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Anton Danko
primátor 

mesta Poprad

Vážení spoluobčania, 
Popradčania !

Želám Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov 

v zdraví, radosti a svornosti. V tejto neľahkej dobe 

nech sú Vianoce pre Vás oázou pokoja, pohody 

a lásky v kruhu najbližších.

Požehnané sviatky želám Vám všetkým
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Nenechajme si 
ukradnúť ducha 
Vianoc

„Nemám rada Vianoce.“ Zaznelo 
minule z úst jednej mojej zná-

mej. Ostala som zaskočená, no sna-
žila som sa ju pochopiť. Rozprávala 
mi príbeh o tom, ako tie jej Vianoce 
prebiehajú. Rodinu na Slovensku 
nemá, a preto je počas Štedrej ve-
čere SAMA. Obdaruje sa vždy SAMA 
tým, že si kúpi niečo, čo sa jej páči 
a čo využije. Pozrie si vianočné roz-
právky – SAMA. V tom čase je každý 
so svojimi rodinami. Jej to ale osud 
zatiaľ nedoprial. Nikdy jej to nepre-
kážalo, no počas Vianoc to slovo 
SAMA cíti tak akosi viac. A občas ho 
umocňujú aj biele vločky padajúce 
v svetle pouličných lámp, či vysvie-
tené vianočné dekorácie. Jednodu-
cho všetko to, čo sa nám ostatným 
javí ako krásne. Slzy radosti, ktoré sú 
s Vianocami spojené, menia sa u nej 
na slzy smútku. Pre ňu sú jednodu-
cho najkrajšie sviatky roka trpkou 
pripomienkou samoty.

Keď som ju tak počúvala, zamys-
lela som sa. Najviac na svete ďaku-
jem za svoju rodinu. Za čas, kedy 
sa po výdatnej vianočnej nádielke 
jedla spoločne stretneme. Za radosť 
v  očiach detí mojich súrodencov, 
keď si pod stromčekom nájdu pres-
ne to, čo napísali v liste Ježiškovi. Keď 
zapištia ich hlásky radosťou, vždy 
mám slzy na krajíčku. Za stretnu-
tia s mojimi najbližšími. Nemusíme 
viesť siahodlhé debaty. Stačí len to, 
že tu jednoducho sú. Vianoce sú 
o  láske a  čase strávenom s  ľuďmi, 
ktorých milujeme. Sú o  pomoci, 
pokore a ochote voči všetkým, ktorí 
pomoc potrebujú. Je jedno, koľko 
darčekov sa pod stromčekom skrý-
va. Je jedno, že tá skriňa v obývačke 
sa neleskne tak, ako by mala. Je jed-
no, ak sa vám podarilo napiecť len 
pár druhov koláčikov. Zabudnime 
na šialené tempo nákupov. Naozaj 
toho potrebujeme až tak veľa? To 
podstatné by predsa v čase Vianoc 
malo byť priamo v  nás. V  našom 
vnútri. Preto si povedzme, že zhon 
a  stres je nám ukradnutý a  nene-
chajme si kvôli nemu ukradnúť 
svojho ducha Vianoc. A  na záver. 
Spomeňme si na ľudí, ktorí Vianoce 
trávia sami. Pozvime ich do svojich 
príbytkov a zmeňme tak ich „šťast-
né a osamelé“ na „šťastné a veselé.“

V mene celej redakcie Mesační-
ka Poprad Vám želáme krásne pre-
žitie vianočných sviatkov.

 Jana Pisarčíková
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pred týždňom sme si pripomenuli 33. výročie nežnej 
revolúcie, ktorá zásadne zmenila pomery v našej kraji-
ne. Prechod z totality na demokraciu nebol jednoduchý 
a ani po troch desaťročiach nejde všetko hladko a na-
toľko pozitívne, ako by sme si všetci želali. Jeden veľký 
výdobytok z novembra 1989 si však celé tie roky užíva-
me. Sú to demokratické voľby. Je to jedinečná príležitosť 
pre občanov slobodne vyjadriť svoj názor na spravova-
nie vecí verejných, a zároveň zvoliť vybraných zástupcov 
do funkcií vo verejnom živote na ďalšie obdobie.

Keď sa púšťa do volebnej súťaže úradujúci primátor, 
tak si je vedomý toho, že voliči mu vlastne vystavujú 
ako keby vysvedčenie za predchádzajúce 4 roky. Výsle-
dok bol pre mňa potešujúci i zaväzujúci zároveň. Získal 
som takmer o 100 % hlasov viac ako v predchádzajúcich 
voľbách. Už dávno nebol taký výrazný rozdiel v počte 
hlasov medzi víťazom a druhým v poradí na funkciu pri-
mátora. Ukázalo sa, že Popradčania si zmenu vo vedení 
mesta neželali. Zároveň to svedčí o tom, že uskutočnené 
činy, obsah, spôsob a systém práce v našej samospráve, 
občania ocenili a akceptovali.

Túto skutočnosť vnímam s  veľkou pokorou. Takáto 
podpora občanov ma uistila v tom, že moje pôsobenie 
vo funkcii primátora má zmysel a že všetka vynaložená 
snaha počas krízových ostatných štyroch rokov nebola 
márna a nezostala vo verejnosti bez povšimnutia. Dôve-
ru občanov si veľmi vážim a sľubujem, že budem praco-
vať pre naše mesto s plným nasadením tak, ako to bolo 
vždy doteraz.

V  novom mestskom zastupiteľstve máme väčšinu 
skúsených harcovníkov, ale aj pätinu nováčikov. Verím, 
že Popradčania si vo väčšine prípadov vybrali dobre 
a novozvolení poslanci prinesú do činnosti našej samo-
správy svieži vietor, veľa dobrých nápadov a konštruk-
tívnych riešení v príkladnej súčinnosti s vedením a za-
mestnancami mesta.

Vážené dámy a páni,

pred nami sú veľmi zložité a náročné štyri roky. Ener-
getická kríza určite prinesie pre samosprávu mimoriad-
ne situácie, ktoré si budú vyžadovať aj mimoriadne 

riešenia. Musíme sa pripraviť na to, že komfort života 
v  našom meste minimálne v  budúcom roku nebude 
taký, ako sme boli doteraz zvyknutí. Zrejme budeme 
musieť obmedziť nastavenie verejného osvetlenia, urči-
te aj menej kosiť, či vzdať sa nových záhonov s krásnymi 
kvetmi. Čaká nás menej kultúrnych podujatí i obmedze-
nie výdavkov do športu. Pravdepodobne sa nebude dať 
vyhnúť ani nepopulárnym krokom smerujúcim k  vyš-
ším daniam a poplatkom. Žiaľ, tento trend čaká všetky 
slovenské mestá, ktoré musia znášať macošský prístup 
štátu k ich potrebám v kontexte s financovaním zo štát-
neho rozpočtu.

Na druhej strane verím, že sa nám podarí získať fi-
nančné prostriedky z Plánu obnovy na rozvojové pro-
jekty, ktoré opäť skvalitnia život obyvateľov v  našom 
meste. Poprad patrí medzi významné slovenské mestá 
a musí sa ďalej rozvíjať. Využijem všetky svoje dlhoročné 
skúsenosti s vedením mesta, aby sme ťažké časy spo-
ločne zvládli. Chcem byť dobrý hospodár, ale aj iniciátor 
budúcnosti, ktorý premieňa vízie v reálne ciele.

Pred chvíľou sme sa slávnostným sľubom zaviazali 
nasledujúce 4  roky oddane pracovať pre naše mesto. 
Prajem si, aby bol Poprad krásny nielen v našich srdciach, 
ale aj v očiach občanov všetkých generácií. Želám si, aby 
každý obyvateľ mal dôvod byť hrdý na svoje mesto.

Poprad je aj mojim domovom. Vždy, keď sa vraciam 
z ciest vo večerných hodinách a vidím vysvietené mesto, 
cítim v sebe nesmiernu hrdosť. Na to všetko, čo Poprad 
dokázal. Keď vidím svetlá v  oknách domov či panelá-
kov, cítim veľkú zodpovednosť za príbehy ľudí, ktoré sa 
v nich odohrávajú. Naše mesto bude viac ako inokedy 
potrebovať rozhodnosť a schopnosť prijať aj menej po-
pulárne riešenia, ktoré v konečnom dôsledku ale prine-
sú pozitívne výsledky.

Spojme preto sily a zomknime sa pre spoločnú vec. 
Naplňme očakávania občanov. Nedajme sa odradiť ne-
priaznivým vývojom vo svete. Popradčania nás všetkých 
potrebujú a veria nám. Vráťme im túto dôveru poctivou 
prácou na hranici našich možností.

 Tak nám v tom Pán Boh pomáhaj ! 

Príhovor 
primátora 

na ustanovujúcom 
mestskom 

zastupiteľstve 
VážENé DáMy A PáNI,
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Po úvodnom programe privítal zúčastnených 
hostí v  zasadačke mestského úradu staronový 
primátor mesta, ktorý otvoril ustanovujúce za-

stupiteľstvo a predstavil program. Predseda mestskej 
volebnej komisie Dominik Františka následne oboz-
námil prítomných so štatistickými výsledkami volieb. 
Počas soboty 29. októbra 2022 volebná účasť v  Po-
prade predstavovala 38,12 percenta. Svoj hlas primá-
torovi Antonovi Dankovi odovzdalo viac ako 61 per-
cent voličov. Hneď po prečítaní štatistických výsled-
kov zložil primátor svoj sľub. „Sľubujem na svoju česť 
a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, 
ochraňovať záujmy mesta a  Slovenskej republiky. 
Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony 
a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem 
pri výkone svojej funkcie primátora uplatňovať podľa 
svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“

Sľub poslancov

Nasledoval sľub novozvolených poslancov mest-
ského zastupiteľstva mesta Poprad. Ako prvá pri-
stúpila k  mikrofónu poslankyňa Tatiana Husárová, 
aby za všetkých poslancov prečítala sľub. „Sľubujem 
na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svo-
je povinnosti, ochraňovať záujmy mesta, dodržiavať 
Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony 
a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy pri vý-
kone svojej funkcie poslanca mestského zastupiteľ-
stva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho 
vedomia a  svedomia.“ Zloženia sľubov sa zúčastnili 
všetci zvolení poslanci s  výnimkou MUDr.  Martina 
Lajoša, ktorý sa musel zúčastniť lekárskeho kon-
gresu a  svoj sľub zloží na najbližšom mestskom za-
stupiteľstve. Poslanci svoj sľub spečatili podpisom 

Najprv zazneli fanfáry 
a slovenská hymna. Potom 
na pódiu zahral dve skladby 
husľový orchester Tereza a jej 
deti. Posledný novembrový 
piatok v Poprade patril 
ustanovujúcemu 
mestskému zastupiteľstvu, 
na ktorom  primátor mesta 
Anton Danko i novozvolení 
mestskí poslanci zložili svoj 
sľub. 

Primátor 
a poslanci zložili 
svoje sľuby 
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a z rúk predsedu mestskej volebnej komisie si prevzali osvedče-
nie o  zvolení za poslanca mestského zastupiteľstva. Popradské 
mestské zastupiteľstvo bude mať počas ďalších štyroch rokov 
19 poslancov, z toho šesť úplných nováčikov. Do lavíc zasadnú: 
Martin Baloga, Michal Baran, Marián Barilla, Slavomír Božoň, Pe-
ter Brenišin, Patrícia Bujňáková, Marcel Haščák, Tatiana Husárová, 
Ondrej Kavka, Jozef Košický, Adrián Kromka, Martin 
Lajoš, František Majerský, Helena Mezenská, Štefan 
Pčola, Anna Schlosserová, Dávid Skokan, Jozef Šva-
gerko a Igor Wzoš.

Po sľuboch primátor mesta Anton Danko prednie-
sol svoj príhovor, ktorý si v plnom znení môžete pre-
čítať na strane 4. Krásnou hudbou príjemné dopolud-
nie ukončil opäť husľový orchester Tereza a  jej deti. 
Po slávnostnej časti bolo naplánované aj pracovné 
stretnutie, ktoré sa ale nakoniec neuskutočnilo.

 (jp,red.) 

FOTO: mesto Poprad
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Na uvedenom zasadnutí MsZ sa však prezentovalo 
len 9 poslancov. Dlhodobo ospravedlnený bol len 
MUDr. Martin Lajoš z dôvodu účasti na dôležitom 

lekárskom kongrese. Skupina opozičných poslancov sa 
už popoludní nedostavila, pričom nie všetci na svoje 
ospravedlnenie dodržali platný rokovací poriadok. 
V  poslaneckých laviciach chýbali František Majerský, 
Marcel Haščák, Igor Wzoš, Jozef Košický, Dávid Skokan, 
Slavomír Božoň, Helena Mezenská, Patrícia Bujňáková 
a Martin Baloga. Ani po 30-minútovom čakaní sa situá-
cia nezmenila a vďaka tomu zastupiteľstvo nebolo uzná-
šaniaschopné.

„V  mojom dopoludňajšom slávnostnom príhovore 
som vyzval všetkých, aby sme sa zjednotili a spojili sily 
pre náš Poprad. Veľmi ma mrzí, že hneď prvé zastupiteľ-
stvo ukázalo pravý opak. Politikárčenie skupiny opozič-
ných poslancov si vzalo za rukojemníkov všetkých Po-
pradčanov v  podobe obštrukcie, ktorá v  našom meste 
nemá obdobu. Ešte nikdy v histórii sa v Poprade niečo 
také nestalo,“ povedal primátor Anton Danko.

Výsledkom je, že primátor nemá schválenú mzdu 
a  taktiež nemohli byť schválené Zásady odmeňova-
nia poslancov a  členov komisií. Keďže neboli zvolení 
poslanci poverení na uzavretie manželstiev pred mat-
ričným úradom, znamená to, že občanov nemá z radov 
poslancov kto sobášiť.

„Je mi to veľmi ľúto. Nikdy by som neočakával, že 
niekto si predstavuje prácu v  prospech mesta práve 
takto. Som presvedčený o tom, že takúto politickú vojnu 
v mestskom zastupiteľstve si Popradčania počas volieb 
i po nich určite neželali. Každý súdny človek vie, v akom 
ťažkom období sa ocitli samosprávy, a práve preto oča-
káva zo strany volených funkcionárov konštruktívnu 
spoluprácu s maximálnym nasadením,“ dodal poprad-
ský primátor.

Termín konania ďalšieho mestského zastupiteľstva 
bude poslancom a  verejnosti oznámený v  najbližších 
dňoch.

(red.)

Prvé pracovné mestské 
zastupiteľstvo sa neuskutočnilo

V piatok 25.11.2022 
dopoludnia všetci 
novozvolení poslanci 
popradského mestského 
zastupiteľstva zložili svoj 
sľub, a tým sa ujali svojich 
funkcií. Počas poludnia 
nasledovalo fotografovanie 
a krátko na to, o 15:00 
hod. bolo plánované prvé 
pracovné rokovanie nového 
mestského zastupiteľstva.
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Popradská vianočná výzdoba. 
Mnohí o  nej hovoria ako o  jed-
nej z  najkrajších na Slovensku. 

A  v  decembri cestujú pod Tatry aj 
preto, aby si ju mohli pozrieť. Prejsť 
sa nielen námestím, ale aj mestský-
mi časťami, bude opäť zážitkom. 
Popradské Vianoce budú tohto roku 
spojené aj so šetrením, no na ich kúz-
le im to neuberie.

Centrum mesta

Akýmsi centrálnym bodom via-
nočnej výzdoby je každoročne cen-

trum mesta. Aj v tomto roku ho rozžia-
ria stálice ako vianočný stromček, ktorý 
mal počas posledných Vianoc svoju 
premiéru, či veľký adventný veniec oko-
lo fontány, na ktorom sa zažne sviečka 
každú adventnú nedeľu. „Viac dozdo-
bené budú stromy pri evanjelickom kos-
tole. Pri nich bude opäť osadená selfie 
obálka. Zachovaná ostáva aj srdcová 
fantázia na stromoch, guľa pri kostole, 
a  tiež lampová fantázia,“ vyratúva 
René Šoltés, vedúci organizačného od-
boru MsÚ Poprad. V parku pri kine Tat-
ran si opäť svoje miesto nájdu zvieratká. 

Popradské Vianoce budú opäť kúzelné. Primátor mesta Poprad 
Anton Danko splnil želania Popradčanov a vďaka tomu sa v rámci 

výzdoby na Ulicu 1. mája vráti obľúbené hviezdne nebo. Bude úplne 
nové a dokonca ešte viac žiarivejšie. Popradské Vianoce sú každý rok 

výnimočné nielen rozsvietenou výzdobou, ale aj trhmi, či kultúrnymi 
podujatiami. Zistili sme pre vás, na čo všetko sa môžete počas Vianoc tešiť.

Do centra Popradu sa 
vráti hviezdne nebo

„NOVINKOu buDE 
VýZDObA NA ulICI
1. MájA. NAMIESTO 

CENCúľOV SA Môžu 
POPRADČANIA TEŠIť
OPäť NA hVIEZDNE 
NEbO, KTORé buDE 

úPlNE NOVé.“
primátor mesta 

Anton Danko
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Do korún stromov zasadnú vtáky a na zemi budú je-
lene a sobíky. Brána pri Forume i na konci námestia 
bude tiež zachovaná. Rodinka medveďov si tento rok 
svoje miesto nájde v parku oproti kaviarni pri fontáne, 
kde kedysi boli hríbiky. Na tradičnom mieste ostávajú 
aj hviezdne brány i  nápis POPRAD. „Novinkou bude 
výzdoba na Ulici 1. mája. Namiesto cencúľov sa môžu 
Popradčania tešiť opäť na hviezdne nebo, ktoré bude 
úplne nové,“ prezradil primátor mesta Poprad Anton 
Danko. Nad detským ihriskom v spodnej časti námes-
tia sa budú na stromoch vynímať veľké gule. Pri súde 
ostáva betlehem.

Kruhové objazdy

Veľký popradský anjel už zdobí kruhový objazd 
v centre mesta. Jeho o niečo menší priateľ, anjel Aura, 
bude opäť strážiť pacientov z  kruhového objazdu 
pri nemocnici. „Malí anjeli s  obláčikmi budú zdobiť 
kruhový objazd pri Kostole sv.  Cyrila a  Metoda. Ko-
méta sa tento rok vracia na objazd ku Telekomuniká-
ciám. Nápis VIANOCE bude pri hoteli Poprad, sviece 
na nasledujúcom kamennom kruhovom objazde 
v smere do Veľkej, čo je zmena oproti minulému roku, 
pretože predtým tam bol zvonček. Na kruhovom ob-
jazde pri Bille nám opäť budú vyhrávať na hudob-
ných nástrojoch snehuliaci,“ pokračuje vedúci orga-
nizačného odboru.

Mestské časti

Vianočnej výzdobe sa potešia aj v mestských čas-
tiach. Vo Veľkej budú osadené sane so sobíkmi, dva 
medvede i  girlandy. V  Strážach bude jeden umelý 
vianočný strom pri kostole a  jeden vyzdobený živý 
pred radnicou. „V  Spišskej Sobote ľudí potešia sel-
fie krídla a pyramídová guľa. Pribudne aj zvonček, 
ktorý bol kedysi na kruhovom objazde. V  Matejov-
ciach bude jelenček s vločkami, vianočný strom, kto-
rý bol po iné roky na námestí a  na kruháčiku bude, 
tak ako v  minulom roku, medveď,“ dodáva Šoltés. 
Pri popradskej Aréne svoje miesto opäť zaujme vláčik 
a pred zimným štadiónom nájdete korčule.

Šetrenie

Aj mesto Poprad myslí v ťažkých časoch samozrej-
me na šetrenie. „Všetky mestá pristupujú k šetriacim 
opatreniam a  inak to nebude ani u nás. Práve preto 
celú vianočnú výzdobu v tomto roku inštalovali pra-
covníci mestského úradu svojpomocne. Vianočná 
výzdoba nebude môcť svietiť nepretržite, zažínať sa 
bude spolu s  verejným osvetlením a  zhasínať bude 
o  desiatej hodine večer,“ povedal primátor mesta. 
Vianočná výzdoba sa prvýkrát rozsvieti 5. decembra 
o 17.00 hod. a poslednýkrát zažiari 8. januára.

Kultúra počas vianoc

Popradské Vianoce nie sú ale iba o  výzdobe. 
Mesto pripravilo aj kultúrny program. „Popradčania 
sa môžu tešiť na adventné vežové koncerty i  vežový 
štedrovečerný koncert pod taktovkou dychovej hud-
by Popradčanka. Pripravený je aj koncert Posolstvo 
Vianoc v podaní veľčianskych cirkevných spevokolov 
a  žiakov Základnej školy s  materskou školou A.W. 
Scherfela v  Poprade  – Veľkej,“ povedala vedúca od-
delenia kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mes-
ta Poprad Ivana Piataková.

Putujúci Mikuláš a Vianočný trh

Mikuláš v  tomto roku nepozdraví deti z  námes-
tia, ale pocestuje priamo za nimi. „Na konskom 
povoze s  pohoničom prejde všetky mestské časti. 
Od 14. do 17. decembra sa Popradčania môžu te-
šiť aj na tradičný Vianočný trh so stánkami priamo 
na námestí. Vianočným darčekom pre deti i  dospe-
lých bude bezplatné korčuľovanie. Mysleli sme aj 
na štvornohých kamarátov zo  psieho útulku, kto-
rí svoje Vianoce budú mať v  posledný decembrový 
deň,“ prezradila Piataková. 

 Jana Pisarčíková
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Keď blízko pred vianočným časom 
počuť v meste nad hlavami vrčať vr-
tuľník, správa je jasná. Už asi štrnásť 

rokov je akýmsi posolstvom o  tom, že 
sviatky prichádzajú, prílet anjela. Zatiaľ čo 
posledných pár rokov zvykol zaujať svoje 
miesto v strede najväčšej kruhovej križovatky až začiatkom 
decembra, tento rok si trošičku švihol.

Popradčania, ktorí sa tretiu novembrovú sobotu náhod-
ne prechádzali v blízkosti centra, mali o divadlo postarané. 
Tentokrát si cestu na svoje miesto prerazil anjel bez ohláse-
nia. A kto za to môže? Počasie. Pôvodne mal totiž priletieť až 
v pondelok 21. 11. , ale veľmi dobré poveternostné podmien-
ky sobotňajšieho dňa rozhodli o urýchlení akcie. Za asi tridsať 
minút bol anjel umiestnený do stredu kruhového objazdu.

Dominanta vianočnej výzdoby je vysoká zhruba 
13 metrov a váži neuveriteľných 850 kilogramov. Zložený po-
vrch pokrýva 42 tisíc svetelných LED bodov. Tieto rozmery 
dali zabrať montérom a vrtuľníku, ale všetci boli na osadenie 
dokonale pripravení. Anjel je ako vždy odetý v červenom ka-
báte, má dlhé vlasy a hrá na harfe. Pod ním sa nachádzajú 
svetelné stromčeky. Počas jeho inštalácie došlo z  bezpeč-
nostných dôvodov k celkovej uzávere kruhového objazdu, 
ktorá trvala približne desať minút. 

 (jp, red.)

Anjel sa 
do Popradu 
poponáhľal 

In
ze

rc
ia

 - 
1/

2 
10

 0
1 

12
 2

02
2

FOTO: Mesto Poprad



11

December 2022

Vianoce
27.  november / 18:00 / nedeľa / Nám. sv. Egídia v Poprade

I. ADVENTNÝ VEŽOVÝ   
KONCERT
Koncert spojený s rozsvietením 1. adventného svetla
v podaní DH TATRAMAT MATEJOVCE.

4.  december / 10:00 / nedeľa / divadelná sála Domu  kultúry   
   v Poprade.

BETLEHÉM – RADUJME SA, 
VESEĽME SA / Babadlo Prešov
Divadelné spracovanie biblického príbehu o narodení Ježiška. 
Vianočnú sviatočnú atmosféru dokresľuje krásne maľovaný 
Betlehem, bábky a známe koledy – Búvaj dieťa krásne, Tichá 
noc… 

  Vstupné: 1,50 €

4.  december / 11:00 / nedeľa / mesto Poprad a jeho časti

PUTUJÚCI MIKULÁŠ
MIKULÁŠ, ANJEL a ČERT prekvapia všetky deti v jednotli-
vých častiach Popradu podľa časového harmonogramu:
11.00 hod.- námestie sv. Egídia 
11.55 hod.- Kostol sv. Cyrila a Metoda  - voľné priestranstvo 
12.55 hod.- ARÉNA Poprad - voľné priestranstvo 
14.10 hod.- VEĽKÁ - námestie
15.10 hod.- SPIŠSKÁ SOBOTA - námestie 
16.10 hod.- MATEJOVCE – sídlisko 
17.10 hod.- STRÁŽE pod Tatrami - námestie

4.  december / 18:00 / nedeľa / Nám. sv. Egídia  v Poprade

II. ADVENTNÝ VEŽOVÝ 
KONCERT
Koncert spojený s rozsvietením 2. adventného svetla v podaní
DH TATRAMAT MATEJOVCE.

5.     december / 17:00 / pondelok / Nám. sv. Egídia v Poprade

Rozsvietenie Vianočného 
stromčeka a vianočnej výzdoby 
s primátorom mesta a Mikulášom

11.  december / 10:00 / nedeľa / divadelná sála Domu kultúry   
    v Poprade

O VIANOČNÍČKOVI /     
Divadlo pod Balkónom
V rozprávkovom príbehu sa deti dozvedia o ľudových 
zvykoch počas adventu, teda, čo všetko treba urobiť, aby 
sme na Štedrý večer našli pod stromčekom darčeky.

  Vstupné: 1,50 €

11.    december / 17:00 / nedeľa / Evanjelický kostol Nám.     
    sv. Egídia v Poprade

III. ADVENTNÝ KONCERT
Koncert spojený s rozsvietením 3. adventného svetla v podaní 
hudobného zoskupenie LA SPERANZA.

	 		 	 	 	 	 	 						Vstupné	dobrovoľné

14. - 17. december / 10:00 / streda - sobota / Nám.     
 sv. Egídia v Poprade

TRADIČNÉ VIANOČNÉ TRHY
Ďalší ročník tradičných Vianočných trhov, ľudovo–umeleckej 
výroby a prezentácie ľudových tradícií.

17.  december / 16:30 / sobota / Kino Tatran Nám.  sv. Egídia   
    v Poprade

LABKY V AKCII 
   animovaná rozprávka /USA,CN/2022  Vstupné: 3 €

18.  december / 10:00 / nedeľa / divadelná sála Domu  kultúry  
   v Poprade

VIANOČNÁ ROZPRÁVKA, alebo 
Prečo nám Ježiško nosí darčeky?/ 
NevaDivadlo Bratislava
Vianočná rozprávka z čias dávnych pradávnych s poriadnym 
snehom a zimou. O Čertovi, ktorý nikdy nespí a robí samé 
čertoviny. Nebojácni súrodenci Miško a Jožko si však nene-
chajú pokaziť Vianoce a pekelníka okabátia, ako sa patrí.

                 Vstupné: 1,50 € 

18.  december / 15:00 / nedeľa / evanjelický a. v. Kostol    
  sv.  Trojice, Poprad - Veľká

POSOLSTVO VIANOC 2022
Koncert veľčianskych cirkevných spevokolov, žiakov Základnej 
školy s materskou školou A.W. Scherfela v Poprade – Veľkej 
a hosťom koncertu - speváčka Andrea Majtnerová.

	 	 Vstupné	dobrovoľné

18.   december / 18:00 / nedeľa / Nám. sv. Egídia v Poprade

IV. ADVENTNÝ VEŽOVÝ 
KONCERT
Koncert spojený s rozsvietením 4. adventného svetla v podaní 
DH POPRADČANKA.

21.  december / 18:00 / streda / divadelná sála Domu kultúry   
   v Poprade

ŠUPINKA Z VIANOČNÉHO 
KAPRA
Šťastie Vianoc je ukryté v tradíciách a symboloch. Ich jedi-
nečnú atmosféru priblíži program plný hudby, tanca a slo-
va v podaní žiakov a pedagógov ZUŠ na Štefánikovej ulici 
v Poprade.  Vstupné	dobrovoľné

24. december / 21:30 / sobota / Nám. sv. Egídia v Poprade

VEŽOVÝ ŠTEDROVEČERNÝ 
KONCERT / DH POPRADČANKA

26.  december / 14:00 / pondelok / Zimný štadión Poprad

VIANOCE NA ĽADE 
Vianočný darček pre deti a pre dospelých – bezplatné korčuľo-
vanie.

28.  december / 16:00 / streda / koncertná sála ZUŠ, Dom   
   kultúry v Poprade

PREDSILVESTROVSKÁ DETSKÁ 
PÁRTY 
Diskotéka obohatená o zaujímavú tombolu a o ukážky rôz-
nych tanečných štýlov. To všetko pod vedením uja Ľuba 
Juniora z Košíc.  Vstupné: 2,00 €

30.  december / 14:00 / piatok / Zimný štadión Poprad

VIANOCE NA ĽADE 
Vianočný darček pre deti a pre dospelých – bezplatné korčuľo-
vanie.

31.  december / 14:00 / sobota / Mestský útulok pre psy,    
    Na letisko, Poprad

VIANOCE V ÚTULKU 
Aj štvornohí kamaráti si zaslúžia ochutnať krmivo a psie dobroty.

Informácie, predpredaj: MIK 052 / 436 11 92, Dom kultúry Poprad 052 / 772 22 55, kultura@msupoprad.sk, www.poprad.sk, www.visitpoprad.sk, www.regiontatry.sk

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ.
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V minulosti sa k vianočnému obdobiu viazali rôzne 
čary a magické úkony, cez ktoré si ľudia chceli za-
bezpečiť lásku, zdravie, ale aj bohatstvo. Napriek 

mnohým odlišnostiam v spôsobe slávenia Vianoc v mi-
nulosti a  dnes, jeden zvyk ostal absolútne zachovaný. 
Štedrý deň bol už od nepamäti typický prísnym pôstom. 
„Malým deťom rodičia sľubovali, že ak vydržia do veče-
ra o hlade, uvidia večer na stene zlatého koníka, prasiat-
ko alebo koč,“ hovorí etnologička Bekešová. 

Zlá nálada, krik i plač zakázaný 

Ako sme spomínali, Vianoce sa v minulosti spájali aj 
s magickými úkonmi. „Na Štedrý deň sa stretávame aj 
s mágiou prvého dňa, preto sa každý snažil vyhnúť zlej 
nálade, kriku, plaču či bitke, vo viere, že ak sa niečo také 
vyskytne na Štedrý deň, bude sa to opakovať po celý rok. 
Niektoré z  týchto tradičných zvykov prežívajú dodnes, 
na niektoré sme už celkom zabudli,“ vysvetľuje Beke-
šová. Počas predvianočného a  vianočného obdobia 
boli všeobecne rozšírené príkazy i zákazy. „Všetko v do-
mácnosti muselo byť čisté a na svojom mieste. Požičané 
bolo treba vrátiť, celú domácnosť vyčistiť a oprať všetky 
odevy. Rozšírený bol aj zákaz ženských prác (pozn. red.: 

napr. práca s ľanom), ktorý trval do Troch kráľov. Pri ne-
dodržaní tohto zákazu hrozili ženám počas roka rôzne 
choroby a nepríjemnosti.“ 

Dary od troch mudrcov 

Adventné vence, tak ako ich poznáme dnes, sa 
do domácností, podľa slov Bekešovej, dostali až v  po-
sledných desaťročiach podľa vzoru z mestského prostre-
dia. „Zo začiatku si vence ľudia zhotovovali sami doma, 
neskôr si ich kupovali na trhoch alebo v kvetinárstvach. 
V niektorých lokalitách si adventné vence dávali posvä-
tiť v kostole.“ 

A ak si myslíte, že Vianoce boli vždy spojené aj s dar-
čekmi, vyvedieme vás z omylu. „Tradícia obdarovávania 
darčekmi sa objavuje až v 18. storočí. Dary na Viano-
ce majú symbolizovať dary, ktoré Ježiš dostal od troch 
mudrcov. Niekedy si ľudia zhotovovali darčeky doma, 
neskôr, keď sa do obchodov dostal rôzny tovar, ľudia 
začali nakupovať čoraz viac takýchto darčekov. V minu-
losti deti dostali napríklad vyrezávané hračky alebo bá-
biky zhotovené z kúskov látok a podobne, no záležalo aj 
na tom, čo si ktorá rodina mohla finančne dovoliť.“

Kvočka 
namiesto 

vianočného 
stromčeka

Vedeli ste o tom, že tradičné 
Vianoce sa v našom regióne 

vyznačovali najbohatšími 
a najzaujímavejšími zvykmi 

v ľudovej kultúre? Či to, že 
darčekmi sa ľudia obdarovávali 

až v osemnástom storočí? O tom, 
čím boli Vianoce u nás kedysi 

výnimočné, nám porozprávala 
etnologička z Podtatranského 

múzea v Poprade Elena 
Bekešová.
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Kvočka namiesto stromčeka

A  nielen darčeky kedysi 
neboli. Aj tradičný vianočný 
stromček u  našich predkov 
nahrádzal napríklad zo sla-
my upletený „venček“ alebo 
„kvočka“, ktoré boli umiestené 
nad štedrovečerným stolom. 
„Vianočný stromček sa rozší-
ril v prvej polovici 20. storočia 
a spočiatku sa v roľníckych ro-
dinách vešal nad stôl a  ozdo-
boval sa jabĺčkami, orechmi 
a  medovníkmi. Podľa miest-
nych zvyklostí ostával strom-
ček v  dome do Troch kráľov, 
inde až do Hromníc (2. febru-
ár).“ Príbytok sa ozdoboval 
ihličím. „Gazda doniesol z hory 
jedľové vetvičky a pozapicho-
val ich nad zárubne všetkých 
dverí veriac, že ihličie ochráni 
ľudí aj zvieratá pred zásahmi 
démonov a mŕtvych.“ Najväčšiu pozornosť venovali prí-
prave štedrovečerného stola. Za posvätné miesto bol 
považovaný stôl v kúte izby. Všetko čo bolo na stole ale-
bo pod ním, nadobúdalo počas Štedrého dňa pozitívne 
magické vlastnosti a malo rituálny význam. „Pod stôl sa 
umiestňovala sekera, ktorá mala zabezpečiť nielen dob-
ré pracovné výsledky, ale aj pevné zdravie a silu v rodi-
ne. Rozšírené bolo aj umiestňovanie železnej reťaze 
okolo nôh stola, čo symbolizovalo udržanie súdržnosti 
a jednoty rodiny. V mnohých dedinách sa do príbytkov 
dával snop slamy, ktorú roztrúsili pod stôl a po izbe. Pri-
pomínala zrod nového života v prírode a budúcoročnú 
úrodu. Tiež mala pripomínať maštaľ, v  ktorej sa naro-
dil Ježiš Kristus.“ Do kútov miestností sa hádzali orechy 
alebo hrach. Z orechov sa tiež veštilo. Podľa toho, ako 
vyzeral rozbitý orech, predpovedali zdravie a život čle-
nov rodiny. Veštilo sa aj z  jabĺk. Strukoviny a mak mali 
zabezpečiť hojnosť a prosperitu gazdovstva. 

Prenosné betlehemy 

Pečenie vianočných oblátok bolo výhradne v  kom-
petencii dedinského učiteľa, tzv. rechtora. Zabezpečiť 
ich ale musel na Štedrý deň do všetkých rodín v dedi-
ne. „Samozrejme, dialo sa tak za podpory celého spo-
ločenstva a  suroviny mu prinášali ľudia z  celej obce. 
Roznášanie napečených oblátok mali na starosti žiaci, 
ktorí pri tejto príležitosti recitovali vinše a dostali aj vý-
služku v podobe mince. Na Štedrý deň sa museli všetci 
členovia domácnosti do sýta najesť a z hostiny muselo 
vystačiť aj na obdarovanie vinšovníkov. Chlebu sa pri-
pisovali mnohé pozitívne, liečivé a ochranné vlastnosti. 
Väčšinou sa na stôl dával jeden bochník, ktorý potom 

gazda rozdeľoval pre domácich aj pre koledníkov.“ Vin-
šovať chodievali pastieri a sprevádzal ich zvuk pastier-
skych palíc. „Charakteristickým znakom bolo aj nosenie 
prenosných betlehemov. Veľký betlehem nosilo viac ko-
ledníkov, no častejšie boli betlehemy menšie, ktoré nosil 
jeden koledník,“ uzavrela Bekešová.

 Jana Pisarčíková 
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FOTO: Jana Pisarčíková, archív Vianoční pomocníci, Viera Orolinová

V Poprade, tak ako aj v iných mestách, sa každo-
ročne počas Vianoc myslí aj na ľudí, ktorí osta-
li opustení, odkázaní len sami na seba alebo 

na pomoc iných. Pred Vianocami je možnosť zapojiť sa 
do rôznych charitatívnych iniciatív. A vyzerá to tak, že 
v našom meste sa nezabúda naozaj na nikoho.

Pre seniorov s opatrovateľskou službou

Už po druhýkrát sa v Poprade rozbehli Vianoční po-
mocníci. Ich hlavnou úlohou je potešiť seniorov, ktorí 
bývajú vo svojich domácnostiach a mesto Poprad im po-
skytuje opatrovateľskú službu. Nápad zorganizovať túto 
iniciatívu vznikol minulý rok. „Inšpiráciou mi bola aktivi-
ta mojej priateľky v Čechách, ktorá takýmto spôsobom 
obdarovala dva domovy dôchodcov v meste, v ktorom 
žije. Požiadala som si od nej súhlas, aby som mohla túto 
upravenú myšlienku preniesť aj na Slovensko a pomá-
hať takto ľuďom, ktorí ale žijú v  domácnostiach, nie 
v  domovoch,“ spomína si Zuzana Ľuptáková, zaklada-
teľka iniciatívy Vianoční pomocníci na Slovensku. Prin-
cíp Vianočných pomocníkov je jednoduchý. Seniori spo-
lu so svojimi opatrovateľkami napísali na papier priania. 
Tie sa následne zverejňujú na sociálnej sieti a vianočný 
pomocník, ktorý sa rozhodne prianie naplniť, prinesie 
svoj darček na zberné miesta. Koordinátorkou projektu 
pre Poprad je Jaroslava Danko.

V uplynulom roku pomocníci obdarovali 121 senio-
rov v opatrovateľskej službe mesta Poprad. Ako prezra-

dila Ľuptáková, niektorí z nich boli dokonca obdarovaní 
aj viackrát, nakoľko aj napriek už splnenému prianiu, si 
ich dobrovoľníci vybrali. V uplynulom roku zakladateľka 
iniciatívy spolu s koordinátorkou darčeky seniorom za-
niesli. „Mne osobne utkvela v pamäti vďačnosť a dojatie 
seniorov, ktorých sme navštívili. Vyslovene nevedeli po-
chopiť, že len tak im tu niekto niečo dal. Ale dojemný je aj 
celý priebeh pomocníkov, pretože seniori si pod strom-
ček želajú väčšinou predmety bežnej spotreby. Dokáže 
ich potešiť aj maličkosť. Slúži to aj ako inšpirácia pre nás 
všetkých. Zamyslieť sa nad tým, aký darček komu ve-
nujeme,“ dodáva Ľuptáková. Iniciatíva sa v tomto roku 
z  Popradu rozšírila aj do iných miest, a  to do Levoče, 
Spišskej Novej Vsi i Košíc. „V ďalšom roku bude spustená 
v desiatich ďalších mestách. Mojim cieľom do budúcna 
je mať pokryté celé Slovensko,“ uzatvára Ľuptáková.

Vianoce plné 
splnených prianí 

Vianoce sú časom, kedy asi 
viac ako inokedy máme chuť 
obdarovať iných ľudí. Aj 
v Poprade sa už v novembri 
spustilo množstvo 
charitatívnych iniciatív. Koľko 
lásky sa zmestí do krabice 
od topánok, Vianoční 
pomocníci, Vianočný 
zázrak, či Vianočná pošta 
potešia seniorov. Krásne 
Vianoce pre nich i pre ľudí 
bez domova vyčarí aj sociálny 
odbor mestského úradu. 
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Pre opatrovateľky

Pri Vianočných pomocníkoch sú veľkými pomoc-
níkmi aj opatrovateľky v službách mesta Poprad. Ako 
prezradila vedúca sociálneho odboru mesta Poprad 
Petra Závacká, mysleli aj na nich. „V tomto roku sme sa 
s koordinátorkou Jarkou Danko a Zuzkou Ľuptákovou 
rozhodli Vianočných pomocníkov ešte povýšiť a chce-
me sa poďakovať aj opatrovateľkám. Tie sú predĺže-
nou rukou Vianočných pomocníkov, pretože oni budú 
rozdávať darčeky do rodín. Pripravili sme pre nich aj 
v spolupráci s Life Academy vianočné stretnutie v den-
nom centre na Juhu. Budú mať program, občerstvenie 
a od detí dostanú aj nejaké darčeky,“ hovorí Závacká.

Pre ľudí bez domova

Každoročne sociálny odbor pripravuje Vianoce aj 
pre ľudí bez domova. „Pripravené je štedrovečerné 
stretnutie pána primátora a  jeho manželky s  ľuďmi 
bez prístrešia. Netýka sa iba ľudí evidovaných v našom 
zariadení. Vďaka vyhľadávacej činnosti sa snažíme 
osloviť aj ostatných, aby prijali naše pozvanie a neboli 
na Štedrý deň sami. Podujatie sa pripravuje v  spolu-
práci so Slovenským Červeným krížom a vďaka spon-
zorom,“ hovorí Závacká. 
Štedrá večera i  celé stretnu-
tie sa uskutoční v  jedálni 
na Baníckej ulici. „Zapojili 
sme sa do dvoch projektov 
pre ľudí bez domova, vďaka 
ktorým dostali teplé ponož-
ky," dodáva.

Pre deti z rodín v hmotnej 
núdzi

Asi dvesto detí sa poteší 
z darčekov, ktoré by si ich ro-
dičia zrejme nemohli dovoliť 
kúpiť. Aj v tomto roku sociál-

ny odbor v spolupráci s Apoštolskou cirkvou 
pripravil vianočné stretnutie na Okresnom 
úrade v Poprade pre ľudí, ktorí sú v nepriazni-
vej finančnej situácii.

Pre seniorov v centrách

Nezabudne sa ani na seniorov v centrách 
sociálnych služieb. Starkí sa budú tešiť z Via-
nočného zázraku. Funguje na podobnom 
princípe ako vyššie spomínaní Vianoční po-
mocníci. Seniori si zaželajú, čo by si k Viano-
ciam priali a  ich očakávania splnia dobro-
voľní darcovia. Seniorov v  centrách poteší 
aj Vianočná pošta, ktorá už 6 rokov spája 
dobrovoľníkov z celého sveta, aby mohli na-
písať na Vianoce pozdrav neznámym starkým 
do domovov. Rukou písané prianie je pre nich 
symbolom toho, že na nich niekto myslí. Se-

niorov v centrách potešia aj darčeky z iniciatívy Koľko 
lásky sa zmestí do krabice od topánok, ktorá napí-
še už svoj 5. ročník. Tento projekt bol ocenený aj ako 
sociálny čin roka 2019 a v roku 2022 získal aj ocenenie 
Senior Friendly. „V tomto roku je v Poprade 5 zberných 
miest, kam môžu obyvatelia priniesť krabičku plnú 
lásky. Všetky zberné miesta sú označené. Krabičky je 
možné odovzdať až do 5. decembra. Po tomto termíne 
sa už krabičky nezbierajú, nakoľko všetky musia prejsť 
kontrolou, karanténou a až potom budú distribuované 
do jednotlivých zariadení. Krabičky budú venované se-
niorom v zariadeniach v meste Poprad a blízkom oko-
lí. Pokiaľ to bude možné, odovzdávanie prebehne aj 
za účasti kontaktných osôb a možno aj s nejakým kul-
túrnym programom,“ uviedla Viera Orolinová, lokálny 
koordinátor zbierky pre Prešovský kraj.

Francúzsky spisovateľ, filozof, prozaik a  moralista 
Nicolas Chamfort raz povedal: „Dávať je trvalejšie po-
tešenie ako prijímať, pretože ten, kto dáva, si to pamätá 
dlhšie.“ Pri všetkých týchto šľachetných iniciatívach si 
ale na tieto Vianoce určite budú dlho spomínať i všetci 
obdarovaní.

 Jana Pisarčíková
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FOTO: Klub popradských výtvarníkov

Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
Váš dodávateľ tepla a TÚV Vám praje pokojné Vianoce a šťastný nový rok.

Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
Váš dodávateľ tepla a TÚV Vám praje pokojné Vianoce a šťastný nový rok.

Každý človek viac, či menej túži po krá-
se, po umeleckých zážitkoch, má rád 

umenie rôzneho druhu, či štýlu, napríklad 
aj výtvarné umenie. Pre mnohých, aj keď 
umelecká tvorba nie je povolaním, je vy-
tváranie nových hodnôt potrebou, a to 
predovšetkým pre svoje vnútorné uspoko-
jenie z tvorby, sebarealizáciu, pre zobraze-
nie vlastných nápadov a pocitov, pre rozvoj 
tvorivých schopností, ale aj pre potešenie 
iných ľudí.

K vážnym tvorivým koníčkom patrí aj 
výtvarný prejav vo všetkých jeho techni-
kách, témach a žánroch. Jestvuje celá šká-
la ľudí, ktorí sa s tvorivým zaujatím venu-
jú popri svojom zamestnaní výtvarnému 
prejavu v čase osobného voľna. Sú to ne-
profesionálni výtvarníci rôzneho vzdelania a výtvar-
ného školenia. Pri hodnotení výsledkov tvorby je však 
rozhodujúca výtvarná kvalita, zvládnutie techniky, no 
hlavne tvorivý vklad a osobitý výtvarný rukopis.

K takýmto výtvarníkom patria aj členovia Klubu 
popradských výtvarníkov, ktorý vznikol na jar v roku 
2008 pod vedením výtvarníka a galeristu Františka 
Žoldáka. Za 14 rokov činnosti klubu prešlo týmto ko-
lektívom okolo 30 autorov. V súčasnosti ich pracuje 
okolo 10. Výber zo svojej tvorby z ostatných 2 rokov 
predstavujú vo výstavných priestoroch Podtatranskej 
knižnice v Poprade na Západe. Svoje maľby vystavu-
jú títo súčasní členovia a autori : Norika Habláková, 
Anna Krajčinovská, Jolka Künneová, Helena Smolko-
vá, Helena Suchá, Robo Pavlík, Jozef Ujčík, Juraj Ujhá-
zy a František Žoldák.

Je to voľný výtvarný salón, čiže na výstave sú za-
stúpené rôzne motívy – zátišie, kvety, krajiny, por-
trét, figurálne kompozície, no i práce štylizované 
i abstraktné. Realizované sú v rôznych maliarskych 

technikách, ako je akvarel, tempera, pastel, olej, akryl 
a rôzne kombinácie. Ako možno na výstave vidieť, 
každý autor prispel inou témou, farebnosťou, rukopi-
som a svojským videním.

Okrem tvorby v ateliéri členovia klubu pravidel-
ne navštevujú výstavy slovenských galérií, kde o vy-
stavených dielach a autoroch diskutujú, rozoberajú 
techniky a postupy, čím si navzájom obohacujú svoje 
tvorivé videnie i vlastné výtvarné schopnosti. Taktiež 
si rozširujú prehľad o súčasnom výtvarnom umení.

Výtvarníci klubu sú nesmierne vďační vedeniu 
Podtatranskej knižnice za poskytnutie priestorov 
pre  tvorbu a výstavy, bez ktorých by klub nemohol 
existovať.

Výstava „Výtvarný salón Klubu popradských vý-
tvarníkov“ je sprístupnená od 14.novembra 2022 
do 6.januára 2023 v Podtatranskej knižnici v Poprade 
na sídlisku Západ, ul. Podtatranská.č.1.

 František Žoldák
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PARTNERI:

Inzercia -  1/1 18 01 12 2022
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v obradnej sieni

Mesto Poprad ako správca dane upozorňu-
je občanov mesta Poprad na daňové po-
vinnosti týkajúce sa dane z  nehnuteľností 

a na zmenu pri uplatnení si zníženia alebo odpus-
tenia miestneho poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady v roku 2023.

Ak v  priebehu roka 2022 nedošlo k  žiadnym 
zmenám vo vlastníctve, nájme alebo užívaní ne-
hnuteľností, daň z nehnuteľností na rok 2023 správ-
ca dane vyrubí rozhodnutím podľa údajov z posled-
ného podaného priznania k dani z nehnuteľností.

Ak v  priebehu roka 2022 došlo k  zmene vlast-
níctva nehnuteľností alebo k  zmene druhu ale-
bo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu 
alebo nebytového priestoru, daňovníkovi vzni-
ká povinnosť podať priznanie k  dani z  nehnuteľ-
ností na Mestskom úrade v  Poprade najneskôr 
do 31.  01.  2023. K  vyplnenému daňovému prizna-
niu je potrebné doložiť fotokópie dokladov, ktoré 

preukazujú tieto zmeny, napr. rozhodnutie o povo-
lení vkladu z Okresného úradu - katastrálneho od-
boru, kúpno -predajnú zmluvu a  i. Taktiež upozor-
ňujeme poplatníkov na novelu zákona č. 582/2004 
Z. z. o  miestnych daniach a  miestnom poplatku 
za komunálne odpady a  drobné stavebné odpa-
dy v znení neskorších predpisov, na základe ktorej 
si podľa § 82 odseku 5 poplatník uplatní zníženie 
alebo odpustenie poplatku najneskôr do 30  dní 
po skončení zdaňovacieho obdobia, inak nárok 
na zníženie alebo odpustenie poplatku zaniká. 
Z uvedeného vyplýva, že ak poplatník splnil pod-
mienky na zníženie alebo odpustenie poplatku 
z  dôvodu, že sa na území obce nezdržiava alebo 
nezdržiaval viac ako 90 dní, má si splniť oznamova-
ciu povinnosť, a zároveň predložiť správcovi dane 
príslušné podklady podľa zákonom stanovenej le-
hoty 30 dní po skončení kalendárneho roku 2022, 
čiže posledný deň lehoty je 30. 01. 2023.

Daňové povinnosti 
občanov na rok 2023
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FOTO: mesto Poprad, Jana Pisarčíková, archív MIK Poprad

Vianočné 
a novoročné 
bohoslužby 

v popradských 
chrámoch
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Rímskokatolícka cirkev

Konkatedrála 
Sedembolestnej 
Panny Márie
Poprad mesto

Rímskokatolícky 
kostol Poprad - Juh

FOTO: mesto Poprad, Jana Pisarčíková, archív MIK Poprad

24. 12. 7:00, 16:00, 22:00 Štedrý deň 

24:00 Polnočná sv. omša

25. 12. 6:30, 8:00, 10:00, 17:00, 
18:30

Narodenie Pána                      

26-30. 12. 6:00, 12:00, 16:00, 18:00

31. 12. 7:00 a 17:00 Silvester

01. 01. 6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 
17:00 a 18:30

Panna Mária Boho-
rodička – Nový rok

06. 01. 6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 
17:00, 18:30

Zjavenie Pána

24. 12. 7:00 
16:00–deti

Štedrý deň 
Vigília

24:00 Polnočná sv. omša

25. 12. 7:00, 9:00, 11:00, 15:00 Narodenie Pána

26. 12. 7:00, 9:00, 11:00 Sv. Štefana

27. - 30. 12. 6:45, 18:30 Vianočné obdobie

31. 12. 7:00, 17:00 Starý rok

01. 01. 7:00, 9:00, 11:00, 15:00 Nový rok

06. 01. 7:00, 9:00, 11:00, 15:00 Traja králi

Vianočné 
a novoročné 
bohoslužby 

v popradských 
chrámoch
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FOTO: Jana Pisarčíková, mesto Poprad

24. 12. 7:00 Štedrý deň

24. 12. 24:00 Polnočná sv. omša

25. 12. 8:00 a 10:00 Narodenie Pána                      

26. 12. 8:00 a 10:00

31. 12. 16:00 Sv. omša na poďakovanie 
za Božie dobrodenia počas 
uplynulého roka

01. 01. 8:00 a 10:00 Panny Márie Bohorodičky

06. 01. 8:00 a 10:00 Zjavenie Pána

24. 12. 16:00 Štedrý deň

24:00 Polnočná sv. omša

25. 12. 8:00, 10:00 Narodenie Pána

26. 12. 8:00, 10:00 Sv. Štefana

31. 12. 17:00 Silvester

01. 01. 8:00, 10:00 Panny Márie Bohorodičky – Nový 
rok

06. 01. 8:00, 10:00 Zjavenie Pána

08. 01. 8:00, 10:00 Krst Pána

24. 12. 8:00 a 24:00

25. 12. 10:00

26. 12. 9:00

31. 12. 16:00

01. 01. 10:00

06. 01. 9:00

08. 01. 9:00

Evanjelická cirkev a. v.

24. 12. 17:00 Štedrovečerné služby Božie

25. 12. 9:00 Slávnostné Služby Božie
1. sviatok Vianočný

26. 12. 9:00 Slávnostné Služby Božie
2. sviatok Vianočný

31. 12. 17:30 Služby Božie na závierku občianske-
ho roka

01. 01. 9:00 Služby Božie na Nový rok

06. 01. 9:00 Zjavenie Krista Pána mudrcom

24. 12. 17:00 Štedrovečerné služby Božie

25. 12. 10:00 Narodenie Pána, 
1. slávnosť vianočná

26. 12. 10:00 Pamiatka mučeníka Štefana, 
2. slávnosť vianočná

31. 12. 17:00 Silvester

01. 01. 10:00 Obrezanie Krista Pána,
Nový rok

06. 01. 10:00 Zjavenie Krista Pána

24. 12. 7:00, 16:00, 22:00
24:00

Štedrý deň, 
Polnočná sv. omša 

25. - 26. 12. 7:00, 9:30, 11:00 a 18:30 Narodenie Pána

27. 12. 7:00 a 17:00 Odpustová sv. omša

28. – 29. 12. 18:30 Vianočné obdobie

30. 12. 17:00 Svätej rodiny

31. 12. 17:00 Ďakovná sv. omša

01. 01. 7:00, 9:30, 11:00 a 18:30 Panny Márie Boho-
rodičky

02. - 05. 01 18:30 Vianočné obdobie

06. 01. 7:00, 9:30, 11:00 a 18:30 Zjavenie Pána

Rímskokatolícky 
kostol
Poprad – Veľká

Rímskokatolícky kostol
Spišská Sobota

Rímskokatolícky 
kostol Matejovce

Rímskokatolícky 
Kostol Sv. Jána 
Krstiteľa
Stráže

Evanjelický kostol
Poprad, námestie

Evanjelický kostol
v Poprade-Veľkej 
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24. 12. 15:30 Štedrovečerné služby Božie

31. 12. 16:00 Služby Božie na závierku 
občianskeho roka

25. 12. 10:30 Slávnostné Služby Božie 1. sviatok Via-
nočný

01. 01. 10:30 Služby Božie na Nový rok

24. 12. 15:00 Štedrovečerné služby Božie

25. 12. 8:30 Slávnostné Služby Božie Narodenie 
Pána, 
1. sviatok Vianočný

26. 12. 8:30 Pamiatka mučeníka Štefana, 2. sviatok 
vianočný

31. 12. 15:00 Služby Božie na záver občianskeho roka

01. 01. 8:30 Služby Božie na Nový rok 

06. 01. 8:30 Zjavenie Krista Pána

Apoštolská cirkev

24. 12. 15:30 Štedrovečerná bohoslužba

25.12. 10:00 Vianočné bohoslužby

31. 12. 18:00 Skupinkové stretnutia  a stretnutia rodín.

01.01. 10:00 Novoročné bohoslužby

Gréckokatolícka cirkev

23. 12. 8:30 Kráľovské hodinky 
Aliturgický deň 

24. 12. 8:30 

15:00

Svätá liturgia sv. Jána Zla-
toústeho
Veľká večiereň

21:00 Veľké povečerie s lítiou

25. 12. 7:30 
8:30
10:30

Utiereň 
Svätá liturgia sv. Bazila Veľ-
kého + myrovanie

26. 12. 8:30, 10:30 Svätá liturgia

27. - 30. 12. 17:30 Svätá liturgia

31. 12. 15:00
16:00

Svätá liturgia 
Veľká večiereň s lítiou

01. 01. 8:00
8:30, 10:30, 18:30

Utiereň
Svätá liturgia sv. Bazila Veľ-
kého + myrovanie

02. - 04. 01. 17:30 Svätá liturgia

05. 01. 8:30
15:00

21:00

Kráľovské hodiny
Liturgia sv. Bazila Veľkého 
s večierňou
Veľké povečerie s lítiou, Veľ-
ké jordánske svätenie vody

06. 01. 8:30
10:30
13:30

Svätá liturgia a myrovanie
Svätá liturgia a myrovanie
Posviacka domov

Bratská jednota baptistov

24. 12. 16:00 Štedrovečerná bohoslužba
25. 12. 10:00 Bohoslužba na 1. sviatok vianočný

26. 12. 10:00 Bohoslužba na 2. sviatok vianočný

31. 12. 18:00 Silvestrovská bohoslužba

01. 01. 10:00 Novoročná bohoslužba

Gréckokatolícky 
chrám - Poprad

Evanjelický kostol
Spišská Sobota

Modlitebňa BJB
v Poprade-Veľkej

Evanjelický kostol
Stráže

Zasadačka 
Okresného úradu 
Poprad

FOTO: mesto Poprad, J. P.
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Evanjelický kostol 
Poprad - Matejovce 
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FOTO: Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Poprad, J. P.

Okresný úrad pri svojom vzniku sídlil v Spišskej So-
bote v mestskej budove na Sobotskom námes-
tí na prízemí, kde bol okrem neho umiestnený 

berný úrad (na prvom poschodí) a Okresný súd (v suteré-
ne). V roku 1928 sa uvažovalo o „rozšírení personálu vzhľa-
dom na možné zväčšenie popradského okresu o  obce 
Štrba a  Teplička“. V  roku 1930 Okresný úrad v  Poprade 

so sídlom v Spišskej Sobote spravoval 8 notárskych úra-
dov, v ktorých bolo 27 obcí s 22 748 obyvateľmi (českoslo-
venskej národnosti 16 608, nemeckej 5 192, 430 rusínskej 
a 407 iných). Okresným náčelníkom bol Michal Haviar.

V roku 1928 Obecný notársky úrad v Poprade oslovil 
viacero architektov. Na zásah Ministerstva veřejných prací 
republiky Československé bola 6. novembra 1930 zákazka 

Potreba vybudovať budovu pre nový štátny orgán 
okresného významu vznikla po prijatí vládneho 
nariadenia č. 378/1922 Zb. o rozdelení a sídlach 
okresných úradov na Slovensku, kedy vznikol 
1. januára 1923 z dovtedajšieho Slúžnovského 
okresu v Spišskej Sobote Popradský okres. Vládne 
nariadenie č. 383/1922 Zb. zrušilo niektoré 
štátne úrady na Slovensku a ich pôsobnosť bola 
prenesená na župné a okresné úrady, na ktorých 
boli zriadené odborné oddelenia.

od sprevádzkovania 
budovy Okresného 
úradu v Poprade90

rokov
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odstúpená architektovi Milanovi Harmincovi. Finančný 
náklad na výstavbu bol odhadovaný na 2 mil. korún. 
Mesto chcelo tieto výdavky zabezpečiť cez pôžičku a zá-
roveň požadovalo, aby sa na financovaní podieľal v 1/3 
štát a 1/3 okres. Začiatkom roka 1931 sa vybral starosta 
Imrich Varga do Prahy na Ministerstvo vnútra, aby zabez-
pečil tretinové hradenie rozpočtu výstavby budovy. Pra-
he sa nepáčil vybraný pozemok a dala si podmienku, že 
kancelárie úradníkov musia byť orientované na juh. Voľba 
padla na tzv. Kriegerov pozemok na Popradskom riadku 
pri rieke Poprad, patriaci Syndikátu popradskej škrobárne 
a fabrike na výrobu sirupu. Jej zástupcovia boli ochotní 
predať 963,20 kvadrátnych siah za 215 000 korún. Kúpno-
predajná zmluva bola s pôvodnými majiteľmi podpísaná 
až v októbri 1935.

Budúce stavenisko bolo do rúk firmy Šašinka 
odovzdané 4. augusta 1931. So stavbou sa začalo 8. au-
gusta. Budovu Okresného úradu naprojektoval architekt 
Milan Harminc z Bratislavy v roku 1931.

Novostavba Okresného úradu bola postavená 
na základe verejnej súťaže a zadaná firmám na základe 
schválenia Ministerstva verejných prác 29. júla 1931. Su-
perkolaudácia sa uskutočnila až 28. marca 1935 so zástup-
cami dodávateľských firiem. Firma Jozef Šašin-
ka vykonala práce zemné, murárske, železo-
betónové, obkladačské, kamenárske, tesárske, 
klampiarske, pokrývačské, parketárske, natie-
račské a čalúnnické. Pri jej výbere rozhodlo, že 
išlo o popradskú firmu, ktorá bola najlacnejšia. 
Ako stavebný dozor sa kolaudácie zúčastnil ar-
chitekt Milan Harminc, Fridrich Jac, ako zástup-
ca mesta Poprad a za Okresný úrad v Poprade 
okresný náčelník Michal Haviar. Pri kolaudácii 
boli zistené menšie závady spojené s vlhkosťou 
od rieky Poprad. Budovu do svojej správy prevza-
lo mesto Poprad. Okresný úrad sa zo Spišskej So-
boty presťahoval do trvalého sídla v Poprade a za-

čal úradovať 15. novembra 1932.
Nový vzhľad budova dostala 

po roku 1960, kedy bola Radou 
Okresného národného výboru 
(ONV) odsúhlasená prístavba bu-
dovy ONV s  nákladom 2 315 000 
Kčs. V nej bola umiestnená zasa-
dačka ONV pre 500 osôb, závod-
ná jedáleň pre 240 osôb a garáže 
pre 16 osobných automobilov. 
Dôvodom rozšírenia budovy 
bola územná reorganizácia okre-
su v roku 1960. Stavbu realizovali 
Pozemné stavby v  Poprade. Ná-
klady hradil ONV.

Druhá štvorpodlažná prístav-
ba budovy ONV, ktorá bola s pô-
vodnou budovou aj prepojená, 
sa uskutočnila v  rokoch 1973  – 

1974.  24. augusta 1973 Rada ONV v  Poprade schválila 
jednostupňový projekt k  prístavbe budovy ONV v  Po-
prade s celkovým investičným nákladom 1 204 400 Kčs. 
Schvaľovací protokol bol schválený 31. augusta 1973, sta-
venisko bolo odovzdané v septembri 1973 a stavba bola 
dokončená v roku 1974.

PhDr. Zuzana Kollárová, PhD.
Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Poprad

Na budove Okresného úradu je umiestnená aj pamätná tabuľa Jána 
Bendíka, ktorý sa aktívne zapojil do príprav Slovenského 
národného povstania.
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4. Nedeľa 19:00 / Aréna Poprad 

KANDRÁČOVCI 
Koncert známej hudobnej skupiny. 

6. utorok 14:00 / Tatranská galéria 
- Artklub 

ANJEL VIANOC 
Vernisáž výstavy výtvarných prác detí 
a mládeže. 

8. Štvrtok 10:30 / Tatranská galéria 

RÓMSKE VIANOCE 
Tanečné vystúpenie rómskeho 
folklórneho súboru Kesaj Tchave. 

8.‑10. Štvrtok‑Sobota 8:00‑18:00, 
sobota do 11:30 / Podtatranská 
knižnica, Podtatranská ulica 

VIANOČNÝ JARMOK 
V KNIŽNICI 

Umelecko-remeselný jarmok 
s vianočnou tematikou pre širokú 
verejnosť. Predaj vianočných ozdôb, 
cukroviniek a iných produktov ručných 
prác.   

9. Piatok 19:00 / Dom kultúry 

OŽIVENÍ 
Celovečerný program Folklórneho 
súboru VAGONÁR. 

10. Sobota 18:00 Dom kultúry 

OŽIVENÍ 
Repríza celovečerného programu 
Folklórneho súboru VAGONÁR. 

12. Pondelok 19:00 / Dom kultúry 
DESMOD Teatro Set 2022 

Komorný akustický koncert rockovej 
skupiny z Nitry. 

12. Pondelok 21:00 / Evanjelický 
kostol na Nám. sv. Egídia 

FILIP JANČÍK 
Koncert v rámci Vianočného turné 
2022. 

13.‑15. utorok ‑ Štvrtok 9:00 – 
13:00 / Podtatranské múzeum 

VOŇAVÉ VIANOCE V MÚZEU 
Vianočné tvorivé dielne pre objednané 
školské kolektívy. Tradičné pečenie 
oplátok a výroba vianočnej ozdoby 
na stromček z orechových škrupiniek.  

14. Streda 14:00 / Klub dôchodcov 
Spišská Sobota 

OD NÁS PRE VÁS 
Vianočné pásmo v podaní detí z MŠ 
Spišská Sobota. 

17. Sobota 18:00 / Evanjelický 
kostol na Nám. sv. Egídia 

VIANOČNÉ ĽUDOVÉ KOLEDY 
Zmes kolied a krátkych scénok 
z vianočného obdobia v podaní 
ľudových hudieb a folklórnych súborov 
podtatranského regiónu. 

26. Pondelok 18:00 / Aréna 
Poprad 

ŠTEFAN REPKA Goral‘s BAND 
Vianočný galaprogram. 

27. utorok 18:00 / Aréna Poprad 

KALI & PETER PANN + SIMA 
warm up DJ HAJTKOVIČ 

Koncert. 

Výstavy 
Od 6. 12. do 28. 2. 2023 / 
Tatranská galéria 

ANJEL VIANOC 

Tradičná výstava víťazných súťažných 
prác žiakov materských, základných, 
špeciálnych, základných umeleckých 
a stredných škôl. 

Do 9. 12. / Tatranská galéria 

Ernest Zmeták – Intímne 
všestranný 

Výstava najnovšej akvizície diel Ernesta 
Zmetáka, slovenského akademického 
maliara, kresliara, grafika a ilustrátora.  

Do 6. 12.  / Podtatranská knižnica, 
Podtatranská ulica 

Výtvarný salón Klubu 
popradských výtvarníkov 

Výstava prác výtvarníkov Anny 
Krajčinovskej, Jolky Kunneovej, Noriky 
Hablákovej, Heleny Smolkovej, Heleny 
Suchej, Roba Pavlíka, Jozefa Ujčíka, 
Juraja Ujházyho a Františka Žoldáka. 

Do 5. 2. 2023 / Podtatranské 
múzeum 

František Miháľ – Výber 
z tvorby 

Autorská výstava výtvarných 
diel geológa, speleológa, strážcu 
národného parku a amatérskeho 
výtvarníka. 

Do 5. 1. 2023 / Scherfelov dom 
Poprad – Veľká 

Travel and Emotions 
Medzinárodná výstava fotografií 
na tému Život nie je čierno-biely. 

Od 5. 12 do 6. 1. 2023 / 
ArtLasák Gallery, Nám. sv. Egídia 

Elian 
Krása imaginárneho sveta. Predajná 
výstava.

Od 7. 12. do 31. 1. 2023 / 
Podtatranské osvetové stredisko, 
Sobotské námestie 

Remeselné Vianoce 
Výstava rezbára Ľubomíra 
Kopčáka so zameraním na fujary 
a výrobky z dreva. 

Od 14. 12. do 19. 2. 2023 / 
Tatranská galéria 

Ján Zoričák – HEIMAT 
Rozsiahla výstava tvorby významného 
umeleckého sklára žijúceho 
a tvoriaceho vo Francúzsku. 

Stála expozícia / Tatranská galéria 
Odkryté hodnoty APP 

Stála expozícia diel zo zbierkového 
fondu Tatranskej galérie predstavuje to 
najlepšie z tvorby takmer 80 autorov. 
Výstava je spracovaná v aplikácii 
a doplnená obsažným katalógom.

Mesačník

POPRAD

Kam za kultúrouDECEMBER

2022
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Spoločenská rubrika

OKTÓbER

15. 10.  Mgr. Eva liptáková a Peter Papp 

NOVEMbER

4. 11.  Viera Rusnačeková a Marián Zelina 

CITáT
„Najkrajší darček, aký môžeme nájsť pod stromčekom, je niečo, čo sa nedá kúpiť za peniaze. Až časom pochopíme, že ten naj-

vzácnejší dar predstavuje zomknutá rodina, ktorej členovia sa milujú každý deň v roku a uvedomujú si krehkosť týchto okamihov.  “  
 (Burton Hills)
 
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)

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

OKTÓbER  

26. 10. v Poprade – Veľkej s Vierou žoldákovou  (1947) 
27. 10. v Poprade – Veľkej s Máriou hámorovou  (1942)  
28. 10. v Poprade  Veľkej s Amáliou Koškovou  (1938) 
29. 10. v Poprade  Veľkej s Renátou Gondovou  (1972) 
30. 10. v Poprade  Veľkej so Stanislavou Pajerchinovou Černou (1964) 
31. 10. v Poprade  Veľkej s bernardom Zvaleným  (1945) 

NOVEMbER 

2. 11. v Poprade  Veľkej s Milanom Fridmanským  (1947) 
4. 11. v Poprade  Veľkej so Štefanom Kromkom  (1968) 
 v Poprade  Veľkej s bystríkom Paračkom  (1958) 
6. 11. v Strážach pod Tatrami s Teréziou Slavkovskou  (1931) 
 v Poprade  Veľkej s jozefom Vnenčákom  (1944) 
07. 11. v Poprade  Veľkej s Katarínou Skokanovou  (1944) 
9. 11.  v Poprade  Veľkej s Ing. Vladimírom balogom   (1951) 
 v Poprade  Veľkej s Erikou Eperjessyovou  (1940) 
11. 11. v Poprade  Veľkej s Michalom Ščerbákom  (1950) 
 v Poprade  Veľkej s JUDr. ladislavom Kohoutom (1934) 
14. 11. v Poprade  Veľkej so Štefanom baňasom (1978) 
15. 11. v Poprade  Veľkej s Dušanom Švagerkom (1954) 
 v Poprade  Veľkej s Ing. Tatianou Reichovou (1959) 
17. 11. v Poprade  Veľkej s Andreou Sopkovou (1973) 

DECEMBER

ZDROJ:E ‑VUC.SK

LEKÁRENSKÁ POHOTOVOSŤ POČAS SVIATKOV  

24. 12. 22. 	Lekáreň	MDpharm, Karpatská 3273/11, 05801 Poprad (8:00 - 21:00)

25. 12. 22.	Lekáreň	STYRAX, L. Svobodu 3782/63, 05801 Poprad (8:00 - 21:00)

26. 12. 22,	Lekáreň	LIMBA, Podtatranská 2501, 05801 Poprad (8:00 - 21:00)
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Pred začiatkom tohto ročníka III. ligy 
Východ ste avizovali, že príprava 
na súťaž bude pokojnejšia, pretože 

ste nemuseli nanovo skladať káder. Aký 
bol teda ligový štart z vášho pohľadu?

„Ubehlo to neuveriteľne rýchlo, pretože 
si na tie slová dobre pamätám. Žiaľ, musím 
skonštatovať, že som nemal dobrý odhad. 
Vyskladali sme káder, ktorý bol zložený 
z našich mladých hráčov a doplnený o pár 
skúsenejších. Bol som presvedčený, že toto 
mužstvo bude hrať solídny futbal o  stred 
tabuľky. Začiatok nebol zlý. Porazili sme Ná-
mestovo a  odohrali výborný zápas v  Spiš-
skej Novej Vsi. Ani po prehre s Bardejovom 
to nebola žiadna tragédia. Potom však prišli 
zranenia a museli sme hľadať optimálnu zo-
stavu. Prestalo sa nám dariť a nevedeli sme 
odohrať taký zápas, v ktorom by sme mali 
trochu šťastia.“

Na vašu hru sa neskôr dalo pozerať, no 
výsledkovo to stále nešlo. Čím to podľa 
vás bolo?

„Hrali sme síce pekný futbal, ale úžasne 
neúčinný. Strieľali sme málo gólov a  mali 
sme spočiatku problém si vôbec nejakú 
šancu vypracovať. Postupne sa to zlepšova-
lo, ale prenasledovala nás strelecká bieda. 
Najmä doma sme prehrávali zápasy, v kto-
rých sme mali aj sedem gólových šancí. 
Robili sme chyby v  obrane a  tým pádom 
výsledky nemohli byť dobré.“

Aká bola vtedy atmosféra v tíme?

„Napriek všetkému nebola zlá. Chlap-
ci odvádzali na tréningoch všetko čo sa 
dalo a aj my tréneri sme sa snažili držať ich 
nad vodou. V  šatni však chýbal takzvaný 
tmel a kus optimizmu či šťastia. Aj z tohto 
pohľadu nemôžem túto jesennú časť sezó-
ny hodnotiť inak ako nevydarenú.“

Futbalisti 
na jeseň 
neoslnili

Futbalisti FK Poprad v jesennej časti 
III. ligy Východ obsadili 13. miesto. 
Odohrali 15 zápasov s bilanciou 
štyri výhry, dve remízy a deväť 
prehier. Súperom nastrieľali 13 gólov 
a inkasovali 26. Polčas súťaže zhodnotil 
tréner Vladimír Lajčák.
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Môžete to rozmeniť na drobné?

„Mám na tom svoj podiel. Išiel som do súťaže s úz-
kym kádrom a  keď sa v  príprave zranili kľúčoví hráči 
pre ofenzívu (Kuba a Dzurjo, pozn. red.), neskôr aj Lu-
káš Janigloš a  vylúčili nám posilu Bankoleho, tak sa 
ukázalo, že nestačíme na skúsenejšie tímy. Problém bol 
však ten, že oproti minulosti sme strácali kľúčové zápa-
sy s tímami, ktoré sme mali porážať. Reálne sme v nich 
boli lepší, ale body sme nezískali. To nás bolí a dostalo 
nás to dole. Jednoducho, celé to hodnotím ako svoju 
najneúspešnejšiu trénerskú sezónu v živote.“

Stále je to však len polčas sezóny a  s  výnimkou 
dvoch „výbuchov“ tie výsledky boli vždy tesné. Dá 
sa na tom stavať?

„Aj tie dve spomínané vysoké prehry vyzerali úpl-
ne inak ako samotná hra – najmä v Lipanoch. Chlap-
ci do tých zápasov dávali dušu a  bojovali, ale najmä 
v domácich zápasoch sa od nás úplne odvrátilo šťastie. 
Úplne zaslúžene sme doma prehrali snáď len s Barde-
jovom. Nemali sme prečo strácať body s  Giraltovca-
mi, Lučencom či Kalinovom. Boli to doslova alogické 
zápasy. Futbal je však taký. Zahodili sme viacero šancí 
a urazili sme tým asi kartu. Chlapci boli zle nastavení 
a po nezdare išli okamžite hlavy dole. Dokonca aj v zá-
pasoch, v ktorých sme viedli, prichádzal strach o výsle-
dok namiesto eufórie a všetci sme sa triasli, len aby sme 
zase neprehrali a nedostali gól v samom závere. Verím 
preto, že tí, ktorí tu v zime ostanú, tak budú minimálne 
o túto skúsenosť silnejší a zocelí ich to.“

bude tento káder na to stačiť?

„Budeme ho musieť doplniť. Najmä smerom dopre-
du nie sme účinní, ani efektívni. Budeme musieť nájsť 
nejaké riešenia. Chcel som hrať s  týmto mužstvom 
kombinačný a krajší futbal. Oproti minulosti som me-
nej tlačil na fyzickú prípravu či agresivitu, ale vôbec sa 
mi to nevyplatilo. Beriem to na seba, nemal som dobrý 
odhad.“

bol toto dôvod, prečo ste v októbri chceli pri tímo‑
vom kormidle skončiť?

„Skúšal som všetko, čo o tej hre viem a výsledky ne-
prichádzali. Frustrovalo to nielen chlapcov, ale aj mňa. 
Zápasy sa rúcali na maličkostiach a banálnych chybách, 
ktoré sa dali odstrániť. Nakoniec som sa ale rozhodol 
ostať, pretože musíme dať všetci hlavy dokopy. Je po-
trebné sa o ten klub starať, aby zostal aspoň v takom 
stave, v akom je. A -mužstvo treba ale pripraviť tak, aby 
sme tretiu ligu s prehľadom uhrali.“

Dajú sa po jeseni hľadať vôbec nejaké pozitíva?

„Ale áno. Viacero mladých hráčov išlo výkonnostne 
hore. Posledný zápas jesene, ktorý sme vyhrali v Snine, 
vychytal na nulu mladý brankár Straka a to viacerými 

zázračnými zákrokmi. Výkonnostne podrástli aj takí 
hráči, ako napríklad Bašista či Harčár. Veľmi dobre hral 
Dianovský, ktorý je však stále kľúčovým hráčom do-
rastu. Veľké predpoklady ukázal ďalší dorastenec Ro-
dák, ktorý určite patrí do A -tímu, ale musíme v klube 
pracovať citlivo, aby sme jednotlivé mužstvá neosla-
bovali navzájom. Naopak, väčšiu pomoc som očaká-
val od niektorých hráčov, ktorí k nám prišli ako posily. 
Z nich úplne všetko naplnil asi iba Marián Ferenc, ktorý 
bol našim najlepším hráčom. Lukáša Janigloša zasta-
vilo zranenie, ale tiež patril na ihrisku k  lídrom. Väčší 
prínos som očakával od Juraja Kuca, ktorý si už zahral 
aj druhú ligu a solídne výkony podávali či už Šimonovič 
alebo Kočik.“

A čo skúsenejší hráči?

„Ján Malec bol posilou v  bráne po celý čas až 
do svojho zranenia. Medzitým si však sám pripravil 
výbornú náhradu v  podobe mladého Straku. Milan 
Ondruš mal vynikajúci začiatok sezóny, ale je to veľmi 
vyťažený muž a to sa pod jeho výkony neskôr podpí-
salo. Nemôžem však opomenúť posilu do útoku. Jakub 
Škovran nastrieľal súperom sám sedem gólov a  zara-
dil sa medzi kanonierov súťaže. Bez neho si už vôbec 
neviem predstaviť, kto by góly dával. Zvyšok stagno-
val. Vôbec nešiel hore Dávid Weiss, ani Pavol Bryndza. 
Zummera sme dokonca pustili do Stropkova, pretože 
tu sa nevedel presadiť. V útoku boli najväčšie rezervy.“

Aká je teda vízia do jarnej časti súťaže?

„Vďaka ostatnému víťazstvu v  Snine sme sa vyhli 
priepasti, ale na jar to bude určite tvrdý boj o záchra-
nu. Dali sme si po jeseni dva týždne voľna a potom sme 
sa pustili do základnej kondičnej predprípravy. Fyzicky 
potrebujem pripraviť mužstvo úplne inak. Vrátim sa 
jednoducho k tej trénerskej metodike, akú som prefe-
roval v minulosti. Musíme hrať agresívnejší a behavejší 
futbal. Verím, že takto bude aj efektívnejší. Dúfam, že 
sa nám podarí vhodne doplniť káder, pretože na jeseň 
nám úplne chýbala stredná generácia. Veľké oči ale ne-
mám, pretože naše možnosti i  stav klubu majú svoje 
limity.“

 Marek Vaščura

„PRObléM bOl, žE OPROTI 
MINulOSTI SME STRáCAlI 

KľúČOVé ZáPASy S TÍMAMI, 
KTORé SME MAlI PORážAť. 

REálNE SME V NICh bOlI lEPŠÍ, 
AlE bODy SME NEZÍSKAlI.“
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Súťažilo sa v  piatich kategóri-
ách, od najmladších žiačok až 
po ženy. V  závislosti od veku 

gymnastiek sa náročnosť na nára-
diach zvyšovala. „V  každej kategórii 
cvičia dievčatá podľa predpísaného 
obsahu. Menšie deti majú menej ná-
ročné cvičebné tvary a  čím sú star-
šie, tým majú tie tvary v  zostavách 
náročnejšie. To je základný rozdiel. 
Na staršie dievčatá je pritom klade-
ný väčší dôraz aj v  súvislosti s  este-
tikou,“ zhrnula hlavná rozhodkyňa 
súťaže Dagmara Strmenská.

Pozorným okom sledovala výko-
ny pretekárok aj predsedníčka sekcie 
Gymnastiky pre všetkých pri Sloven-
skej gymnastickej federácii Laura Ko-

štialová. Jej poslaním je motivovať 
k takémuto druhu pohybu čo najšir-
šie masy ľudí. „Gymnastika je základ 
všetkých športov. My sa snažíme, 
aby bola naozaj pre všetkých. Vítame 
medzi nami všetky vekové kategórie, 
chlapcov i  dievčatá, od maličkých 
detí až po seniorov. Chodievame 
spoločne na slovenské, ale aj za-
hraničné súťaže. V  budúcom roku 
napríklad pripravujeme spoločnú 
skupinovú skladbu pre Gymnaestra-
du v  Holandsku. Tam budeme mať 
dokonca účastníkov do 90 rokov. Ne-
snažíme sa produkovať vrcholových 
gymnastov, ale motivovať deti k cvi-
čeniu a  zdravému životnému štýlu,“ 
uviedla.

Gymnastika 
potichu valcuje 

záujem detí
Športový klub športovej gymnastiky 

GY-TA Poprad patrí už roky do desiatky 
najkvalitnejších klubov na Slovensku a zvláda 

aj organizáciu významnejších podujatí. 
V novembri sa tak mohlo v telocvični 
ZŠ Dostojevského uskutočniť 2. kolo 

Slovenského pohára kategórie C s účasťou 
klubov z celého Slovenska.

„NESNAžÍME SA 
PRODuKOVAť 

VRChOlOVýCh 
GyMNASTOV, 

AlE MOTIVOVAť 
DETI K CVIČENIu 

A ZDRAVéMu
žIVOTNéMu ŠTýlu.“

rozhodkyňa súťaže 
Dagmara Strmenská.
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Záujem o  gymnastiku aj zásluhou takýchto aktivít 
rastie a preteky v Poprade boli toho dôkazom. Boli tu 
kluby, ktoré zbierali úplne prvé skúsenosti. „Gymnas-
tickú sekciu v  rámci našej akadémie sme rozbehli len 
pred rokom a pol. Toto sú pre nás úplne prvé veľké pre-
teky. Verím, že v Slovenskom pohári nazbierame neja-
ké body a  do budúcna prilákame aj ďalšie dievčatá,“ 
prezradila trénerka Limitless Academy Liptovský Miku-
láš Zuzana Palásthy.

A  ako je na tom popradská gymnastika? Záujem 
jednoducho prevyšuje možnosti. „Gymnastike som sa 
venovala ja a teraz i moja dcéra. Viem, že to stojí veľa 
námahy i času. Pracujeme s deťmi, a preto to musíme 
vnímať aj ako akési poslanie. Aj keď nemáme úplne 
najideálnejšie podmienky, budeme robiť všetko preto, 
aby boli stále lepšie a lepšie. Verím, že sa nám spoločne 
v Poprade podarí raz vytvoriť takú gymnastickú telo-
cvičňu, v  ktorej budú deti športovo rásť. Veď záujem 
o tento šport je v našom meste obrovský. V tomto roku 

sme dokonca záujemcov nezapisovali, ale vyberali 
z nich, keďže sa k nám hlásilo viac ako sto detí a naše 
kapacity dovolili prijať do prípravky iba 50. Celkovo 
našu základňu tvorí 80 detí,“ skonštatovala prezident-
ka ŠKŠG GY -TA Poprad Janka Kriv-
janská.

V  domácich podmienkach te-
locvične ZŠ Dostojevského, ktorá 
nie je výhradne gymnastická, zor-
ganizovala GY -TA opäť špičkové 
podujatie. Najpočetnejšie zastúpe-
nie mali najmladšie kategórie, kde 
bola konkurencia najsilnejšia. Aj to 
svedčí o kvalitnej práci s mládežou 
v  tomto športe na Slovensku. Naj-
úspešnejším klubom v rámci 2. kola 
Slovenského pohára kategórie C 

v  Poprade bol AŠG Košice. Medzi najmladšími žiač-
kami dosiahla z  Popradčaniek najlepšie umiestnenie 
Zoja Rusnáková, ktorá skončila dvanásta, v  kategórii 
mladších žiačok bola najvyššie na 21. mieste Megan 
Kovacsová a Karolína Žembová skončila medzi staršími 
žiačkami štrnásta. Aj keď Poprad nemal svoje zastúpe-
nie medzi juniorkami, potešilo prvé miesto Emy Husá-
rovej v najstaršej kategórii medzi ženami.

 Marek Vaščura
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FOTO: TV Poprad, mesto Poprad

Tohtoročná edícia Športovej 
olympiády detí a mládeže mes-
ta Poprad má punc výnimoč-

nosti. Začala v období, kedy Poprad 
spečatil úspešnú kandidatúru na titul 
Európske mesto športu 2023. Nema-
lou mierou k tomuto úspechu prispe-
li práve dlhodobé školské podujatia, 
ktoré na Slovensku nemajú obdobu. 
„Nielen športová olympiáda, ale aj 
dlhodobá žiacka liga a ďalšie aktivi-
ty pre školákov sú zárukou toho, že 
deti sa celých desať mesiacov pripra-
vujú na športové podujatia. Aj tento 
fakt dopomohol k  titulu Európske 

mesto športu 2023. Nepochybne 
bol Poprad vždy mestom športu, no 
tento úspech tomu nasadil veľmi 
významnú korunu,“ zdôraznila Jana 
Pálková z referátu športu a mládeže 
MsÚ v Poprade.

Športová olympiáda detí a  mlá-
deže mesta Poprad má dlhoročnú 
tradíciu a  obsahuje zimnú i  letnú 
časť. V  27. ročníku deti absolvujú 
do júna trinásť športových disciplín. 
Tú prvú v plaveckom bazéne si nene-
chal ujsť ani zakladateľ ŠOMP Jozef 
Pavlík. „V čase, keď sa na Slovensku 
v  niektorých mestách začali orga-

Športová olympiáda detí a mládeže mesta 
Poprad v novembri vo svojej zimnej časti 
začala písať už 27. diel. Tradičnou disciplínou 
na úvod bolo plávanie. Sily si zmeralo viac 
ako sto pretekárov z dvanástich škôl.

Plavci 
otvorili 

ďalší diel 
olympiády

"V MNOhýCh
DISCIPlÍNACh, 
AlE Aj V POČTE 

ZAPOjENýCh DETÍ,
DNES uRČITE 

PATRÍME 
MEDZI lÍDROV 

NA SlOVENSKu." 
zakladateľ ŠOMP, 

Jozef Pavlík
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nizovať olympijské festivaly mládeže z  iniciatívy Slo-
venského olympijského výboru, v  Poprade už dávno 
prebiehala Športová olympiáda detí a mládeže mesta 
Poprad, ktorá túto myšlienku mala vo vienku. V mno-
hých disciplínach, ale aj v počte zapojených detí, dnes 
určite patríme medzi lídrov na Slovensku. Ani ako dô-
chodca nemôžem toto svoje dieťa nechať bez povšim-
nutia. Stále som aktívny v plaveckom klube, a tak som 
prirodzene rád pomohol aj teraz,“ pousmial sa.

Plaveckú časť ŠOMP má vždy na starosti ZŠ Vagonár-
ska v Spišskej Sobote, ktorá je športovou školou a ve-
nuje sa okrem hokeja práve plávaniu. Organizačne za-
strešila v bazéne 105 pretekárov. Spoliehala sa na svoje 
želiezka v ohni, veď vo výbere bol aj jeden z najúspeš-
nejších na Slovensku – deviatak Oliver Tomas, ktorý je 
šesťnásobným majstrom Slovenska. „Bolo to vynikajú-
co zorganizované a som rád, že som mohol reprezen-
tovať svoju školu, pretože o rok to už nebude možné. 
Naplno som si to užíval,“ vyhlásil. Svojimi výkonmi 
dopomohol k prvým významným bodom do rebríčka 
o najšportovejšiu školu mesta Poprad. Spišská Sobota 
však v  celkovom zúčtovaní obsadila až druhé miesto 
za 8-ročným gymnáziom D. Tatarku. Na treťom mieste 
sa umiestnila ZŠ na Francisciho ulici.

 Marek Vaščura

Vážnejšie podujatie pre registro-
vaných plavcov sa konalo v Poprade 
iba deň po ŠOMP. Jubilejný 10. ročník 
Pohára olympijských nádejí pripravil 
Klub plávania AquaCity Poprad v spo-
lupráci s mestom Poprad. Spoločne 
na ňom privítali 309 pretekárov z 22 
slovenských a troch ukrajinských 
klubov. Na domácich pretekoch sa 
zúčastnilo 55 popradských plavcov. Tí 
vybojovali 21 medailí (4 zlaté, 4 strie-
borné a 13 bronzových). Pohár olym-
pijských nádejí si napokon za celkový 
počet 244 bodov odniesol klub ŠKP 
Košice. Druhé miesto patrilo PK Mar-
tin a tretí skončili plavci z Popradu.
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ZMENA PROGRAMu VyhRADENá !

Kam za športom
DECEMBER

2022
3. Sobota 17:30 / Aréna Poprad 
BAM POPRAD – MBK RUŽOMBEROK 

10. kolo Extraligy žien 

4. Nedeľa 18:00 / Zimný štadión mesta Poprad 
HK POPRAD –     
HC SLOVAN BRATISLAVA 

23. kolo Tipos Extraligy 

9. Piatok 18:00 / Zimný štadión mesta Poprad 
HK POPRAD – HK NITRA 

24. kolo Tipos Extraligy 

10. Sobota 17:00 / Zimný štadión mesta Poprad 
POPRADSKÉ LÍŠKY – VLCI ŽILINA 

12. kolo Extraligy žien sk. A 

10. Sobota 17:30 / Aréna Poprad 
BAM POPRAD – PIEŠŤANSKÉ ČAJKY 

11. kolo Extraligy žien 

17. Sobota 9:00 / Telocvičňa ZŠ Dostojevského 
VIANOČNÁ GUĽA 

Tradičná súťaž klubov v športovej gymnastike 

20. utorok 18:00 / Zimný štadión mesta Poprad 
HK POPRAD –     
HC ´05 BANSKÁ BYSTRICA 

predohrávka 45. kola Tipos Extraligy 

21. Streda 17:30 / Aréna Poprad 
BAM POPRAD –     
SLÁVIA BANSKÁ BYSTRICA 

13. kolo Extraligy žien 

22. Štvrtok 18:00 / Zimný štadión mesta Poprad 
HK POPRAD – HKM ZVOLEN 

predohrávka 46. kola Tipos Extraligy 
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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. decembra 
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)

Karol Edmund Alexy (1816 - 1880), popradský rodák, bol sochár a T1. Po absolvovaní kežmarského gymnázia
študoval vo Viedni, Mníchove i Drážďanoch. V revolučných rokoch 1848-49 bol väznený v Pešti. Neskôr žil v emigrácii
v Londýne. K jeho najvýznamnejším dielam patrí patrí model anglickej kráľovnej na koni, či (tajnička osemsmerovky).
Uznanie získal poprsiami Rafaela a La Fornariny, ktoré vystavoval v Krištáľovom paláci v Londýne. Jeho tvorba je
ovplyvnená T2. Veľa jeho diel sa nachádza v zbierkach v Londýne, v Budapešti, vo Viedni, na Malte ale i v Betliari.

SUDOKU OSEMSMEROVKA

ARMATÚRA, CESTA, ČALAMÁDA, ČERVOTOČE, ČNELKY, DEBIL, DIELEC, DIERA,
DIVÁN, DOBRO, DOHRA, ENTITA, KALAMITA, KAPOR, KOSTOL, KROKODÍL,
KVARKY, LEBKA, MASKA, MATEMATIKA, MOTOKÁRA, OPONA, PARAPET, PREROD,
PRIADKA, PUMPA, RADLO, SEZAM, TELESO, TEXTÁR, TRASA, TYKADLO

Pripravil: Klub krížovkárov a hádankárov Tatranec
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