16 - Základná škola Va-
gonárska, Vagonárska 4

Budovatel‘ská
Buzulucká
Gerlachovská
Košická
Malinová
Malinovského
Orlická
Prešovská
Slobody
Sokolovská
Uralská
Vagonárska

STRÁŽE
Okrsok č. 17 - Pracovisko MsÚ Strá-
že, Strážske námestie 19

Františka Hečku
Hodžova
Kukučínova
Petra Jilemnického
Skladová
Strážske námestie
Škultétyho
Štefánska
Švermova

MATEJOVCE
Okrsok č. 18 - Základná škola Ko-
perníková, Koperníkova 21

Allendeho
Koperníkova
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Okrsok č. 19 - Pracovisko MsÚ Ma-
tejovce, Matejovské námestie 22

Bezručova
Bottova
Gorkého
Hlavná
Janka Král‘a
Lidická
Matejovské námestie
Nad tehelňou
Nerudova
Puškinova
Smetanova
Staničná
Tehelňa
Továrenská štvrt‘
Ulica svätého Mateja
Úzka

STARÝ JUH
Okrsok č. 20 - Základná škola 
Dostojevského, Dostojevského 25

Ludvíka Svobodu (66, 68, 70)
Tomášikova (3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17,  

 70, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 30, 31, 33)

Okrsok č. 21 - Základná škola 
Dostojevského, Dostojevského 25

Dostojevského
U1.miádeže (30, 32)
Ústecko -Orlická (24, 25, 26)

Okrsok č. 22 - Základná škola 
Dostojevského, Dostojevského 25

Ludvíka Svobodu (38, 40, 42, 44,  
 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64)

Ul. mládeže (2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14,  
 16)

Okrsok č. 23 - Základná škola 
Dostojevského, Dostojevského 25

Tomášikova (32, 35, 37, 39, 40, 41,  
 43, 45, 47, 49, 57, 59, 61, 63, 65, 67,  
 69, 71)

Ul. mládeže (34, 35)

Okrsok č. 24 - Spojená škola Domi-
nika Tatarku, Ul. mládeže 7

Bajkalská (1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16)
Kopečná
Pavlovova
Rázusova (3824, 20, 22, 24)
Slnečná

Okrsok č 25 - Spojená škola Domi-
nika Tatarku, Ul.mládeže 7

Bajkalská (3, 7)
Ústecko -Orlická (1, 1 A, 2, 3, 4, 5, 6,  

 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,  
 18, 19, 20)

Okrsok č. 26 - Spojená škola Domi-
nika Tatarku, Ul.mládeže 7

Ludvíka Svobodu (2, 3, 4, 6, 7, 8, 10,  
 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30)

Ul. mládeže (1, 3, 18, 20, 22, 24, 26,  
 28)

Okrsok č. 27 - Základná škola Ta-
jovského, Tajovského 17

Ludvíka Svobodu (11, 13, 15, 17, 19,  
 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37)

Rázusova (1, 2, 3, 5, 7)
Šrobárova (13, 15, 17, 19, 21, 23, 25,  

 27)

Okrsok č. 28 - Základná škola Ta-
jovského, Tajovského 17

Ludvíka Svobodu (39, 41, 43, 45, 47,  
 49, 51, 53, 55, 57)

Tajovského

Okrsok č. 29 - Základná škola 
Dostojevského, Dostojevského 25

Ludvíka Svobodu (1, 1 A, 61, 63,  
 70 A, 72, 74, 76, 78, 79, 80, 83, 85,  
 87, 89, 91, 93, 95)

Svätoplukova

Okrsok č. 30 - Základná škola Ta-
jovského, Tajovského 17

Rázusova (4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13,  
 14, 15, 17, 19, 21)

Šrobárova (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,  
 14, 16, 18, 22, 24)

Okrsok č. 31 - Základná škola Ta-
jovského, Tajovského 17

Šrobárova (28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,  
 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,  
 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53)

Okrsok č. 32 - Základná škola 
Dostojevského, Dostojevského 25

Moyzesova

NOVÝ JUH
Okrsok č. 33 - Základná škola Jar-
ná, Jarná 13

Jarná
Záborského

Okrsok č. 34 - Základná škola Jar-
ná, Jarná 13

Jesenná
MPČĽ

Okrsok č. 35 - Základná škola Jar-
ná, Jarná 13

Dlhé hony
Novomeského
Suchoňova (25, 27, 29, 31)
Tolstého (13)
Zimná

Okrsok č. 36 - Spojená škola Letná, 
Letná 34

Podjavorinskej
Suchoňova (6, 8, 10, 12, 17, 18, 19,  

 20, 21, 23)
Šoltésovej (4, 6, 10, 12, 14, 16, 18)

Okrsok č. 37 - Spojená škola Letná, 
Letná 34

Rastislavova (20, 22, 24, 28, 30, 32,  
 34, 36)

Suchoňova (3, 5, 9, 11, 13, 15)
Šoltésovej (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17,  

 19, 21, 23, 25, 27, 29)

Okrsok č. 38 - Spojená škola Letná, 
Letná 34

Letná
Rastislavova (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,  

 16, 18)

Okrsok č. 39 - Základná škola Jar-
ná, Jarná 13

Tolstého (1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12)
Uherova

KVETNICA
Okrsok č. 40 - Administratívna bu-
dova /budova zdrav. a soc. Zaria-
denia, Kvetnica 4

Dubová
Jedľová
Kvetnica
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Titul, meno a priezvisko:  

Ing. Anton 
DANKO
Vek: 63 
Zamestnanie: 
primátor mesta
Politická príslušnosť: 
nezávislý kandidát

Titul, meno a priezvisko:

Ing. Angela 
FRANTIŠKOVÁ, 
MBA
Vek: 46
Zamestnanie: 
hlavná kontrolórka obcí
Politická príslušnosť: 
Slovenská národná strana 

Titul, meno a priezvisko:

Ján 
ONDRIŠÍK
Vek: 50
Zamestnanie : 
Podnikateľ 
Politická príslušnosť: 
OBYČAJNÍ ĽUDIA a ne-
závislé osobnosti, NOVA, 
Kresťanská únia, Zmena 
zdola 

Titul, meno a priezvisko:

Ing. Peter 
DUJAVA
Vek: 45
Zamestnanie: 
výkonný riaditeľ letiska
Politická príslušnosť: 
nezávislý kandidát 

Titul, meno a priezvisko:

Mgr. František 
MAJERSKÝ
Vek: 38
Zamestnanie: záchranár 
Politická príslušnosť: 
Kresťanskodemokratické 
hnutie, Progresívne Slo-
vensko, Sloboda a Solida-
rita, STAROSTOVIA A NE-
ZÁVISLÍ KANDIDÁTI. 

Titul, meno a priezvisko:

Marián 
SARAKA, Bc.
Vek: 42
Zamestnanie: 
vedúci dopravy
Politická príslušnosť: 
ODS - Občianski demo-
krati Slovenska, Demo-
kratická strana, ŠANCA 

KANDIDÁTI NA PRIMÁTORA 
MESTA POPRAD

1. 2.

3. 4.

5. 6.

(zoradené podľa priezviska abecedne)
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VOLEBNÝ OBVOD Č. 1
1. Milada Babničová, Ing., Mgr.
2. Martin Baloga, Ing., arch., PhD. 
3. Radoslav Bednár  
4. Radovan Bujňák 
5. Libor Burger, Mgr. 
6. Peter Dujava, Ing.,
7. Tatiana Dvořáková, Ing. 
8. Angela Františková, Ing., MBA
9. Marcel Gemza, PhDr. 
10. Bedřich Habermann 
11. Juraj Husár
12. Tatiana Husárová, Mgr., MBA 
13. Ján Jakubčák 
14. Jakub Jochman, Ing. 
15. Ján Kacviňár  
16. Peter Kandráč 
17. Ondrej Kavka, Ing. 
18. Marianna Krajčová Gočová, Mgr.
19. Dominik Kramár, Bc. 
20. Adrián Kromka, JUDr. 
21. Stanislav Kuľka 
22. Alena Kurnátová, Ing.
23. Martin Lajoš, MUDr. 
24. Roderik Ledecký, Mgr. 
25. František Majerský, Mgr. 
26. Eduard Markovič, PhDr., PhD., MBA 
27. Milan Mertin, Ing. 
28. Marek Michalko, Ing. 
29. Jozef Nazarej 
30. Anna Ondrušeková, PaedDr. 
31. Marián Saraka, Bc. 
32. Anna Schlosserová 
33. Martin Sýkora 
34. Jaroslav Ščurka, Ing., MSc. 
35. Miroslav Ščurka 
36. Tomáš Štěpán 
37. Jozef Švagerko, Ing. 
38. Martin Švagerko 
39. Roman Tomas 
40. Adela Troppová 
41. Jaroslav Vajda, Bc.
42. Jozef Varga 
43. Mária Vojtaššáková, PaedDr.
44. Alexander Wink 
45. Igor Wzoš, Mgr. 

Vo volebnom obvode č. 1 sa volí 9 poslancov.

VOLEBNÝ OBVOD Č. 2
1. Milan Antaš, PhDr.
2. Michal Baran, Mgr. 
3. Marián Barilla, Ing., MBA 
4. Jozef Benko, Ing. 
5. Slavomír Božoň, Ing. 
6. Peter Brenišin, MUDr. 
7. Patrícia Bujňáková, PaedDr. 
8. Anton Danko, Ing. 
9. Jozef Dubašák 
10. Zdenka Galiková, Bc.
11. Michala Ganovská, LL.M. 
12. Peter Gápa 
13. Marcel Haščák 
14. Jozef Hrubovčák 
15. Erik Chorvát, MUDr., MBA 
16. Karol Jakubčák 
17. Peter Jakubčák  
18. Miroslav Jäger, Ing. 
19. Dušan Kopčík  
20. Jozef Košický, PhDr.
21. Jan Košťálik, Mgr.
22. Miroslav Kromka 
23. Monika Kurucová
24. Miriam Kuzárová, Mgr. STL.
25. Peter Lazor, Ing. 
26. Jozef Lenčéš, Ing. 
27. Igor Leščinský
28. Slavomír Lippart, Ing. 
29. Alena Madzinová, Mgr.
30. Helena Mezenská, Mgr.
31. Margita Minarčáková 
32. Marian Miškovič 
33. Gabriel Molitor, Ing. 
34. Ján Ondrišík 
35. Štefan Pčola, Mgr. 
36. Peter Sklenka, Mgr. 
37. Dávid Skokan 
38. Maroš Strakulák 
39. Jozef Šalma, Ing. 
40. Miroslav Škovira 
41. Mariana Šmelková 
42. Lucia Šoltisová 
43. Peter Tkáč, Mgr. 
44. Rastislav Zacher, Mgr., PhD. 

Vo volebnom obvode č. 2 sa volí 10 poslancov.

KANDIDÁTI NA POSLANCOV 
DO MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
(zoradené podľa priezviska abecedne)
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FOTO: Jana Pisarčíková

Zelená doprava v  MHD Poprad. To bola ústred-
ná téma brífingu, na ktorom sa začiatkom sep-
tembra stretlo vedenie mesta spolu so zamest-

nancami Slovenskej autobusovej dopravy Poprad. 
Od prvého septembra totiž Popradčania majú mož-
nosť cestovať MHD v meste úplne zadarmo. V  rámci 
brífingu SAD tiež predstavila nový, plne elektrický au-
tobus eCitaro, ktorý zapožičali z Nemecka. Tento elek-
trobus jazdil tri týždne na linke MHD zdarma. „Chceli 
sme, aby Popradčania videli, čo 
čaká naše mesto do budúcna. 
Bude to elektro doprava. Mali 
sme ako prví na Slovensku za-
požičaný tento autobus. Som 
rád, že sme opäť boli v  niečom 
prví a  chcem upozorniť Po-
pradčanov na to, že stále majú 
možnosť zaobstarať si kartu 
na hromadnú dopravu,“ pove-
dal primátor mesta Anton Dan-
ko. Aj on sám si kartu spolu s vi-
ceprimátormi bol v  tento deň 
zakúpiť, aby si overil, ako jednoducho sa to dá vybaviť.

Bez karty to nejde

Dopravnú kartu musí mať zaobstaranú každý oby-
vateľ s  trvalým pobytom v  meste Poprad, ak chce 
cestovať zadarmo. MHD zadarmo šetrí peňaženky Po-
pradčanom, dokonca štvorčlenným rodinám do výš-

ky 800 € ročne, ale samozrejme aj všetkým ostatným 
obyvateľom,“ uviedla riaditeľka SAD Poprad,  a.  s., 
Marianna Krajčová Gočová. Ako dodala, je veľa otá-
zok, prečo musia ľudia prísť osobne na infocentrum. 
Vysvetlila, že práve takto chcú docieliť, aby sa karty 
nezneužívali. „Preto je dôležité prísť sa identifikovať 
k  nám,“ dodala. Každá dopravná karta jednoducho 
musí byť fyzicky prečipovaná priamo v  zariadení 
a musí byť do nej nahratá nová tarifa, respektíve nový 

typ cestovného lístka. Tento 
úkon nie je možné vykonať on-
line. Ak nedôjde k  fyzickému 
prečipovaniu karty, samotná 
karta nebude obsahovať infor-
máciu o  predplatnom cestov-
nom lístku (PCL) „Cesta za zdra-
vím“ a túto výhodu tak nebude 
možné využiť.

Karty so starým čipom

Pred 13.  12.  2021 boli 
na cestovanie vydávané dva 

druhy kariet. Niektoré z nich obsahujú ešte starý čip, 
na ktorý nie je možné Cestu za zdravím aktivovať. 
V  tomto prípade je nutné vydanie novej karty s  po-
platkom spolu 6 € (5 € vydanie karty plus 1 € manipu-
lačný poplatok).

V  prevažnej väčšine ide o  karty staršie viac ako 
5 rokov. Kariet vydávaných pred dátumom 13. 12. 2021, 

Cesta za zdravím už 
šetrí naše peňaženky 

Od prvého septembra 
Popradčania, ktorí majú 
trvalý pobyt v meste, už 
môžu cestovať mestskou 
hromadnou dopravou 
úplne zadarmo. 
Do 30. 9. bolo vydaných 
a pretypovaných 
viac ako 7200 
dopravných kariet. Z rúk 
zástupcu Združenia 
prevádzkovateľov 
hromadnej dopravy 
osôb v mestských 
aglomeráciách 
Slovenskej republiky, 
prevzal primátor 
Anton Danko čestné 
uznanie pre mesto 
za progresívny rozvoj 
MHD v Poprade. 

„MHD ZADARMO ŠETRÍ 
PEňAŽENKY POPRADČANOM, 

DOKONCA ŠTVORČLENNÝM 
RODINÁM DO VÝŠKY 800  € 
ROČNE, ALE SAMOZREJME 

AJ VŠETKÝM OSTATNÝM 
OBYVATEĽOM."

riaditeľka SAD Poprad, a. s., 
Marianna Krajčová Gočová.
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ktoré majú možnosť nahratia Cesty za zdravím, je veľ-
ká väčšina - asi 85 percent. V ich prípade je v infocen-
tre potrebné iba doplniť fotografiu na kartu a nahrať 
lístok Cesta za zdravím. Tento úkon je vykonávaný 
bezplatne a prednostne.

Ak sa stretnete s akýmikoľvek problémami pri vy-
bavovaní karty, adresujte svoje sťažnosti a  podnety 
priamo na SAD Poprad:

staznosti@sadpp.sk, 
tel:+421527762555.

Podujatie Cesta za zdravím

SAD Poprad v  rámci uvádzania bezplatného ces-
tovania v  Poprade pripravila na autobusovej stanici 
aj podujatie s  názvom Cesta za zdravím. Deti si po-
chutili na cukrovej vate a zasúťažili si s moderátorom 
Marcelom (Hoki). Okrem toho si mohli obzrieť aj spo-
mínaný nový zapožičaný elektrobus eCitaro. Táto plne 
elektrická verzia autobusu má podľa slov technického 
riaditeľa Miroslava Krajča elektrinu na pohon i na chla-
denie. Ako uviedol, výrobca garantuje 200 kilometrový 
dojazd na plné nabitie batérie. Jana Pisarčíková 

Inzercia -  1/2 11 01 10 2022
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Keď vstúpite do neurologickej ambulancie vo Svi-
te, privíta vás so širokým úsmevom a  s  milým 
slovom. Rukami Popradčanky Daniely Hnathovej 

prešlo nespočetné množstvo pacientov všetkých ve-
kových kategórií a s rozličnými 
diagnózami. O  tom, že bude 
pracovať práve v  zdravotníc-
tve, vedela už od útleho det-
stva. „Bola som asi v  treťom 
ročníku na základnej škole. 
Na prázdniny som chodila 
ku maminej sestre. Obaja z ich 
rodiny pracovali vo Fakultnej 
nemocnici v  Košiciach. Trávila 
som teda čas aj v  nemocnici, 
videla som chorých ľudí, a  to 
povolanie sa mi zapáčilo. Roz-
hodnutie prišlo v  ôsmom ročníku, kedy bolo treba 
posielať prihlášky na stredné školy a ja som nechcela 
byť ničím iným, len sestrou. Teraz som skoro sedem-

desiatnička a stále si poviem, že som si nevybrala zle. 
A keby som bola ešte raz mladá, opäť by som si zvolila 
toto povolanie,“ hovorí odhodlane.

Prvý pracovný pohovor

Svoju voľbu podľa jej slov 
teda nikdy neoľutovala. Štu-
dovala v  Poprade na Strednej 
zdravotníckej škole. Študent-
skú prax absolvovala ešte 
v  nemocnici v  Spišskej Sobo-
te. „V roku 1974 bola otvorená 
popradská nemocnica. Prijali 
tam všetky absolventky. Od-
vtedy až do minulého roka som 
pracovala v  tejto nemocnici,“ 
dodáva. Ako hovorí, dnes už si 

nevie spomenúť, ktoré oddelenie bolo jej pracovným 
snom. Vystriedala ich niekoľko. Čo jej však v pamäti 
utkvelo, bol prvý pracovný pohovor u  vedúcej ses-

Za prácu ju 
odmenili 

Bielym srdcom 

Svoju prax ako študentka absolvovala ešte 
v nemocnici v Spišskej Sobote. To, že chce byť 
zdravotnou sestrou a pomáhať ľuďom, zistila 

už v rannom veku. Tejto práci zasvätila celý svoj 
život a v tomto roku od Slovenskej komory sestier 

a pôrodných asistentiek (SKSaPA) získala ocenenie 
Biele srdce na pätnástom ročníku tohto prestížneho 

podujatia. Popradčanka Daniela Hnathová. 

"NAPĺňA MA PRÁCA
S ĽUďMI A HLAVNE TÁ POMOC 

PRE NICH. KEď VIDÍTE, ŽE 
KU VÁM PRÍDE ČLOVEK, KTORÝ 
JE CHORÝ A POTOM SA TEŠÍTE, 

AKO OD VÁS VYLIEČENÝ 
ODCHÁDZA. JE KRÁSNE, AKÍ SÚ 

TÍ PACIENTI VďAČNÍ."
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try, ktorý absolvovala so svojou kamarátkou. Vedúca 
sestra im ponúkla miesto na ortopedickom oddelení, 
ktoré dovtedy v  Poprade nebolo, takže nevedeli, čo 
ich tam čaká. Ale obavy boli zbytočné. „Po otvorení 
oddelenia, čo bolo v  roku 1975, sme si rýchlo zvykli 
na chod oddelenia, ako aj na prácu na tomto oddele-
ní," dodáva.

Väčšina života na infekčnom

Po takmer troch rokoch prešla pracovať na neuro-
logické oddelenie. Okrem nových prípadov ju tam po-
stretol aj osud. „Tu som sa zoznámila so svojím man-
želom. Pracovala som tam dva až tri roky a po svadbe 
som prešla na infekčné oddelenie. Práca tu ma veľmi 
napĺňala. Bolo to také širokospektrálne. Strávila som 
tu väčšinu zo svojho života, presnejšie do roku 2011, 
kedy bolo oddelenie zrušené. Presunuli ma najprv 
na interné oddelenie, a potom na rehabilitačné,“ spo-
mína.

Náročná prvá vlna a druhá vlna

Najťažšie spomienky si so sebou nesie práve z ob-
dobia spred dvoch rokov. „Keď prišiel covid, naše od-
delenie bolo reprofilizované na covid urgent. Všetci 
pacienti s  príznakmi covidu, ktorí do nemocnice pri-
chádzali na vyšetrenie, museli najprv prejsť cez nás. 
Potom boli buď odoslaní na hospitalizáciu, alebo sme 
im poskytli prvú pomoc a odchádzali do domáceho lie-
čenia. Zažili sme tam ťažké situácie. Keď prišli pacienti 
po svojich a po niekoľkých dňoch sme sa dozvedeli, že 
skončili na ARE. Boli tam aj mladí pacienti, pri ktorých 
na príjme nebolo zjavné, že trpia nejakým chronickým 
ochorením. To ma dostalo. Človek nad tým premýšľal 
aj doma a neustále vystríhal svojich, aby to nepodce-
ňovali a dbali na svoje zdravie. Prvá vlna bola naozaj 
náročná. Nevedeli sme, do čoho ideme a veľa ľudí zo-
mieralo. Každý sa spoliehal na zdravotníkov a my sme 
s tým nemali skúsenosť,“ vysvetľuje.

Akčnosť na internom oddelení

Daniela Hnathová má presne 46 rokov 
odpracovaných v  trojzmennej prevádzke. 
Dnes pracuje v  neurologickej ambulancii 
vo Svite so svojím manželom. Ako sama 
hovorí, najviac akčne sa cítila na internom 
oddelení. „Všade, kde človek nastúpi, tak si 
zo začiatku myslí, že to je dobré, a  potom 
vás zastihne taký moment, keď si poviete, 
že máte dosť. Bolo to dosť náročné na psy-
chiku i na rýchlosť. Prišiel pacient a rýchlo 
sa muselo konať, vyšetrovať. Pracovala 
som tam dva roky aj s prestávkami, no mne 
tá akčnosť vyhovovala. Dnes by som si 
na to ale už asi netrúfla,“ tvrdí.

„Nieže ma nominujete!“

Na ocenenie Biele srdce podala návrh 
Rada Regionálnej komory Poprad, ktorej je aj členkou. 
„V  jeden deň som len dostala požiadavku, že mám 
niečo o sebe napísať. Najprv som to stručne napísala,  
a  potom som to odovzdala a  povedala im: nieže ma 
navrhnete na nejaké ocenenie! Potom mi oznámili, že 
ma nominovali. Keď prišlo rozhodnutie, že ocenenie 
dostanem, veľmi ma to potešilo. V  tomto roku malo 
Biele srdce dokonca pätnáste výročie,“ hovorí.

Omyly sa neprepáčujú

Daniela Hnathová toto ocenenie získala v kategórii 
Sestra a pôrodná asistentka v praxi. „Napĺňa ma prá-
ca s  ľuďmi a hlavne tá pomoc pre nich. Keď vidíte, že 
ku vám príde človek, ktorý je chorý a potom sa tešíte, 
ako od vás vyliečený odchádza. Je krásne, akí sú tí pa-
cienti vďační. Vtedy až pookrejete. Aj teraz, keď dávam 
ľuďom infúzie a po piatej mi povedia, že sa cítia dob-
re, že to pomáha. To je veľká radosť. Na druhej strane, 
naše omyly sa neprepáčujú. Ak zle popíšete papier, 
hodíte ho do koša. Ak pokazíte výrobok, vyhodíte ho – 
možno vám dajú za to nejakú pokutu, ale ľudské zdra-
vie je len jedno,“ uzavrela.

Jana Pisarčíková

O Bielom srdci
Biele srdce je symbolom ocenenia, ktoré 

sa udeľuje zdravotným sestrám za prácu a  na-
sadenie. Vybrané za symbol a  schválené bolo 
pri príležitosti 100. výročia založenia Medzinárod-
nej rady sestier v  roku 1999. Tvar srdca je preja-
vom humánnej komunikácie, pomoci a  súčasne 
miestom, odkiaľ pramení kvalita ošetrovateľskej 
starostlivosti. Biela farba srdca symbolizuje jeho 
nositeľom prelínanie sa všetkých farieb, ktoré 
svet pozná, tak ako sestra bez rozdielu prijíma 
všetkých ľudí sveta.
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Most nad štátnou cestou I/66 bol daný do pre-
vádzky v roku 1990. Odvtedy sa na ňom pra-
videlne robili štandardné údržby, obhliadky, 

údržby zábradiel, chodníkov, zvodidiel i  vysprávky. 
Správa mestských komunikácií (SMK) si v  tomto roku 
dala vypracovať diagnostiky všetkých popradských 
mostov. Tie ukázali, ktoré z  nich je potrebné opraviť. 
Mosty na ulici Francisciho, Alžbetina, Mnoheľova, Kež-
marská i Allendeho už majú opravu za sebou. Najmlad-
ší most prešiel diagnostikou ako posledný. Postavený 
bol formou predpätých lán. „Pri základnej obhliad-
ke sa tam našli trhliny. Urobila sa predbežná sonda 
k predpätému lanu, kde sa prišlo na to, že lano nie je 
ošetrené proti korózii. Požiadalo sa teda o cielenú pre-
hliadku tohto mosta na danú problematiku a priamo 
na poruchy, ktoré má. Pri tejto diagnostike sa potvr-
dilo, že ide o závažnú poruchu mosta a bolo to treba 
ihneď začať riešiť. Išlo o praskliny na nosníkoch a spo-
mínanú injektáž predpätých lán,“ vysvetľuje riaditeľ 
Správy mestských komunikácií Peter Fabian. Prekva-
pením po hlavnej prehliadke bolo, že most bol zrejme 
úplne zle postavený. Dokonca ani betón, ktorý bol po-
čas výstavby použitý, nespĺňa dnešnú normu, rovnako 
tak ani výstuže. Vyše 60 percent predpätých lán nie 
je zaizolovaných proti vlhkosti, teda nie sú chránené 
pred tým, aby nekorodovali.

Zúžili pruhy, znížili nosnosť

Hneď po upozornení teda SMK začala situáciu riešiť 
a jazdné pruhy boli zúžené, znížila sa tiež nosnosť mos-
ta na 19 ton. Aktuálne je potrebné podoprieť mostné 
piloty štyrmi stĺpmi. „Keď sa toto vykoná, povolia nám 
rozšíriť cestu opäť do všetkých pruhov. Nosnosť už os-
tane obmedzená a  postupne bude potrebná ďalšia 
oprava. Urobí sa oprava povrchu mosta, hydroizolácie 
i  spodnej konštrukcie a  vďaka tomu by most mal byť 
funkčný a prejazdný v plnom stave,“ dodáva Fabian.

Nepretržitý monitoring

Riaditeľ SMK tiež upokojuje ľudí, aby sa nebá-
li na most vstúpiť, či jazdiť po ňom. Prostredníctvom 
správcu mostného objektu dôjde k  osadeniu online 
monitoringu. „Ide o  24-hodinový monitoring mosta, 
ktorý bude snímať polohu, trhliny, otrasy a všetky zá-
kladné údaje, ktoré nám o  moste povedia viac,“ ob-
jasňuje. Poslanci naň schválili 70  tisíc eur. Čo sa týka 
prác, ktoré sa budú na moste vykonávať, všetko zále-
ží od stavebníka. Vyzerá to ale tak, že k nejakej úplnej 
uzávierke mosta nedôjde. „Myslím si, že sa to bude dať 
robiť po častiach. Viem, že keby sa ten most uzavrel, 
doprava by mohla skolabovať, preto sa budeme sna-
žiť, aby prebiehala za prevádzky,“ uzavrel Fabian.

Jana Pisarčíková

Najmladší popradský most 
musí prejsť opravou

Patrí medzi 
najvyťažovanejšie mosty 
v Poprade. Most, ktorý 
spája starý Juh s novým 
Juhom, potrebuje 
opravu. Výsledky 
diagnostiky všetkých 
prekvapili hlavne preto, 
že z tých popradských 
je úplne najmladší. 
Poslanci sa práve preto 
stretli na neplánovanom 
zasadnutí mestského 
zastupiteľstva, 
aby schválili 500 
000 eur z rozpočtu 
na podopretie hlavíc 
pilierov na moste.
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Prvú septembrovú stredu rokovalo popradské 
mestské zastupiteľstvo na svojom 2. nepláno-
vanom zasadnutí. Okrem spomínaných financií 

na podopretie mosta, riešili aj iné témy, ktoré odklad 
nezniesli.

Poslanci schválili zníženie kapitálových výdavkov 
vo výške 570 tisíc eur na rekonštrukciu mosta na Uli-
ci 1. mája. Pôvodný zhotoviteľ od zmluvy odstúpil. 
Bude teda musieť prebehnúť nové verejné obstará-
vanie, a preto sa stavba prekladá až na jar budúceho 
roka.

Poslanci tiež schválili ďalší bod úpravy rozpočtu, 
ktorý sa týka kapitálových výdavkov v súvislosti s in-
vestičnými akciami na zníženie energetickej nároč-
nosti budov, a to 600 tisíc eur pre ZŠ s MŠ A.V. Scher-
fela a 1 300 000 € pre ZŠ s MŠ Jarná. Na vypracovanie 
integrovanej územnej stratégie v rámci metodiky tý-
kajúcej sa územia udržateľného mestského rozvoja 
Poprad -Svit -Kežmarok, bolo schválených 7500 €.

V ďalšom bode rokovania mestské zastupiteľstvo 
schválilo bezodplatný prevod časti pozemkov 
vo vlastníctve štátu v  katastrálnom území Veľká 
do vlastníctva mesta Poprad na realizáciu 
verejnoprospešnej stavby - rozšírenie cintorína.

 (red.)
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Čo ešte zastupiteľstvo riešilo?
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Všade sa hovorí o  tom, že takzvanej „trenírkovej“ 
teplote v bytoch pomaly odzvoní. Teplo už prestá-
va byť samozrejmosťou a ľudia budú musieť šetriť. 

V Poprade ale nič nenechali na náhodu. Už keď sa objavili 
prvé správy o tom, ako enormne má ísť cena tepla hore, 
primátor mesta inicioval stretnutia a rokovania, aby zistil, 
ako nárast ceny zmierniť a zabezpečiť pre obyvateľov Po-
pradu teplo bez dramatického zvyšovania výdavkov do-
mácností. 

Zastropovaná cena na dva roky

Na jeseň minulého roka, po intenzívnych rokovaniach 
priamo u dodávateľa plynu a s Úradom pre reguláciu sie-
ťových odvetví,  sa podarilo pre mesto a odberateľov PES 
vybojovať garantovanú cenu tepla na dva roky. „Na toto 
obdobie sme zazmluvnili plyn, čím sa nám podarilo za-
bezpečiť, že cena tepla  v  Poprade nepôjde dramatic-
ky hore. Domácnosti si priplatia odhadom maximálne 
do pätnásť eur, čo je pri terajšej situácii naozaj veľký 
úspech. Teším sa, že sa nám to podarilo a že vieme túto 
cenu Popradčanom garantovať,“ povedal primátor mes-
ta Anton Danko. 

Aj o niekoľko sto eur

Situácia sa na trhu s plynom začala dramaticky meniť 
v priebehu roka 2021, keď už jeho cena neustále stúpa-
la. Ako vysvetlila konateľka PES Silvia Šifrová, to, čo sa 

mestu podarilo, nie je náhoda, ale výsledok dlhodobej 
práce na stratégii v úzkej súčinnosti medzi vedením mes-
ta a vedením PES.  „Dovolím si povedať, že v iných mes-
tách pri súčasnej situácii môže dôjsť k zvýšeniu ceny aj 
v podobe niekoľkých stoviek eur. V niektorých prípadoch 
pôjde dokonca o  trojnásobné zdraženie. Poprad sa to-
muto vyhne, keďže plyn bol nakúpený so zazmluvnenou 
cenou na dva roky.“ 

V praxi je už ale teraz isté, že Popradčanov, ktorí odo-
berajú teplo od PES, dramatické zdražovanie ceny tepla 
v budúcom roku nečaká. 

Zelená budúcnosť

Mesto už myslí na budúcnosť. „Práve zavádzaním 
obnoviteľných zdrojov bude v  meste ešte predpoklad 
znižovania ceny do budúcna,“ dodal primátor. A  ak si 
myslíte, že sú to len vety do prázdna, konateľka PES vás 
vyvedie z omylu. „Už teraz zavádzame opatrenia na zní-
ženie spotreby energie i plynu. Prvou lastovičkou v tomto 
smere je fotovoltaické zariadenie, ktoré vyrobí elektric-
kú energiu pre spotrebu v  najväčšej kotolni na sídlisku 
Západ,“ vysvetľuje. Fotovoltaické zariadenie pribudlo už 
aj na streche mestského úradu. Spolu bolo použitých 
80 kusov panelov. Úspora na vykurovaní tohto objektu 
by mohla byť cca 40 % doterajších nákladov v závislosti 
na vývoji poveternostných podmienok. 

Jana Pisarčíková 

Vďaka iniciatíve primátora mesta Poprad Antona 
Danka a jeho úzkej spolupráci s konateľkou 

Popradskej energetickej spoločnosti (PES) Silviou 
Šifovou sa podarilo takmer nemožné. Zatiaľ čo 

v okolitých mestách bijú na poplach a avizujú, že 
cena tepla pôjde podstatne hore, Popradčania 

dramatický nárast očakávať nemusia. 

Mesto 
vybojovalo 
nižší nárast 
ceny tepla
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Najprv potlesk zožali šarmantné seniorské ma-
žoretky zo Stráž, a  potom výkopom lopty 
do hádzanárskej bránky riaditeľ popradskej 

Arény Ladislav Gromovský otvoril ďalší ročník športo-
vého dňa pre seniorov. „Tešíme sa, že sme si po dvoch 
rokoch opäť mohli užiť tento krásny športový deň. Bol 
to v poradí 22. ročník a jeho tradíciu priniesol do mesta 
súčasný primátor Anton Danko,“ povedala vedúca so-
ciálneho odboru MsÚ Poprad Petra Závacká. 

Aby preskočili svoje limity

Seniori si najprv ponaťahovali všetky kosti počas 
poriadnej rozcvičky, a potom sa už rozpŕchli na rôzne 
stanovištia. Ako Závacká prezradila, jeden deň cviči-
lo v  popradskej Aréne viac ako tristo seniorov. „Sna-
žili sme sa vymyslieť jednoduché disciplíny tak, aby 
to pre nikoho nebolo stresujúce, ale tiež, aby seniori 
mohli prekročiť svoje limity,“ vysvetlila. 

Precvičili si tímovosť 

Hádzali teda loptou na bas-
ketbalový kôš, snažili sa dať gól 
do hádzanárskej bránky, pre-
cvičili si svoju presnú mušku 
v  hode elektronických šípok 
i  v  streľbe z  luku. Pri florbale 
ukázali, ako vedia skrotiť lop-
tičku s hokejkou. Prekvapením 
tohto ročníka bola aj kolektív-

na hra. „Išlo o takzvaný farebný padák. Hry sa mohli 
zúčastniť až šestnásti seniori naraz. Celá disciplína je 
o tímovosti, keďže sa museli hráči spoločne snažiť, aby 
im loptička prepadla cez padák,“ dodala Závacká. 

Najstarší účastník mal 89 rokov

Športový deň seniorov v  Poprade nemá víťazov 
a ani porazených. Každý účastník získal medailu mesta 
Poprad. Najstarší súťažiaci, ktorý mal 89 rokov, získal aj 
Pohár mesta. Organizátori mysleli aj na budúci ročník, 
preto všetci hráči dostali do rúk žetóny, aby ich podľa 
obľúbenosti pridelili jednotlivým disciplínam. „Tá, kto-
rá získa najviac žetónov, bude súčasťou športového 
dňa aj na budúci rok, ktorá najmenej, tak sa ju bude-
me snažiť zameniť za niečo iné,“ uzavrela Závacká. 

Jana Pisarčíková 
 

Seniori 
dokázali, 

že na to 
majú

Predposledný septembrový piatok sa 
v popradskej Aréne stretli seniori, aby ukázali 
všetkým, že zručnosti a športový duch sú 
v nich stále prítomné. Mesto pre nich pripravilo 
športový deň s príznačným názvom My na to 
máme. 
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Spájajú ich dejiny, ľudia a  aj názov. Tatravagónka 
a  folklórny súbor Vagonár svoje výročia oslávili 
spoločne. Zatiaľ čo firma oslavovala sté výročie vý-

roby a opráv vagónov v Poprade, Vagonár 50. výročie 
vzniku súboru. Tretí septembrový piatok podvečer patril 
v Dome kultúry programu s názvom Oživení. Folklórny 
súbor Vagonár v  kombinovanom umeleckom progra-
me predviedol tanečné choreografie z rôzneho obdo-
bia, od najstarších po tie najnovšie. Taktiež verejnosti 
predstavil aj svoje nové logo. Pri príjemnom stretnutí si 
prítomní zaspomínali na roky, ktoré už ubehli. Poduja-
tie sa uskutočnilo pod záštitou primátora mesta Poprad 
Antona Danka, ktorý obom jubilantom zablahoželal 
a do rúk ich predstaviteľov odovzdal aj ďakovné listy.

Oslavovali aj na námestí

Zábava sa na druhý deň presunula na popradské 
námestie. Tam svoje 30. výročie pôsobenia spoloč-
nosti v Česku a na Slovensku oslávila firma Whirlpool. 

Na pódiu vystúpili 
viacerí známi umel-
ci, ako Old Schol 
Brothers, Medial 
Banana, Lukáš Ada-
mec a  iní. Deti svoju 
zručnosť predviedli v kreatívnych dielňach, energiu si 
vybili v skákacom hrade. Na svoje si prišli aj fanúšiko-
via hokeja, ktorí od hokejistov HK Poprad získali au-
togramy. Celý program prebehol pod moderátorskou 
taktovkou Martina Nikodýma. Na pódiu tiež vystúpil 
primátor mesta, ktorý srdečne zagratuloval firme k vý-
ročiu a odovzdal jej ďakovný list.

September v Poprade patril aj oslavám. Svoje výročia dovŕšili dve 
popradské firmy, Whirlpool a Tatravagónka i dva folklórne súbory, 

a to  Vagonár i detský folklórny súbor Letnička.  

Veľké oslavy 
významných 
výročí 

FOTO: Jana Pisarčíková, mesto Poprad
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Spolu s  odchodom teplých dní sa do spomienok 
vracia ďalší ročník obľúbeného Popradského 
kultúrneho leta (PKL) - festivalu kultúry, umenia 

a  dobrej zábavy. Súčasťou PKL bol aj tento rok festi-
val Made in Slovakia a novinkou zase koncerty počas 
Aero Moto víkendu na letisku. Zaspievali sme si spo-
ločne hity skupín ako Desmod, Gladiátor, Hex, Peter Bič 
Projekt, Emma Drobná, Polemic. V rámci revivalových 
štvrtkov sme sa ocitli na koncerte Aerosmith, Guns 
N’Roses, Pink Floyd, U2, Shakiry, či Scorpions. Desať 
rozprávok si najmenší pozreli počas rozprávkových so-
bôt a deväť divadelných predstavení potešilo kultúrnu 
dušu ich rodičov. V rámci folklórnych nedieľ rozveselili 
ľudí spevom nielen domáce folklórne súbory ako Va-
gonár, či Letnička, ale aj FS Mostár, či Ľudová hudba 
Stana Baláža. Záverečný koncert bol pod taktovkou 
Jozefa Holleho, ktorý svojou dojemnou hrou na klavíri 

zároveň otvoril aj Popradskú hudobnú jeseň. „Spolu 
sme si počas leta užili viac ako sedemdesiat poduja-
tí a  sme veľmi radi, že ľudia priestor medzi kostolmi 
poväčšine zaplnili do posledného miesta. Odhadom 
najväčší počet ľudí prišiel na koncerty Kollárovcov, 
No Name, či Tublatanky,“ povedala vedúca oddelenia 
kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta Poprad 
Ivana Piataková.

Mesto Poprad sa veľkosťou tohto festivalu môže 
rovnať jedine s hlavným mestom. Pre mesto a jeho roz-
počet bolo veľkou výhodou, že na Popradské kultúrne 
leto sa využili možnosti viaczdrojového financovania. 
„Takmer polovica nákladov bola hradená z členského 
poplatku nášho mesta v Oblastnej organizácii cestov-
ného ruchu Región Vysoké Tatry a z dotácie Minister-
stva dopravy a výstavby Slovenskej republiky,“ vysvet-
lila Piataková.  (jp)

Popradské leto plné kultúry
Všetko to odštartovalo už na konci júna otváracím koncertom v podaní skupiny No Name. 
Po ňom sa Popradčania od štvrtka do nedele mohli neustále tešiť na poriadnu dávku kultúry. 
Rôzne kapely sme si pripomenuli vďaka revivalovým štvrtkom. Poriadne to na námestí vrelo 
počas koncertných piatkov. Smiech medzikostolím často znel počas divadelných sobôt 
a nádherné ľudové nôty potešili ľudí vo folklórne nedele. 

Pre šťastie

Posledný septembrový týždeň svoje narodeniny 
oslávil aj detský folklórny súbor Letnička. V meste pô-
sobí od roku 1992. K  tridsatinám súboru zagratulovali 
počas dvoch repríz slávnostného programu v preplne-
nom Dome kultúry zástupcovia zriaďovateľa, Vagoná-
ra, osvetového strediska, ale aj primátor mesta Anton 
Danko s manželkou, ktorá ako bývalá dlhoročná členka 
tohto súboru symbolicky prišla oblečená v kroji. „Je vý-
borné, že Letničku za celé tie roky obsypali svojim ume-

ním skvelí pedagógovia, umeleckí vedúci, choreografi, 
muzikanti a  korepetítori. Som šťastný, že aj v  dnešnej 
dobe sú medzi nami mladí ľudia, ktorí dokážu činmi 
prejaviť hrdosť na dedičstvo našich predkov. Rozvíjajú 
ho a uchovávajú pre ďalšie generácie. Do ďalších rokov 
želám Letničke veľa tvorivých nápadov a vďačných di-
vákov,“ povedal primátor. Členovia Letničky všetkým 
prítomným ako prejav vďaky za gratulácie a priazeň, po-
darovali kúsok svojho šťastia v podobe detských piesní, 
hier a tancov.

 Jana Pisarčíková
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Postavili si domček, vyprali a povešali bielizeň na šnúru, spoločne sa prelyžovali na veľkej 

lyži až k slalomovej dráhe a tí najmenší na kolobežkách a veľkí s palicou v ruke, sa ju 

pokúsili zdolať. Popradské rodiny si zmerali svoje športové schopnosti na podujatí 

s  názvom MAMA, TATO, ŠPORTUJTE S  NAMI! Súťažiaci rôznych vekových kategórií  

prišli na to, že pozametať roztrúsené guličky, či hádzať mokrou špongiou nie je až 

také jednoduché ako by sa na prvý pohľad zdalo. Do súťaže sa zapojilo spolu tri-

násť popradských rodín. No a titul „Najšportovejšia rodina Popradu“ si tento rok 

so sebou odniesla rodina Kunovcov. Druhé miesto obsadila rodina Kubesová 

a z bronzu sa tešili Šterbákovci. Pozrite si fotoreport z tohto veselého podujatia. 

Súťažili 

o najšportovejšiu 

rodinu mesta 

FOTO: Jana Pisarčíková
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Jedinečné podmienky pre vý-
chovu a  vzdelávanie nadaných 
športovcov, ktoré na Slovensku 

zrejme nemajú obdobu, vznikli otvo-
rením novej Strednej športovej školy. 
Študenti v nej okrem klasických a od-
borných učební nájdu telocvičňu, po-
silňovňu a dokonca aj ľadovú plochu, 
či lezeckú stenu. „Dobudovaním toh-
to športovo -edukačného komplexu 
sme jednoznačne na prvom mieste 
na Slovensku v  rámci športovej in-

fraštruktúry. Chcem pogratulovať 
hlavne riaditeľovi školy Vladimíro-
vi Lajčákovi, ktorý odviedol naozaj 
špičkovú prácu. Viem, čo všetko uro-
bil pre to, aby tu táto jedinečná škola 
stála,“ povedal po prestrihnutí pásky 
primátor mesta Poprad Anton Danko.

Stavba tisícich kompromisov

Ako Lajčák povedal, Stredná špor-
tová škola v  Poprade vznikla v  čase, 
keď zákon zrušil športové gymnáziá. 

So začiatkom školského roka začala jedinečnú kapitolu v Poprade písať nová budova Strednej 
športovej školy. Športové talenty a reprezentanti budú po novom vedomosti získavať 
v komplexe školy s viacerými športoviskami i internátom. Slávnostného otvorenia sa zúčastnil 
aj primátor mesta Poprad Anton Danko, ale aj prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja 
Miroslav Šatan.

Športové 
talenty majú 

zázemie 
v Poprade 

"DNES UŽ MÁME POD-
PÍSANÉ ZMLUVY O SPO-

LUPRÁCI SO 44 ŠPOR-
TOVÝMI KLUBMI, ČO 

POVAŽUJEM ZA VEĽKÝ 
ÚSPECH." 

Vladimír Lajčák, 
riaditeľ školy
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„Za tri roky fungovania sme sa etablovali v regióne 
a  ukázali životaschopnosť. Dnes už máme podpí-
sané zmluvy o spolupráci so 44 športovými klubmi, 
čo považujem za veľký úspech. Je to stavba tisícich 
kompromisov. Ďakujem pánovi primátorovi a pra-
covníkom úradu. Pri dnešnej byrokracii v štáte, ak 
by mesto Poprad nemalo záujem na tom, aby všet-
ky procesy prebiehali rýchlo, tak možno dnes ešte 
len vybavujeme kolaudačné rozhodnutie,“ pove-
dal riaditeľ školy.

Na Slovensku výnimočná

Svoj domovský stánok bude v škole mať aj slo-
venská reprezentácia do 18 rokov. Prezident Slo-
venského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan 
potvrdil, že táto škola je závideniahodná a na Slo-
vensku výnimočná. „Je to nové dielo, ktoré je mo-
derné a patrí do tohto storočia. Ostáva len zagra-
tulovať ľuďom, ktorí sa na tom podieľali. Teším sa, 
že táto škola vznikla práve v  Poprade a  verím, že 
aj iné mestá sa inšpirujú a podobné projekty budú 
vznikať aj na inde,“ povedal Šatan.

Formovanie športovcov

Stredná športová škola vhodnými organizačný-
mi formami a individuálnym prístupom umožňuje 
skĺbiť kvalitné vzdelávanie s  prácou na rozvíjaní 
nadštandardných schopností študentov v  oblasti 
športu. Bude vyhľadávať, vychovávať a  pozitívne 
formovať športovcov - reprezentantov mesta, re-
giónu i  Slovenska. Dokončený areál so stavbami, 
parkoviskom, infraštruktúrou a  pozemkami má 
celkovú výmeru viac ako 8300 štvorcových metrov. 
Cieľom je ešte vybudovať atletický ovál a  ďalšie 
vonkajšie športoviská. Projekt financoval Prešovský 
samosprávny kraj.

Jana Pisarčíková

Inzercia - 1/4 15 01 10 2022
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Narodila sa v  Ždiari a  mala hospodárstvo, 
na ktorom musela celý život ťažko pracovať. 
Pani Mária Martineková. „Vyučila sa za ku-

chárku, najprv pracovala vo vojenskej jedálni, a po-
tom v  kávovej kuchyni v  hoteli Európa,“ hovorí jej 
jediná dcéra Ľudmila Prikopská. „Vždy sa o nás sta-
rala a pomáhala nám. Darí sa jej a  je tu veľmi spo-
kojná. A práve to je výsledkom toho, že oslavuje 101 
rokov,“ pokračuje dcéra.

Mladí – vzdelávajte sa

Pani Martineková má momentálne svoj domov 
v  Centre sociálnych služieb na Komenského ulici. 
Je už ležiaca. „Mám 101 rokov. Musím poďakovať 
za všetko, za tú všetku starostlivosť a námahu. Naj-
viac by som chcela, aby sa mladí ľudia v prvom rade 
vzdelávali,“ povedala oslávenkyňa. Pani Martineko-
vá je skromná, tichá, rada pozerá televíziu, najmä 
sväté omše. V  nedávnej minulosti sa venovala lúš-
teniu krížoviek i čítaniu. Obľubovala aj ručné práce, 
najmä háčkovanie a šitie.

Silný život silnej ženy

Pani Anna Pazúrová oslávila sto rokov v  Cen-
tre sociálnych služieb na Francisciho ulici. Slovami 
vďaky i slzami dojatia pri preberaní kytice nešetrila. 
Sluch jej už dobre neslúži, no pri našej návšteve nám 
aj zanôtila svoju obľúbenú pieseň. O  jej živote po-
rozprával jej syn Jozef Pazúr. Pani Anna o dve dcéry, 
žiaľ, prišla a  život nemala jednoduchý. Narodila sa 
v Bobovištiach. „Keď sa delili hranice, v čase, keď sa 
nesmelo cez ne prechádzať, dostala sa na Slovensko 
tak, že jej sestra povedala, utekaj, teba nezastre-
lia,“ spomína jej syn. Prežiť svoje dve dcéry nie je 
pre žiadnu mamku jednoduché. Pani Anna ale podľa 
slov svojho syna vždy bola silnou ženou. „Keď mala 
15 rokov, veľmi sa hanbila za bradavicu na prste. Šla 
do kukurice a s kosákom si ju odrezala. Veľmi krvá-
cala. Vzala zeminu a zapchala si ranu, s kukuričným 
listom ju obalila a odvtedy bradavice nemá,“ hovorí 
Jozef Pazúr.

Dobrota a pokora

Práve kvôli situácii v rodine pani Anna pracovala 
len asi 10 rokov. A to ako technická čistička v Teleko-

Obe sa dožili stovky, jedna dokonca má ešte aj o rok viac. 
Pani Mária Martineková (101 rokov) a Anna Pazúrová 

(100 rokov). Obe sú klientkami centier sociálnych služieb 
v Poprade. A obe svorne tvrdia, že práve vďaka dobrej 

starostlivosti si môžu svoje jubileá ešte užiť. 
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Dve babičky 
oslávili 
krásne jubileá
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23. október / 10.00 / Divadelná sála - Dom kultúry Poprad

O BALYNCE, DOBRÉM ŠTĚSTÍ/CZ                                                                    
Interaktívna rozprávka je hraná dvojjazyčne českými a slovenskými hercami. 
Je popretkávaná pesničkami, v ktorej sa objavia marionety, s ktorými sa  naučíme
základnému princípu ekológie. 

30. október / 10.00 / Divadelná sála - Dom kultúry Poprad

KLAUN KÚZELNÍKOM/
Teáter Komika                                                                    
Táto klauniáda čerpá vo veľkej miere z tradičného kúzelníckeho umenia. Aby sa 
Adyno stal veľkým kúzelníkom, bude potrebovať trochu žabieho slizu, šupinku 
z hada, tri ryšavé vlasy, no hlavne asistenciu divákov.

NEDELE
ROZPRÁVKOVÉ 

OKTÓBER 2022

Vstupné: 1,50 € 

ZM
EN

A 
PR

O
G

RA
M

U 
VY

HR
AD

EN
Á.

www.kultura.poprad.sk, MIK 052 / 772 13 94 
a DOM KULTÚRY POPRAD 052 / 772 22 55

16. október / 10.00 / Klub ZÓNA - Dom kultúry Poprad

DARČEK PRE STARKÝCH...                                                                    
Tvorivá dielňa pri príležitostí Mesiaca úcty k starším je pod vedením Soničky 
Fördösovej pre šikovné deti a pre ich rodičov. Potrebné doniesť nožnice, 
pastelky, fixky.

munikáciách. Zdrojom vitamínov jej bol vždy 
cesnak, cibuľa, brusnice, či čučoriedky. Ako jej 
syn hovorí, to, čo si v živote prežila, je hrozné, 
no práve to ju posilnilo. „A naučilo, čo sú  hod-
noty. Mamka je príkladom pre celú našu rodi-
nu. Vôbec na nič si nesťažuje. Práve naopak, 
chváli celý personál. Sestry sú tu pre ňu ako re-
hoľné sestry. Ona vie, že ich má počúvať. Všet-
ko vníma s pokorou, nie je to človek, ktorý by 
frflal. Stále povie, že má už sto rokov, tak ne-
môže chcieť, aby ju nič nebolelo,“ dodáva syn. 
Neuveriteľná dobrota, pokora a  radosť rozdá-

vať. To sú vlastnosti, ktoré ju podľa jej syna definujú. 
„Teší sa z  drobností, napriek bolestiam i  životným 
stratám nestratila optimizmus. Zrejme aj preto má 
už tento vek,“ uzavrel syn.

Obom dámam vyslovujeme srdečné gratulácie aj 
v mene redakcie Mesačníka Poprad.

Jana Pisarčíková
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Otvorenie výstavy Emila Labaja sa uskutočni-
lo v  ArtKlube Tatranskej galérie. Ide o  výstavu 
s názvom Krídla a ilúzie. Konala sa pri príležitosti ži-

votného jubilea tohto rodáka z Popradu, ktorý sa vo svojej 
výtvarnej tvorbe venuje hlavne kresbe, grafike a maľbe. 
Je autorom mnohých plagátov, bulletinov, príležitostných 
poštových pečiatok, pozvánok a pod. Jeho tvorbu cha-
rakterizuje vzťah k poézii, hudbe, divadlu ako nevyčerpa-
teľnej studnice inšpirácií. Na začiatku vernisáže atmosféru 
svojou hrou na gitare navodila absolventka Vysokej školy 
múzických umení Michaela Regecová so skladbou Imagi-
ne. Potom si prítomní v podaní Jozefa Lapšanského vypo-
čuli báseň z pera Emila Labaja s názvom Za teba Vincent, 
ktorú venoval Vincentovi Van Goghovi.

Emila Labaja chuť tvoriť neopúšťa

„Sny a  ilúzie nech ťa nikdy neopúšťajú,“ zapriala 
na začiatok autorovi riaditeľka Tatranskej galérie Anna 
Ondrušeková. „Emil Labaj je všestranne nadaný človek 
v oblasti kultúry. Sledujem ho ako hudobníka, výtvarníka 
a samozrejme, v neskoršom období ako skvelého riadi-
teľa mestského kultúrneho strediska. Narodil sa pred 70 
rokmi v Poprade. V dnešnej ťažkej dobe musíme mať svo-
je sny a taktiež ilúzie, bez toho sa jednoducho nedá žiť. 
A tieto stretnutia sú dôkazom toho, že stále máme silu, 
optimizmus a chuť pracovať, tvoriť, ktorá ani Emila neo-
púšťa,“ dodala riaditeľka. Výstavu Emila Labaja si môžete 
pozrieť do 30. októbra.

Jana Čepa vystavuje po prvýkrát

Len o  deň neskôr sa v  galérii konala druhá vernisáž 
výstavy s  názvom Hory poznania. Na nej svoju tvorbu 
uviedla dvojica výtvarníčok spod Tatier Anna Fedáková 
a Jana Čepa. Autorky odprezentovali svoje najnovšie die-
la inšpirované krajinárskych prostredím Tatier. Jana Čepa 

v galérii vystavuje po prvýkrát. Študovala na Vysokej škole 
výtvarných umení v Bratislave, odbor maľba a iné médiá. 
Pôsobí ako pedagóg na Základnej umeleckej škole v Tat-
ranskej Lomnici. Vo svojej tvorbe spracováva tematiku 
času a  priestoru. Maliarsky zachytáva výseky z  dôverne 
známeho prostredia, ktoré sa pre ňu, paradoxne, stávajú 
prostriedkom na uchopenie svojho vnútorného prežíva-
nia. Absencia figúry a príbehu ponecháva priestor na to, 
aby divák sám interpretoval jednotlivé diela na základe 
vlastných spomienok, pocitov, asociácií a fantázie. Drsné 
vysokohorské prostredie je v jej obrazoch pretavené in-
tuitívne, čiže ide o pocitové prežívanie daného momen-
tu. Autorka sa usiluje zachytiť nálady a dojmy, ktoré v nej 
krajina zanechala. Nehybnosť a konštantnosť prostredia 
sa stáva metaforou plynutia času, nezávislého od miery 
nášho zasahovania či účasti.

Uvažovanie o vlastnom vnútri Anny Fedákovej

Anna Fedáková absolvovala Vysokú školu výtvarných 
umení v Bratislave, odbor Maľba a voľná tvorba. Okrem 
výtvarnej tvorby sa venuje aj výučbe na popradskej 
základnej umeleckej škole. Fedákovej diela sú výpove-
ďou o  hľadaní jej vlastnej duchovnej cesty a  filozofie. 
Pracuje so symbolickými hodnotami svetla, mnohé jej 
obrazy majú meditatívny ráz. Pre ňu predstavuje príro-
da prostriedok pre maliarske vyjadrenie a  uvažovanie 
o vlastnom vnútri. Jej obrazy sú symbolicko -filozofickou 
výpoveďou o potrebe sebapoznania dosiahnutého pro-
stredníctvom reflexie prírody. Krajinu chápe symbolicky, 
cesta na vrchol hory vyjadruje cestu človeka za pozna-
ním. Podobne, ako v jej predošlých prácach, aj tentoraz 
je dôležitým motívom obrazu prenikanie či vyžarovanie 
svetla. Výstavu Hory poznania si môžete v Tatranskej ga-
lérii pozrieť do 23. 10. 2022.

 Jana Pisarčíková 

Krídla 
a ilúzie i hory 

poznania 

V septembri sa v Tatranskej galérii 
uskutočnili vernisáže dvoch výstav, 
ktoré si môžete pozrieť do konca 
októbra. 
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„Je to výborné. Páči sa mi, že okrem toho, že si 
tu ľudia vedia nabiť svoje elektrobicykle, je 
osožný tento BikePoint aj pre nás, bežných 

cyklistov. Vieme si dofúkať kolesá, je tu k  dispozícii 
aj náčinie, ak potrebujeme niečo opraviť, dotiahnuť. 
Dobrý nápad.“ Zhodnotil Poprad-
čan Peter, ktorý cyklistike holduje 
už niekoľko rokov.

V budúcnosti ich zrejme pribud-
ne viac

BikePoint má fotovoltaické 
články, ktoré dodávajú energiu 
nabíjačke na elektrobicykle. „Som 
veľmi rád, že sa nám podarilo 
v  našom meste osadiť tento nový, 
inteligentný BikePoint - prístrešok 
so solárnymi panelmi na streche, 
ktorý je vybavený i  nabíjacím bo-
dom pre e -biky so zázemím a  zá-
kladnými servisnými nástrojmi na opravu bicyklov. 
V meste by sme ich v budúcnosti chceli postaviť viac, “ 
povedal primátor.

Mapy okolia

BikePoint 
je vybavený kamerovým systémom a  pre väčší kom-
fort je jeho súčasťou aj WIFI hot -spot. Nabíjacia stanica 

má aj dotykový panel, na ktorom 
sa dajú zobraziť mapy okolia. Ako 
upresnil viceprimátor, aktuálne je 
súčasťou BikePointu nabíjačka len 
pre jeden typ baterky. „Ide o pilot-
ný projekt. Chceme osloviť aj ostat-
ných cyklistov, aby sme zistili, aké 
typy nabíjačiek používajú.V  rámci 
realizácie ďalších umiestnime aj 
iné druhy,“ povedal Štefan Pčola. 
Na webovej stránke mesta nájdete 
dotazník, prostredníctvom ktoré-
ho získa samospráva potrebné in-
formácie od cyklistov. Napr. najčas-
tejší typ používaných batérií, tipy 

na vhodné lokality pre ďalší BikePoint, či ďalšie návrhy 
na dobudovanie doplnkovej infraštruktúry pre cyklis-
tov v meste Poprad.  

 Jana Pisarčíková

Nový 
BikePoint 

na Kvetnici 

Cyklistika sa v našom meste teší veľkej 
popularite. Snáď niet dňa, kedy by ste 
na cyklistických chodníkoch a trasách nestretli 
cyklistu. Mesto Poprad, v snahe zvýšiť kvalitu 
a bezpečnosť služieb v oblasti podpory 
nemotorovej zelenej dopravy, osadilo na Kvetnici 
pri strelnici BikePoint. Ide o prvú lastovičku. 
V meste by ich časom mohlo byť aj viac. 

"IDE O PILOTNÝ
PROJEKT. CHCEME OSLOVIŤ 
AJ OSTATNÝCH CYKLISTOV, 
ABY SME ZISTILI, AKÉ TYPY 
NABÍJAČIEK POUŽÍVAJÚ. 

V RÁMCI REALIZÁCIE
ďALŠÍCH UMIESTNIME 

AJ INÉ DRUHY.“
Štefan Pčola, 

viceprimátor mesta Poprad

FOTO: mesto Poprad, Jana Pisarčíková

Projekt BikePoint bol podporeny z rozpočtu 
Prešovskehosamospravneho kraja.
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Mesto Poprad, ako každoročne, aj v  roku 2022 orga-
nizuje na obvyklých miestach jesenné upratovanie. 
Pristavené veľkoobjemové kontajnery VOK sú urče-

né pre občanov mesta, nie pre podnikateľské subjekty, ktoré 
sú povinné zbavovať sa odpadov zo svojej činnosti v súlade 
so zákonom o  odpadoch. VOK -y sú určené pre občanov, 
ktorí sa prostredníctvom nich môžu bezplatne zbavovať 
drobného stavebného odpadu (obklady z udržiavacích prác 
a  pod.), objemového odpadu (napr. staré nábytky, okná, 
dvere a pod). Počas jesenného upratovania sa môžu obča-
nia mesta bezplatne zbavovať aj konárov z údržby záhrad, 
ktoré však nesmú byť ukladané 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 uk-
ladané stavebné odpady (tie musí stavebník v súlade so sta-
vebným rozhodnutím na vlastné náklady uložiť na riadenej 
skládke a  mať doklad o  ich likvidácii), elektroodpad, tráva, 

lístie, nebezpečný odpad a pod. Veľkoobjemových odpadov, 
drobných stavebných odpadov, elektroodpadov, trávy, lístia 
a pod., sa môžu občania celoročne zbavovať v zberných cen-
trách na ulici L. Svobodu a na ul. Hraničnej.

Žiadame občanov, aby k jesennému upratovaniu pristu-
povali zodpovedne, veľkoobjemový odpad a  drobný sta-
vebný odpad neukladali vedľa VOK -ov, ale počkali na prázd-
ny VOK, striktne dodržiavali termíny jesenného upratova-
nia v  jednotlivých lokalitách a  po jeho skončení už odpad 
na týchto miestach neukladali. Ukladanie odpadu na stano-
vištiach VOK -ov po skončení jesenného upratovania je pova-
žované za tvorbu divokej skládky.

Upozornenie: Dodržiavanie termínov a pravidiel pri na-
kladaní s odpadmi v čase jesenného upratovania bude pra-
videlne monitorovať Mestská polícia Poprad a v prípade ich 
nerešpektovania bude vyvodzovať dôsledky formou bloko-
vých pokút.

Jesenné  upratovanie
Október 2022

29
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www.humnotatry.sk
rezervácie tel.č.:

+421 / 911 115 603

tatranská
lomnica

 

humno tatry

Harmónia chutí jesene

nové menu 2022

JESEŇ NA TANIERI

ŠÉFKUCHÁR  O N D R E J  M AJE R Č Á
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Spoločenská rubrika

AUGUST

12. 8.  Jakub Brija a Bc. Laura Hlopková 
13. 8.  Matúš Bandžuch a Stanislava Bibíková 
20. 8.  Jakub Ondira a Dominika Kostolníková 
 Ing. Tomáš Dam a Natália Pelachová 
26. 8. Timotej Mensak a Nikola Krojerová
27. 8. Erik Hybler a Zuzana Marcinková 
31. 8. Juraj Almášy a Lucia Klusová  

SEPTEMBER 

2. 9. Marek Bjalončík a Antónia  Tökölyová
 Mgr. Róbert Homoliak a Mgr. Martina ďumbalová
3. 9. Martin Bednarčík a Viera Adamčíková 
 Ján Lopata a Bibiana Ondečková 
9. 9. Matúš Wikarský a Veronika Kasterková
 Ján Ciran a Laura Lištiaková 
 František Ptašinský a Mária Kováčová 
10. 9. František Škyrta a Beáta Britaňáková 
 Peter Krupinský a Jana Zavacká 

CITÁT
„Najsilnejším prostriedkom proti starnutiu je láska.“ 

 John Stuart Mill - britský filozof a politický ekonóm 

MANŽELSTVO UZAVRELI 

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

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

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

ZDROJ: NEMOCNICA POPRAD 

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

AUGUST
18. 8. v Poprade – Veľkej s Jánom Ilavským (1932)
 v Poprade – Veľkej s Miroslavom Vrbičanom (1968)
19. 8. v Poprade – Veľkej s Jánom Francom (1930)
 v Poprade – Veľkej s Karolom Dachom (1944)
22. 8. v Poprade – Veľkej s Máriou Kapolkovou (1951)
 v Poprade – Veľkej s Františkom Tökölym (1959)
26. 8. v Poprade – Veľkej s Ing. Jurajom Mikeskom (1943)
29. 8. v Poprade – Veľkej s MUDr.Miroslavom Katialom  
 (1943)
30. 8. v Poprade – Veľkej so Žofiou Bednárovou (1945)
 v Poprade – Veľkej s Jozefom Ondrášikom (1953)
 v Poprade – Veľkej so Slavomírom Lesičkom (1979)
31. 8. v Poprade – Veľkej s Jozefom Čonkom (1963)
 v Poprade – Veľkej s Magdalénou Barburskou  
  (1933)
 v Poprade – Veľkej s Jánom Zimermanom (1948)

 SEPTEMBER

2. 9. v Poprade – Veľkej s Annou Martinkovou (1931)
 v Poprade – Veľkej s Jozefom Kazimírom (1930)
3. 9. v Poprade Spišskej Sobote s Otíliou Juskovou   
 (1940)
5. 9. v Poprade – Veľkej s Máriou Závackou (1947)
6. 9. v Poprade Matejovciach s Boženou Šlosárovou  
  (1949)

 v Poprade – Veľkej s Ing. Petrom Oswaldom (1941)
 v Poprade – Veľkej s Ondrejom Štefánikom (1952)
7. 9. v Poprade – Veľkej s Milanom Vanečkom (1982)
 v Poprade – Veľkej so Štefanom Greňom (1968)
 v Poprade – Veľkej s Annou Tomiskinovou (1941)
8. 9. v Poprade – Veľkej s Helenou Rehákovou (1953)
 v Poprade - Spišskej Sobote s Cyrilom Štefaňákom  
  (1945)
10. 9. v Poprade – Veľkej s Máriou Jendrichovskou (1949)
12. 9. v Poprade – Veľkej s Jozefom Kubičárom (1950)
14. 9. v Poprade – Veľkej s Annou Bednárovou (1964)
 v Poprade – Veľkej s Michalom Boreckým (1938)
16. 9.  v Poprade – Veľkej s Mikulášom Ridillom (1941)
 v Poprade – Veľkej s Eduardom Banašom (1941)
 v Poprade – Veľkej s  plk. JUDr. Miroslavom   

Hráškom (1956)

SPO
M

IEN
KA

V týchto dňoch si pripomíname smutné 
25-te výročie od úmrtia nášho milovaného 

JÁNA ŽELONKU 

Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu 
s nami krátku spomienku.

Manželka Eva, syn Peter a dcéra Iveta s rodinou.
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V májovom Mesačníku Poprad ste 
verejnosti predstavili nový klub 
Kraso Poprad, ktorý oživil v  na-

šom meste tradíciu krasokorčuľovania 
po takmer päťdesiatich rokoch. Vte-
dy ste sa schádzali na ľadovej ploche 
pri Centre voľného času. Čo sa odvtedy 
zmenilo?

„Od januára 2022 to bol akýsi rozbeh 
nového krasokorčuliarskeho klubu Kraso 
Poprad pod holým nebom. Naším cieľom 
však bolo dostať sa do krytej haly, čo sa 
nám aj podarilo. V  súčasnosti už trénuje-
me na hlavnej ploche Zimného štadióna 
mesta Poprad. Takto sme získali viac me-
siacov v roku na trénovanie, pretože vonku 

to bolo možné, len ak nám počasie prialo. 
Krasokorčuľovanie je však celoročný šport, 
aj keď sme stále len v začiatkoch, a tak o sa-
motnom krasokorčuľovaní ešte nemôžeme 
hovoriť.“

Znamená to, že pokračujete tam, kde 
ste prestali v  rámci kurzov korčuľova-
nia?

„Tak ako sme robievali kurzy na otvo-
renej ploche, rovnako ich musíme robiť aj 
v  novom prostredí. Deti totiž takmer pol 
roka netrénovali. V krytej hale však už bu-
deme môcť nastaviť tréningy tak, aby sa 
deti pravidelne a kontinuálne zlepšovali.“

Krasokorčuliari 
našli v Poprade 

nový domov

Zdá sa, že krasokorčuľovanie v Poprade po takmer päťdesiatich rokoch, 
predsa len našlo svoje nové zázemie. Už začiatkom roka sa začali schádzať 
záujemcovia o kurz korčuľovania pod vedením popradskej rodáčky Márie 
Lörinčíkovej na ploche pri Centre voľného času. Tu však boli tréningové 
jednotky limitované počasím. Po takmer pol roku sú „krasokorčuliari“ 
späť. Tentokrát však už po dohode s vedením radnice na hlavnej ploche 
Zimného štadióna mesta Poprad. Aké výhody z toho plynú, prezradila 
v rozhovore samotná šéfka klubu Kraso Poprad, ktorý oficiálne vznikol 
v júni 2021.
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Bola to ťažká cesta prepracovať sa až sem?

„Za to, že sme sa dostali s deťmi na plochu zimné-
ho štadióna, musím poďakovať mestu Poprad, jeho 
vedeniu a pánovi primátorovi Antonovi Dankovi. Naše 
stretnutia nakoniec padli na úrodnú pôdu, a tak môže-
me začať rozvíjať krasokorčuľovanie aj v  mojom rod-
nom meste.“

Chýr o vás sa rýchlo šíril a už od spustenia projektu 
vaše kurzy navštevovali desiatky záujemcov. Rozší-
rila sa táto základňa?

„Záujemcovia si nás našli či už cez webovú stránku 
alebo získali informácie priamo od tých, ktorí s  nami 
od začiatku roka trénovali. Stále sa nám však ozývajú aj 
ďalší adepti a ja som prekvapená, že veľký záujem pre-
javili hokejisti, a to nielen z Popradu. Jednoducho, chcú 
vylepšovať svoju techniku korčuľovania, no na to, žiaľ, 
priestor momentálne nie je. Určite však bude. Záleží to 
od nášho napredovania, a tiež od možnosti využívania 
ľadových plôch v meste.“

Na ľadovej ploche sme videli aj staršiu mládež, či 
dospelých korčuliarov. Sú pravidelnou súčasťou 
kurzov?

„V  súčasnosti ide práve 
o  kurz korčuľovania, a  to do-
vtedy, kým nebudeme mať 
v  klube zapísaných prvých 
krasokorčuliarov, s  ktorými 
budeme intenzívnejšie pra-
covať. Preto sa mohli do kur-
zu prihlásiť aj dospelí. Detí 
stále nemáme toľko, aby sme 
si mohli dovoliť využiť také-
to podmienky naplno. Ide 
však zväčša o  rodičov, ktorí 
sa na tréningoch zúčastňujú 
spoločne so svojimi deťmi. 

Áno, sú tu s nami, ale nie je to našou prioritou. Pre riad-
ny tréningový proces potrebujeme vychovávať tých 
najmenších. Pre dospelých máme v  pláne neskôr vy-
tvoriť samostatnú hodinu, v iných termínoch a za iných 
podmienok.“

Aké podmienky ste teda našli na zimnom štadióne 
a ako ich využijete?

„V rámci zázemia sú tu naozaj perfektné podmien-
ky - od šatní, cez úpravu ľadu až po rozpis tréningov. 
Rodičia to z práce stíhajú, keď sú už deti doma. Trénu-
jeme teda zatiaľ dvakrát v  týždni, v  utorok a  štvrtok, 
v pravidelnom čase od 18:15 do 19:15.“

Sú toto už podmienky, ktoré vám pomôžu pri vý-
chove reálnych členov klubu a mladých krasokor-
čuliarov?

„Ak mám byť úprimná, tak áno. Dá sa to očakávať, 
ale až keď budeme mať k  dispozícii viac ľadu a  tré-
ningových jednotiek. Pri aktuálnom nastavení môže-
me zatiaľ hovoriť len o základnom korčuľovaní, aj keď 
postupne budeme pridávať prvky krasokorčuľovania. 
Pre tento šport je to však stále málo, pretože si vyža-
duje veľmi veľa nakorčuľovaných kilometrov. Uvidí-
me, ako sa tento kurz vykryštalizuje a kto bude chcieť 
v  tomto športe pokračovať. Naďalej budeme rokovať 
s  mestom v  nádeji, že sa nám podarí získať ešte viac 
času a priestoru na ľade.“

Marek Vaščura
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Titul Európske mesto športu pravidelne, po vzore 
Európskeho hlavného mesta kultúry, udeľuje Aso-
ciácia európskych miest športu pri Európskej únii 

od roku 2001. V  druhej polovici septembra navštívila 
Poprad viacčlenná komisia, ktorá mala za úlohu posúdiť, 
či sme na takýto honor pripravení aj my. Popradu hralo 
do kariet množstvo vychýrených aktivít, ktoré mesto vy-
víja v oblasti športu, kvalitné športoviská, ale aj známe 
športové mená a  značky, ktoré výsledkami robia mes-
tu dobré meno nielen doma, ale aj vo svete. Pribudli 
aj nové športové stánky, ako najmodernejšia hokejová 
tréningová hala, multifunkčné ihrisko pri Centre voľ-
ného času, či miesto pre výchovu mladých športovcov 
v podobe Strednej športovej školy. Návšteva z Bruselu 
mala v  Poprade čo obdivovať. „Poprad na mňa urobil 
obrovský dojem. Organizujú sa tu zaujímavé športové 
podujatia a  pôsobia tu športovci i  kluby, ktoré sú lo-
kálne, ale aj celosvetovo známe. Radnica športom žije, 
keďže na jej čele sú bývalí športovci, ktorí športu rozu-

mejú a vedia, čo toto odvetvie pre svoj rozvoj potrebuje. 
Vysoko oceňujem prístup miestnej samosprávy k špor-
tu a športovej infraštruktúre. Podiel investícií do športu 
je u  vás až štvorpercentný, čo je oproti iným mestám 
dvojnásobok. Počas môjho pobytu som cítil nadšenie 
pre šport na každom kroku. Mal som možnosť obozná-
miť sa so športovou infraštruktúrou v naozaj krásnom 
prostredí,“ uviedol po návšteve mesta generálny ta-
jomník ACES Europe Hugo Alonso zo Španielska. Spolu 
s ním naše mesto navštívil aj podpredseda ACES Europe 
John Swanson zo Škótska, člen ACES Europe Mushfig 
Jafarov z  Azerbajdžanu, či členka organizácie Andrea 
Junger zo Slovenska.

Táto nezisková organizácia posudzuje celkovú špor-
tovú politiku mesta, ako sa v tomto smere rozvíja a aké 
možnosti prináša pre všetky vekové kategórie. Jej ná-
vrhy neskôr odsúhlasuje Európsky parlament, ktoré-
ho je partnerom. Mesto Poprad každoročne investuje 
do športovej infraštruktúry nemalé prostriedky. Len 

Poprad je Európskym 
mestom športu !

Niet pochýb o tom, že 
Poprad je už roky rokúce 
vnímané ako športové 
mesto s bohatou 
i kvalitnou športovou 
infraštruktúrou i tradíciou 
športových podujatí. Je 
však na čase posunúť sa 
na vyšší level. Aj preto sa 
uchádza o titul Európske 
mesto športu v roku 
2023.

Niet pochýb o tom, že Poprad je už roky rokúce vnímaný ako športové mesto s bohatou a kvalitnou 
športovou infraštruktúrou i tradíciou športových podujatí. Bolo ale na čase posunúť sa na vyšší 
level. Do Popradu prišla koncom septembra návšteva z Bruselu, ktorá si všetko dôkladne obzrela 
a preverila a zostalo už len čakať na výsledný verdikt. Ten prišiel v týchto dňoch s vynikajúcim 
výsledkom: Poprad sa bude pýšiť titulom Európske mesto športu v roku 2023!
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v roku 2022 to bolo viac ako päť mi-
liónov eur. „Dlhodobo podporujeme 
mládežnícky šport, športujúce ženy, 
a  tiež znevýhodnených športovcov. 
Dostupná infraštruktúra neslúži len 
profesionálnym športovým klubom, 
ale aj širokej verejnosti. O meste Po-
prad sa zvykne hovoriť ako o meste 
športu. Nie sú to však len športo-
viská, ale aj ľudia a  športovci, ktorí 
tomu všetkému dávajú dušu. Máme 
tu majstrov Európy i  sveta, ale aj 
olympijských medailistov, ktorí sú 
našimi ambasádormi vo svete, zá-
roveň však reprezentujú zdravý ži-
votný štýl. Všetky naše športoviská 
neustále žijú, a  tak sme nemuseli 
hodnotiacej komisii z  Bruselu uka-
zovať len holé budovy s peknou architektúrou. Myslím 
si, že sme urobili dobrý dojem,“ vyzdvihol I. viceprimátor 
mesta Poprad Štefan Pčola. Aby bol Poprad v kandida-
túre o titul Európske mesto športu úspešný, potreboval 
získať minimálne 75 bodov zo sto možných. Škála kritérií 
pre naplnenie tohto cieľa bola široká, no podtatranská 
metropola zjavne mala čo ponúknuť.

Už začiatkom októbra prišla potešujúca správa o tom, 
že Poprad bol úspešný a stáva sa Európskym mestom 
športu 2023. „Vaše mesto je naozaj dobrým príkladom 
športu pre všetkých ako nástroja zdravia, integrácie, 
vzdelávania a rešpektu, čo sú hlavné ciele ACES Europe. 
Vytvorili ste tiež vzorovú športovú politiku s kultivova-
nými zariadeniami, programami a aktivitami,“ napísal 
Gian Francesco Lupattelli, prezident a  zakladateľ Aces 
Europe. Súčasný primátor Anton Danko sa v posledných 
dvoch desaťročiach rozhodujúcim spôsobom pričinil 
o  rozvoj športovej infraštruktúry v  Poprade. Aj preto 
mohol Poprad o  tento titul zabojovať. „Som presved-
čený o  tom, že Poprad v  porovnaní s  inými okolitými 
mestami poskytuje športovcom výborné zázemie. Šport 
sa v našom meste a v každom smere neustále rozvíja. 
Pritom to nie je len o  športových kluboch, ale o  všet-
kých občanoch, ktorých mesto Poprad do svojich aktivít 
zapája. K aktívnemu pohybu vedieme už deti v mater-

ských školách, ale aj tých, ktorí chcú využívať športovis-
ká určené pre širokú verejnosť. Podporujeme aj aktivity 
seniorov v denných centrách a zvláštnu pozornosť venu-
jeme ženám a mamičkám na materských dovolenkách. 
Sme naozaj športovým mestom, o čom svedčia aj telo-
cvične, ktoré sú obsadené od rána do večera. Som rád, 
že sme sa do tejto výzvy zapojili a hrdý na to, že sme titul 
získali. Vďaka nemu budeme môcť šport v Poprade po-
sunúť opäť na ďalšiu métu,“ povedal.

Titul Európske mesto športu prináša so sebou množ-
stvo benefitov, ako napríklad prístup ku grantom EÚ, 
nové partnerstvá, či podieľanie sa na kongresoch a ďal-
šom rozvoji aktivít na podporu športu. Patrí tu aj pod-
pora cestovného ruchu, posilnenie športového kreditu 
vo svete a  zlepšenie zdravia obyvateľov. Asociácia eu-
rópskych miest športu, ktorá každoročne titul udeľuje, 
sa takýmto spôsobom usiluje o podporu športu medzi 
všetkými občanmi EÚ. Podporuje najmä znevýhodne-
né skupiny obyvateľov, deti, seniorov a osoby so zdra-
votným postihnutím. Známe je už aj hlavné Európske 
mesto športu, ktorým sa stal holandský Haag. Poprad sa 
o podobný honor uchádzal po prvýkrát, a to v kategórii 
miest s počtom od 25 tisíc do pol milióna obyvateľov. 
Titul si prevezmú zástupcovia mesta Poprad 6. 12. 2022 
v Bruseli. Marek Vaščura, red.
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Mesto Poprad v  spolupráci 
s  miestnymi športovými 
klubmi založilo v  úvode 

septembra novú tradíciu bežec-
kých pretekov pod názvom Primá-
torská desiatka. V  nultom ročníku 
bežci z celého Slovenska otestovali 
stále čerstvú turistickú trasu v Kvet-
nici. Štart bol pri strelnici a celé to 
mal pod palcom ostrieľaný bežec 
Jozef Dubašák z  Atletického klu-
bu Steeple Poprad. „V  hlave som 
mal myšlienku zorganizovať be-
žecké preteky pre všetky vekové 
kategórie, no cieľom bolo aj spro-
pagovať mestskú časť Kvetnicu. 

Výsledok bol vynikajúci, pretože 
sme dokázali prilákať množstvo 
účastníkov,“ prezradil. „Vyskúšali 
sme si to po prvýkrát a veríme, že 
na základe veľmi úspešnej účasti 
sa takto budeme môcť stretávať aj 
v najbližších rokoch,“ uviedla Jana 
Pálková z referátu mládeže a špor-
tu MsÚ v Poprade.

Primátorská desiatka, ktorá 
bola v  minulosti súčasťou série 
Tatry v pohybe, sa tak z námestia 
po rokoch presťahovala do lesné-
ho prostredia už ako sólové prete-
ky. Dospelí bežci pritom absolvo-
vali len nedávno otvorenú turis-

Bežci otestovali 
novú trať v Kvetnici

Primátorskú desiatku poznajú Popradčania z minulosti ako 
súčasť bežeckých sérií Tatry v pohybe. Tie zvykli vrcholiť 

začiatkom septembra práve v našom meste. Radnica však 
tentokrát otestovala úplne nové preteky a bežci na nich aj 

novú trať, a to v lesnom prostredí v Kvetnici.

FOTO: mesto Poprad

PRIMÁTORSKÁ DESIATKA, 
KTORÁ BOLA

V MINULOSTI SÚČASŤOU 
SÉRIE TATRY

V POHYBE, SA Z NÁMESTIA 
PO ROKOCH

PRESŤAHOVALA 
DO LESNÉHO PROSTREDIA
UŽ AKO SóLOVÉ PRETEKY. 

PRIŠLO VIAC AKO 230 
SÚŤAŽIACICH Z CELÉHO

SLOVENSKA.
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tickú trasu. Pre organizátora 
Jozefa Dubašáka nebolo 
v tomto prípade ťažké nájsť 
s  vedením mesta spoloč-
nú reč. „Som veľmi rád, že 
sa táto obľúbená športová 
akcia presunula do príro-
dy. Len pred pár rokmi sme 
otvárali práve desaťkilo-
metrový okruh, ktorý s  ob-
ľubou vyhľadávajú nielen 
Popradčania, ale aj náv-
števníci mesta, a  pritom je 
pomerne náročný. Bol to 
ale úmysel, aby sme tieto 
preteky do Kvetnice dostali. 
Táto mestská časť je pova-
žovaná za oddychovú zónu, 
a  preto sa budeme snažiť 
všetky podobné aktivity 
tlačiť práve sem,“ povedal 
I. viceprimátor mesta Po-
prad Štefan Pčola.

Na Primátorskú desiatku si v  jej nultom 
ročníku našlo cestu viac ako 230 súťažiacich 
z celého Slovenska. Tí najmenší bežali krát-
ke trate na príjazdovej ceste pod strelnicou 
a starší si to namierili na cyklistický chodník 
smerujúci na popradské sídlisko Juh. Hlavná 
trať pre kategóriu dospelých merala presne 
10 kilometrov a najrýchlejší muž ju zvládol 
za 37 minút a 43 sekúnd. Bol ním Jakub Ha-
viarik z neďalekého Svitu. „Trať sa mi veľmi 
páčila. Bola príjemná  – bežecká a  neboli 
tam strmé stúpania. S  výkonom som spo-
kojný. Bežal som od začiatku až do konca 
svojím tempom. Som rád, že sa mi podarilo 
vyhrať,“ opísal svoje dojmy po dobehnutí 
do cieľa.

Prvou ženou v cieli bola Trnavčanka Ro-
mana Komarňanská. Primátorskú desiatku 
zvládla za 45 minút a  12 sekúnd. „Bola to 
veľmi pekná trať. Pochádzam z  Podunaj-
skej nížiny a  tam takéto kopce nemáme. 
Rada som sa zúčastnila, pretože mesto 
Poprad je môjmu srdcu blízke. Využila som 
čas v  rámci pobytu i  tréningu pod Tatra-
mi a  víťazstvo bolo krásnou čerešničkou 
na torte,“ podotkla.

Podujatie spestril v závere prázdnin všet-
kým deťom, ale aj ich rodičom, Ujo Ľubo 
z Košíc, kým dobehli všetci bežci a spočíta-
li sa výsledky. Prvých víťazov Primátorskej 
desiatky sme spoznali spolu až v štrnástich 
kategóriách.

Marek Vaščura
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ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ !

Kam za športom
OKTÓBER

2022

20. Sobota 17:30 / Zimný štadión mesta Poprad 
HK POPRAD – VAASAN SPORT 

75. ročník Tatranského pohára 

20. Sobota 16:30 / NTC Poprad 
FK POPRAD – PARTIZÁN BARDEJOV 

3. kolo III. ligy sk. Východ 

20. Sobota 18:00 / Aréna Poprad 
SLOVENSKO – LOTYŠSKO 

Kvalifikácia ME 2023 žien sk. E 

21. Nedeľa 13:30 / Zimný štadión mesta Poprad 
ZÁPAS O 3. MIESTO 

75. ročník Tatranského pohára 

21. Nedeľa 17:30 / Zimný štadión mesta Poprad 
FINÁLE 

75. ročník Tatranského pohára 

21. Nedeľa 16:30 / Futbalový štadión 
Poprad – Stráže  
ŠK ZEMEDAR POPRAD–STRÁŽE – 
ŠK 06 SLOVENSKÁ VES 

3. kolo 7. ligy PFZ 

27. Sobota 18:00 / NTC Poprad 
MFK TATRAN LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – 
FK ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ 

7. kolo Fortuna ligy 

27. Sobota 18:00 / Aréna Poprad 
SLOVENSKO – DÁNSKO 

Kvalifikácia ME 2023 žien sk. E 

28. Nedeľa 16:30 / FŠ Poprad – Stráže (UT) 
ŠK ZEMEDAR POPRAD – STRÁŽE – 
TJ TATRAN HUNCOVCE 

4. kolo 7. ligy PFZ 

15. Sobota 14:30 / NTC Poprad

FK POPRAD – 
MFK VRANOV NAD TOPĽOU

11. kolo III. ligy sk. Východ 

15. Sobota 17:00 / Zimný štadión mesta Poprad

POPRADSKÉ LÍŠKY – MHK-MARTIN
4. kolo Extraligy žien sk. A 

21. Piatok 18:00 / Zimný štadión mesta Poprad

HK POPRAD – 
HK DUKLA INGEMA MICHALOVCE

11. kolo Tipos Extraligy 

22. Sobota 14:00 / Ihrisko pri CVČ Poprad

HK IMS-EAST POPRADSKÍ PIRÁTI – 
HBC KOŠICE

10. kolo SHbE mužov 

22. Sobota 15:00 / NTC Poprad

MFK TATRAN L. MIKULÁŠ – 
FC VION Z. MORAVCE – VRÁBLE

15. kolo Fortuna ligy 

22. Sobota 17:30 / Aréna Poprad

BAM POPRAD – CBK KOŠICE
5. kolo Extraligy žien 

23. Nedeľa 14:30 / FŠ Poprad – Stráže (UT)

ŠK ZEMEDAR POPRAD–STRÁŽE – 
MŠK SLAVOJ SPIŠSKÁ BELÁ B

12. kolo 7. ligy PFZ 

29. Sobota 13:30 / NTC Poprad

FK POPRAD – FTC FIĽAKOVO
13. kolo III. ligy sk. Východ 

29. Sobota 17:00 / Zimný štadión mesta Poprad

POPRADSKÉ LÍŠKY – VLCI ŽILINA
6. kolo Extraligy žien sk. A 

30. Nedeľa 17:00 / Zimný štadión mesta Poprad

HK POPRAD – HC 21 PREŠOV
14. kolo Tipos Extraligy
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  ÚČASŤ NA PODUJATÍ SA RIADI REŽIMOM OP.  TEŠÍME SA NA VÁS !

Redakcia 
Mesačníka 
Poprad 

opäť pripravila 
pre svojich čitateľov 
a úspešných 
riešiteľov 
švédskej krížovky 
i osemsmerovky 
súťaž o zaujímavé 
ceny.

Zapojte sa 
opäť do našej 
súťaže. Správne 
znenie tajničky 
i osemsmerovky 
posielajte najneskôr 
do 30. októbra 
2022 poštou, 
alebo doručte 
osobne na adresu 
vydavateľa: Mestská 
informačná 
kancelária, Námestie 
sv. Egídia 43/86, 
058 01 Poprad, 
prípadne emailom 
na jana.pisarcikova@
msupoprad.sk.

Nezabudnite uviesť 
svoje meno, adresu, 
telefónne číslo 
a heslo „Tajnička“. 
Vyžrebovaný, 
úspešný lúštiteľ 
získa darčeky 
pre najmenších 
od MIK Poprad 
a knihu Poprad 
a okolie z neba.

Výhercu cien 
budeme 
kontaktovať 
telefonicky.

Tešíme sa 
na Vaše odpovede 
a prajeme Vám 
príjemné chvíle 
strávené lúštením.

(red)




