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Minule predo mnou v potravinách platila jedna pani
s malým chlapčekom za nákup.
Chlapček si z ponuky sladkostí pri pokladni vybral z téglika
také to väčšie lízatko a ukázal
ho mamke s tým najtúžobnejším pohľadom, aký vie vykúzliť
iba dieťa. Určite ten pohľad poznáte. Mamička vo svojej hrsti
prerátala drobné a pokojným
hlasom malému vysvetlila, že
jej to jednoducho nevyjde.
Peniažky v hrsti jej zjavne stačili len na zaplatenie pečiva,
mlieka a masla, ktoré mala na
pokladničnom páse vyložené.
Ak by ste od dieťatka čakali
v tomto okamihu slzy, plač, či
hurónsky krik, budete prekvapení. Chlapček lízatko vrátil
a aj keď mal v očiach slzy, nepovedal ani slovo. Nedalo mi to
pokoj. Vzala som lízatko a priložila som ho k môjmu nákupu.
Hneď, ako som sa s pani predavačkou vyrovnala, letela som
za mamičkou. Odovzdala som
im lízatko. Reakcia mamičky
bola milá. Zdvorilo poďakovala a dodala: „Ako vám to vrátime?“. Pritom ani netušila, že už
sa tak stalo. A to vďaka radosti
v očiach malého chlapca. I keď
trošku smútku mi na duši po
našom stretnutí ostalo. Hlavne,
keď som si uvedomila, aké ťažké to možno mamička má, aby
dokázala rodinu uživiť. Jedno
je ale jasné. Niekedy aj malá
pomoc dokáže tomu druhému
skrášliť deň.
Prajem Vám príjemné čítanie.

34. Atléti ladia formu
na majstrovstvá
Slovenska

Mgr. Jana Pisarčíková,
vedúca redaktorka
mesačníka Poprad
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Piesne, radosť, smiech, dobrá nálada. Máme za sebou prvý mesiac Popradského
kultúrneho leta (PKL). Účinkujúci sa po dlhej prestávke tešili na divákov a diváci si zas
nenechali ujsť možnosť konečne sa kultúrne vyžiť.

K

aždý jeden júlový deň priniesol do Popradu jedinečné a neopakovateľné kultúrne zážitky a zábavu. Všetko odštartovala už 25. júna slovenská
spevácka legenda Richard Müller. „Je to moja najväčšia česť, že tu môžeme byť a tento koncert realizovať,
cieľom je zabaviť ľudí po uvoľnení opatrení,“ povedal
pred otvorením festivalu. Počas koncertu odzneli jeho
najúspešnejšie hity a keďže potlesk neutíchal, aj dve
bonusové pesničky.
Operné árie i špičky slovenského jazzu

HLAVNÁ TÉMA

Program Popradského kultúrneho leta bol zostavený podľa už osvedčeného receptu, ktorého základnou ingredienciou je striedanie žánrov počas každého
dňa v týždni tak, aby si počas leta každý našiel to svoje. Prvý koncert v rámci promenádnych nedieľ patril
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dvom sólistom priamo z košickej opery. Sopranistka
Tatiana Paľovčíková a tenorista Jaroslav Dvorský na
spoločnom koncerte s klavírnym sprievodom Daniela
Motyku, ohúrili divákov tými najkrajšími operetnými
áriami, skvostmi talianskej piesňovej tvorby i duetami na svetovej úrovni. Jazzové pondelky otvorili naši
domáci Popradčania, jeden z najlepších saxofonistov
Milo Suchomel a vynikajúci gitarista a skladateľ Pavol
Bereza, ktorí predviedli, prečo patria medzi špičky slovenského jazzu.
Revivalové skupiny
Veľký úspech každý týždeň dosahovali aj revivalové utorky. Vďaka týmto koncertom sme si v Poprade
zaspomínali na Karla Gotta, a to vďaka skupine, ktorú
posvätil sám Majster. Karel Gott Cover Band zahrala
tie najväčšie hity zo 60-ročnej kariéry Zlatého slávika.
Na popradskom pódiu sa predviedol aj jeden z najlepších revivalov v rámci PKL, a to skupina Dire Strato The
legendary sound of Dire Straits. Jej členovia pochádzajú z Talianska. Kapela zložená z hudobných profesionálov dokonale vystihla zvuk, atmosféru a emócie vynikajúcej rockovej anglickej kapely Dire Straits. Srdcia
Popradčanov poriadne rozpumpovala aj kapela Bon
Jovi revival. Farba hlasu lídra kapely Radovana pritiahla
na popradské námestie nielen fanúšikov tejto známej
americkej kapely. Na námestí Popradčania vďaka revivalovým skupinám videli aj Metallicu.
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Veselé folklórne stredy
V rámci folklórnych stried veľa pozitívnej energie
a smiechu priniesla na popradské pódium skupina
Ščamba. Ľudí zabavila tak, ako to vie len ona. Po hovorených vstupoch humorného slova sa námestím ozýval
smiech. Hneď týždeň na to Ščambu vystriedala Ľudová
hudba Prešovčan, ktorá má vo svojom repertoári okrem
ľudových piesní aj koncertné skladby, svetové evergreeny, klasické, operetné, muzikálové, filmové, jazzové
a country melódie. Po nej východniarska ľudová kapela
Basawell i folklórny súbor Topľan.
Prvá dáma talk show a Intimní příběhy z ráje
Divadelné štvrtky odštartovala prvá dáma talk show
Halina Pawlowská. Tá svojej povesti nezostala nič dlžná.
Jej predstavenie bolo plné humorných príbehov zo života, či z pôsobenia v šoubiznise. Studio Bouře Praha zahralo úsmevnú komédiu Intimní příběhy z ráje. Humorne odhalili detaily spolužitia medzi mužmi a ženami. Na
plnú hu(d)bu sa na námestí predstavil Milan Markovič
a Páni Bratia so svojim kabaretom. Ďalší štvrtok priestor
dostala La Komika – Tri a pol ženy. A júl svojim divadelným predstavením uzavrelo Divadlo Commedia so svojou hrou Don Quichot a Sancho Panza.
Čírová: Pred ľuďmi nemusím nič hrať
Počas koncertných piatkov dostala do varu nielen
skoré ročníky skupina Medial Banana. Reggae skupina
roztancovala všetkých, dokonca aj tých, čo len prechádzali okolo. Počas ďalšieho piatku to vonku vyzeralo
na búrku. Nakoniec tú jedinú BÚRKU až priamo na pódiu
v Dome Kultúry zaspievala Mária Čírová. Ako povedala,
do Popradu sa vrátila po dvoch rokoch. „To bol ešte čas,
kedy sme spievali a fungovali v plnom prúde. Potom prišla pandémia a po pandémii som sa opäť vrátila do Popradu a veľmi sa z toho teším.“ Ako sa ešte pred koncertom priznala, koncertovať po tak dlhom čase so sebou
prináša aj určité pochybnosti. „Človek má aj obavy, či
to ešte nezabudol. Aj hlasivky sú iba sval, ktorý sa musí
stále rozvíjať a hoci sme si doma v obývačkách spievali,
nie je to ono. Zakaždým sa ale snažím byť autentická,
robiť veci tak, ako to cítim a v podstate nemusím nič
pred ľuďmi hrať.“ Skromná speváčka tiež priznala, že
na každý koncert prichádza vždy s pokorou vo vnútri.

„Už nemám vôbec žiadne očakávania - aká by mala byť
nálada a koľko ľudí príde. Vždy sa ale poteším každému
človeku, ktorý má chuť kultúrne sa vyžiť a takisto sa rovnako teší na koncert ako aj my muzikanti,“ povedala.
Diváci nakoniec zažili vďaka Márii Čírovej nezabudnuteľný večer plný emócií a výnimočných okamihov, za ktoré
speváčku odmenili standing ovations. V júli to v Poprade
v rámci koncertných piatkov poriadne roztočila aj skupina Arzén a David Kraus s kapelou. Predposledný júlový
deň svojou hudbou pohladila uši Popradčanov aj Lenka
Filipová. Tí najmenší si prišli na svoje počas divadelných
sobôt. Ich bránice smiechom precvičila Bruchovravecká
zábavná šou Sranda Banda, ujo Ľubo z Košíc a boli aj
svedkom toho, ako išlo vajce do sveta.
Júlom zábava nekončí
Polovicu bohatej ponuky PKL už máme za sebou.
Program plný umenia ale ani zďaleka nekončí. „V auguste sa Popradčania môžu tešiť na ďalšie skvelé vystúpenia, napríklad na americkú speváčku Ty Le Blanc, svoju
energickú šou predvedie slovenská funky kapela Funkiez
s charizmatickou speváčkou Alexandrou Sashou Okálovou, prídu zahraničné revivaly ako Depeche Mode,
Coldplay a iní. Súčasťou augustového programu budú
aj tradičné festivaly Made in Slovakia (4.-7. 8.) a Viva Italia (25. – 28. 8.). Na Made in Slovakia sa predstavia Noc
a deň, Peter Nagy a Indigo, Mafia Corner, cimbalovka
so Štefanom Skrúcaným, ale aj popradskí umelci ako
napr. Šalefuky a 4ka,“ uviedla hovorkyňa mesta Poprad
Jarmila Hlaváčová.		
Jana Pisarčíková

HLAVNÁ TÉMA
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pomôcť
obyvateľom
Walltechu

V

S priam nekonečným problémom už roky
bojujú obyvatelia Walltechu v Spišskej Sobote.
Ich domy stoja v mestskej časti, kde je problém
s komunikáciami i osvetlením. Primátor Anton Danko
inicioval verejné stretnutie s obyvateľmi lokality, aby
sa spoločne pokúsili nájsť riešenie.

šetko to začalo v roku 1998. V územnom pláne
mesta Poprad bola schválená lokalita na výstavbu domov. V roku 2003 prišiel Walltech s územným rozhodnutím pre výstavbu prvých asi tridsiatich
domov. „Mesto chcelo, aby sa najprv zrealizovali inžinierske siete, aby sa komunikácie odovzdali mestu
a až potom by sa začalo s výstavbou,“ objasnila hneď
v úvode stretnutia prednostka Mestského úradu v Poprade Oľga Netočná. „Problém vznikol, keď tí, ktorí
mali zakúpené pozemky, chceli už stavať. Časť komunikácie je už v užívaní, a teda problémy nastali preto,
lebo postup, ktorý sme chceli, nebol dodržaný,“ dodala. Dôsledok? Dodnes v novej lokalite chýbajú cestné
prepojenia, chodníky, je problém s osvetlením, ba dokonca tam nikto nevykonáva ani zimnú údržbu. Obyvatelia Walltechu sú zúfalí.

DIANIE V MESTE

Aj neštandardné kroky pre zlepšenie situácie
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Primátor Anton Danko teda inicioval verejné
stretnutie s dotknutými obyvateľmi. Cieľom bolo vysvetliť si situáciu, poukázať na možnosti mesta v tomto
smere a snaha nájsť riešenie dlhoročného problému.
Stretnutia sa okrem primátora mesta zúčastnil aj viceprimátor Štefan Pčola, prednostka MsÚ Oľga Netočná
a vedúca odboru výstavby Kristína Horáková. Primátor
sa hneď v úvode netajil tým, že na stretnutí čakal vyš-

šiu účasť. „Myslel som si, že príde viac obyvateľov tejto
lokality. Stretli sme sa, aby sme si vyjasnili ako vznikli
problémy vo vašej mestskej časti. My sa necítime byť
vinní za situáciu, ktorú prežívate. Urobíme aj kroky,
ktoré by sme robiť nemali, aby sme situáciu zlepšili,“
povedal.
Mesto ťahá za kratší koniec
Mesto v danej veci, ešte pred verejným stretnutím
s obyvateľmi, rokovalo s vlastníkmi komunikácie a verejného osvetlenia. Ako objasnila prednostka Netočná,
mesto prednieslo stanovisko, že je ochotné komunikácie a osvetlenie prevziať do svojej správy. „Došlo
k prebratiu časti verejného osvetlenia. Pri komunikáciách je veľký problém. A tým sú exekúcie v objeme vyše
milióna eur.“ Mesto ich teda môže do svojej správy
prevziať až keď budú vysporiadané. Aj napriek tomu,
že na stretnutie boli prizvaní všetci vlastníci, dostavili
sa iba niektorí. „Prítomný bol p. Hanečák, ktorý deklaroval, že rozpráva aj za p. Šoltésa a p. Zajacovú a prejavili záujem, aby to mesto prevzalo. Prítomní boli aj
Kromka a Križan, ktorí tiež prejavili záujem,“ oznámila
Kristína Horáková, vedúca odboru výstavby. Ďalším
problémom v lokalite sú aj majetkové práva, ktoré sa
menili a niektorí vlastníci ich nevedia preukázať. „Musíme mať hodnoverne preukázaného vlastníka komu-

FOTO: mesto Poprad, Jana Pisarčíková
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nikácií. Ťaháme za kratší koniec. Dostali sme zoznam
podkladov, veríme, že to dotiahneme do úspešného
konca. Záleží to ale najviac od stavebníkov a vlastníkov pozemkov,“ dodala Horáková. Ako Horáková obyvateľom objasnila, mesto nie je vlastníkom stavby, ale
vlastníkom pozemku, čo je veľký rozdiel.
Ďalšie stretnutie s vlastníkmi
Počas stretnutia vystúpili aj obyvatelia dotknutej
lokality, ktorí predniesli svoje pripomienky a otázky, na
ktoré potrebovali dostať odpoveď. Mesto tiež poprosili, aby im vybudovalo detské ihrisko. Mesto prisľúbilo,
že bude hľadať pozemok v blízkosti a ihrisko zrealizuje.
Na záver primátor mesta povedal, že boj o to, aby sa
ľuďom v tejto lokalite žilo lepšie, nevzdáva. „Oslovím
ešte raz všetkých vlastníkov a pokúsim sa s nimi opäť
stretnúť a požiadam ich, aby sa dohodli. Urobíme všetko pre to, aby ste mali jednoduchší život. Budem vás
informovať. Dočasne vám aspoň budeme pomáhať
s údržbou komunikácií,“ uzavrel Anton Danko.
Jana Pisarčíková

Súťaž„Do práce
na bicykli“ už
pozná svojich
víťazov

C

Viac ako 1300 kilometrov
V kategórii jednotlivcov za najviac najazdených
kilometrov sa na prvom mieste umiestnil Ján Šimkulák, ktorý počas trvania kampane najazdil 1398,21 km
s počtom jázd 44. V kategórii jednotlivcov za najviac
najazdených jázd je na prvej priečke Martin Hudák,
ktorý s počtom 50 jázd najazdil 564,75 km. Prvé miesto

za najviac najazdených km v kategórii tímy získal tím
Tatrancov s 3 739,28 km a 167 jazdami. V rovnakej kategórii s počtom najazdených jázd tento rok vedie tím
Symamato s počtom jázd 184, čo predstavuje 690,59
odjazdených km.
Najaktívnejší zamestnávateľ
Cenu za najaktívnejšieho zamestnávateľa v našom
meste tento rok získala spoločnosť Tatravagónka, a. s.,
ktorej zamestnanci najazdili 6 673,59 km s počtom jázd
1285 a ušetrili tak 1 699,34 kg CO2. „Verím, že aj v budúcom ročníku tejto súťaže sa nám podarí najazdiť minimálne toľko kilometrov ako v tomto,“ dodala lokálna koordinátorka projektu Do práce na bicykli z MsÚ
Poprad Monika Balážová. Mesto Poprad gratuluje víťazom a ďakuje všetkým, ktorí sa tento rok zapojili do
súťaže.						
(jp)

DIANIE V MESTE

elonárodná kampaň Do práce na bicykli, ktorej
hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej,
predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách,
odštartovala v mesiaci jún už svoj 8. ročník. Tento rok
sa do súťaže zapojilo v rámci našej samosprávy 184 súťažiacich, ktorí spolu najazdili 24 146,70 km, tým ušetrili 6 705,07 kg CO2 a prispeli k zlepšeniu jej ekologickej
situácie. Oproti minulému roku je to o vyše 4000 ušetrených kg CO2 viac.

V Poprade sa zvýšený záujem
o súťaž jednoznačne potvrdil.
Oproti minulému roku Popradčania
opäť ušetrili viac kg CO2.
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Popradské
deti si leto užili
v Slovenskom raji
Plní očakávaní a nedočkavosti. Presne s takými pocitmi sa
v prvý júlový víkend stretli popradské deti pred sociálnym
odborom. S batožinou na pleciach čakali na autobus, ktorý
ich zaviezol do Horského hotela Geravy v Slovenskom raji.
Mesto Poprad pre ne už po 21-krát pripravilo 8 – dňový tábor.

Š

tyridsať detí vo veku od 7 do 14 rokov si užilo
mestský tábor v Slovenskom raji. „Ide už o tradíciu a som rád, že aj tento rok zažijú deti zábavu
a relax v srdci nádhernej prírody. Vo väčšine prípadov
je tento náš pobytový tábor jediný, ktorý počas leta
navštívia, pretože si to ich rodičia zo svojich príjmov
nemôžu dovoliť. Náklady spojené s pobytom nezaťažia
ani jednu rodinu, pretože všetky náklady na pobytový
tábor hradí mesto,“ povedal primátor Anton Danko.
Stálice „trojičky“
Medzi táborníkmi nechýbali aj známe trojičky, ktoré ho navštevujú každoročne. Dvaja bratia a jedna sestra. Narodili sa iba pár chvíľ po sebe a neskrývali svoje
nadšenie. Ako nám prezradili, do tábora sa každoročne veľmi tešia. Deti dostali od mesta vrecúška s darčekmi. Potešili ich kľúčenkami, farebnými kriedami,

Mesto vyčistilo
detské
pieskoviská

voskovkami, či píšťalkami s logom mesta a sladkosťami od sponzorov.
Nechýbal povestný táborák
Pestrý program pre deti počas siedmich dní pripravili piati skúsení lektori. Navštívili vodnú nádrž Palcmanckú Mašu, kde ich počas týchto horúčav okrem
nanukov schladila aj voda najvyššie položenej priehrady na Slovensku. Požičali si vodné bicykle a objavovali
tiesňavy Stratenskej píly. Počas 12 kilometrovej túry
navštívili i Stratenský kaňon a Havraniu skalu - najvyššie
miesto Slovenského raja a Občasný prameň, z ktorého
vyteká voda len zriedka. Zasúťažili si aj v Sparťanských
pretekoch. Nechýbal ani povestný táborák spojený
s opekačkou, hudbou, či hrami. Samospráva vyčlenila
na realizáciu letného tábora 11-tisíc eur.
Jana Pisarčíková

ZAUJALO NÁS

Neudržiavané a nezabezpečené pieskovisko
môže predstavovať riziko ohrozenia zdravia detí.
Mesto Poprad sa pustilo do čistenia pieskovísk.
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P

reosievali, prehrabávali a vyberali z neho nečistoty. Na území mesta Poprad je cez päťdesiat
pieskovísk, ktoré bolo nutné prečistiť. Čistenie sa
vykonáva v spolupráci s malými obecnými službami.
Pieskoviská boli tiež doplnené novým pieskom.
Ročná obhliadka detských ihrísk sa koná každoročne v jarných mesiacoch. Na základe zistení sa postupne
odstraňujú nedostatky. „RÚVZ odoberá vzorky piesku
a ak sa zistí jeho kontaminácia, upovedomí o tom

prevádzkovateľa, teda nás, Mesto Poprad a v takomto prípade sa pieskovisko kompletne vymení, vyčistí
a dovezie sa nový piesok,“ vysvetlila vedúca oddelenia
životného prostredia MsÚ Daniela Gerčák Polaštiková.
Samospráva zároveň vyzýva majiteľov psov a mačiek, aby rešpektovali značky pri detských ihriskách
a zamedzením pohybu svojich miláčikov v pieskoviskách zabezpečili právo detí na bezpečný priestor
na hranie.					
(jp)
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FOTO: Jana Pisarčíková, mesto Poprad

Slávnostné prijatie
maturantov po
päťdesiatich rokoch

Z

aspomínali si na svoje študentské časy, vypočuli si piesne a z rúk mestskej poslankyne si prevzali ružu a dar
od mesta Poprad. V sobotu 17. júla sa v obradnej sieni
Mestského úradu stretli absolventi Strednej priemyselnej školy
strojníckej. Stretli sa po 50 rokoch od ukončenia strednej školy.
Príjemné poludnie sprevádzali krásne spomienky absolventov
na svoju triedu, mladosť a mesto, v ktorom sa ich študentské
časy odohrali. „Ďakujeme za toto milé prijatie, veľmi si to vážime. Je to prejavom, že mesto Poprad si váži obyvateľov, ktorí
v meste prežili dôležité obdobie svojho života. O to viac,
že mesto doteraz také prijatie nerealizovalo,“ povedala
za všetkých svojich spolužiakov ich predsedníčka.

POZRITE SI FOTOREPORT

FOTOREPORT
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Lávky cez rieku
Poprad vymenia

S

práve mestských komunikácii (SMK) sa pri každoročnom
monitorovaní stavu mostov
nepozdávalo šesť lávok, ktoré
vedú cez rieku Poprad od Alžbetinej ulice po Športovú ulicu
pri AquaCity. „Dali sme urobiť
certifikovanej spoločnosti, ktorá sa týmto zaoberá, diagnostiku lávok pre peších, konkrétne
ide o dve lávky na ulici 1. Mája,
lávka na ulici Mnoheľova, Alžbetina, pod mostom ŽSR na Štefánikovej ulici a lávka na Športovej
ulici pri AquaCity. Diagnostika
ukázala, že tieto lávky sú vo veľmi zlom stave a je potrebná ich
výmena,“ vysvetlil riaditeľ SMK
Peter Fabian.
Lávky doslova ohlodal čas. Oceľová konštrukcia, základové
a statické parametre poukázali
na pokročilé štádium korózie.
Zvýšenie únosnosti predmetných lávok v takomto zlom technickom stave je neekonomické,
a preto bude každá lávka nahradená novou konštrukciou. „Požiadali sme o úpravu rozpočtu
a tieto lávky sme začlenili do prípravy projektovej dokumentácie
na ich rekonštrukciu. Lávky majú
niekoľko desaťročí a ich technický stav bol vyhodnotený ako havarijný,“ uviedla vedúca odboru
výstavby MsÚ Kristína Horáková.
Mesto momentálne pripravuje
podklady pre výber projektanta
v zmysle verejného obstarávania
a následne ho zazmluvní aj na
výmenu lávok. S výmenou by sa
malo začať tento rok.
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Telové kamery sa
mestskej polícii
osvedčili

M

estská polícia má za sebou
mesiac náročných zákrokov. Príslušníci hliadky hľadali
žiaka, ktorý utiekol z priestorov
odborného učilišťa. Zaistili ho
pri bývalých štátnych majetkoch
na Kvetnici a následne ho odovzdali riaditeľke. Do príchodu
záchrannej služby poskytovali
súčinnosť v poliklinike Adus pri
resuscitovaní osoby, pomáhali
žene, ktorá spadla na chodníku
v parku pri stanici ŽSR a spôsobila si zranenia. V pondelok prijali oznam o nezvestnej žene,
ktorá sa dva dni neozvala svojej
sestre a neprišla ani do práce.
Hliadka bola okamžite vyslaná
na miesto, kde zistila, že žena
je mŕtva a pravdepodobne ju
zabil jej syn, ktorý bol následne
zadržaný. Mestská polícia bola
požiadaná aj o asistenciu z dôvodu agresívneho pacienta, ktorý
mal prísť k lekárke do ambulancie, kde sa jej vyhrážal zabitím.
Na mieste bol agresívny pacient
zaistený a po úkonoch bol prevezený do Levoče na psychiatrickú
ambulanciu. Pri takýchto alebo iných zákrokoch im už vyše
roka pomáhajú aj telové kamery.
Mestská polícia Poprad ich ako
jedna z prvých na Slovensku začala používať v júni minulého
roka. Pri policajných zásahoch
totiž často dochádza k eskalácii
napätia medzi zasahujúcim policajtom a osobou, proti ktorej je
zákrok smerovaný. Aby mestská
polícia v prípade potreby vedela
objektívne vyhodnotiť postup
jednak zasahujúcich policajtov,
ako aj správanie a konanie osôb,
proti ktorým zákrok smeroval, je
vhodné zdokumentovať priebeh
celého zákroku. Týmto spôsobom sú tak chránení nielen policajti, ale aj osoby, voči ktorým
zasahujú. Pôsobiť majú na ľudí aj
preventívne. „V mnohých prípadoch stačí oznámenie o tom, že

priebeh zákroku sa zaznamenáva, a to postačuje na odstránenie
agresívneho správania. Naše štatistiky hovoria jasne, výrazným
spôsobom nám poklesli sťažnosti
týkajúce sa zákrokov polície,“ vysvetlil náčelník mestskej polície
Poprad Marián Gardoš. Veľkým
prínosom kamier je aj skutočnosť,
že policajti získavajú nezvratné
a ťažko spochybniteľné dôkazy
potrebné pre ďalšie konanie.

Dobrá správa pre
Matejovčanov –
pošta v mestskej
časti ostane

O

byvateľom Matejoviec určite
odľahlo. Za poštou nebudú
musieť chodiť do centra mesta,
či iných častí Popradu.
Na poslednom mestskom
zastupiteľstve pred letom vystúpil generálny riaditeľ Slovenskej pošty Martin Ľupták, ktorý
informoval poslancov o zrušení
dvoch pôšt v meste Poprad. A to
pri nemocnici a v mestskej časti
Matejovce. Obyvatelia Matejoviec by v tom prípade museli
chodiť na poštu buď do centra
mesta, alebo do iných častí Popradu. Nakoľko bola situácia naozaj vážna, už v piatok 11. júna
po rokovaní MsZ, sa primátor
Anton Danko spojil so spoločnosťou Tatramat, a. s. a začali
hľadať riešenia. Výsledkom je, že
pošta v Matejovciach bude fungovať aj naďalej, a to v nových
priestoroch.
Ľudia zo Slovenskej pošty si boli priestory predtým
obhliadnuť. „Slovenská pošta
a Tatramat, a. s. sa dnes definitívne dohodli a pobočka Slovenskej
pošty bude v Matejovciach fun-
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FOTO: mesto Poprad, Jana Pisarčíková
govať aj naďalej, a to v priestoroch
Tatramatu. Chcel by som sa veľmi
pekne poďakovať obom stranám.
V prvom rade predsedovi predstavenstva spoločnosti Tatramat, a. s.
Jánovi Miškovi ml. a generálnemu
riaditeľovi Slovenskej pošty Martinovi Ľuptákovi za ústretovosť a pomoc pri riešení tohto problému,“
poďakoval Anton Danko.

Na konci školského
roka ďakovali aj
rodičom

P

osledný júnový deň zaznel školský zvonček v tomto školskom
roku poslednýkrát. „Chcem sa poďakovať všetkým pedagogickým
i nepedagogickým zamestnancom
za ich náročnú prácu, pretože ani
tento rok nebol ľahký. Urobilo sa
veľa užitočnej a pre školy aj pre
žiakov prospešnej práce. Ďakujem
vám všetkým za snahu, bez vás by
chod škôl nebol možný a všetci si

vážime vašu prácu. Všetkým popradským žiakom a ich rodičom
prajem príjemné prežitie letných
prázdnin, zaslúžené dni voľna plné
radosti a pekných zážitkov, ktoré
vám poskytnú načerpanie nových
síl do ďalšieho školského roka,“ zaželal primátor Anton Danko.
Posledný deň školského roka
slávnostne ukončili aj v ZŠ s MŠ
na Komenského ulici. Žiaci netrpezlivo očakávali prekvapenia
na vysvedčeniach, ktoré si mali
možnosť prevziať priamo z rúk
triednej učiteľky či učiteľa. „Tento
rok bol pre všetkých výnimočný,
bol naozaj nesmierne náročný, ale
zvládli sme ho so cťou. Myslím si, že
úspechy našich škôl dokazujú, že aj
v online priestore sa dá pracovať,
kde nás v budúcnosti asi čaká kus
práce. Ďakujem školám, že nevzdali ten boj a dotiahli ho do úspešného konca,“ povedala vedúca
školstva, mládeže a športu MsÚ
Poprad Edita Pilarová. Aj riaditeľka

ZŠ s MŠ na Komenského ulici Monika Strnková zhodnotila, že žiaci
tento školský rok zvládli na jednotku. „Aj napriek tomu, že vyučovanie sa presunulo do ich vlastných
izieb, komunikácia sa zmenila len
na elektronickú, prezenčné vyučovanie na dištančné. Veľkú mieru
na tom úspechu majú aj rodičia
žiakov, ktorí si od nás zaslúžia veľké uznanie, a to už tretie v poradí.“
Školáci sa do lavíc vrátia v novom školskom roku 2021/2022
2. septembra 2021.
(red.)

V meste pribudli
elektrické bicykle

Tridsať kilometrový dojazd na jedno
nabitie, motor nastavený na pomoc
cyklistovi až do rýchlosti 25 km/h. V meste
sa už zveziete aj na zdieľaných elektrických
bicykloch. Poprad je tak druhým mestom
na Slovensku, ktoré zdieľané e-bicykle má.

K

bicykle. Pre našich obyvateľov i návštevníkov sme chceli
pridať ďalší dopravný prostriedok, ktorý šetrí naše životné prostredie. E‑bicykle sú zároveň dobré pre tých, ktorí
cestujú každodenne za prácou aj zo vzdialenejších častí
mesta,“ povedal primátor Anton Danko.

Poprad je druhý po Košiciach

Každý si nájde to svoje

E‑bicykle k nám prišli od spoločnosti Antik. Výhodou
je, že na jedno nabitie sa dostanete aj do vzdialenejších
obcí. Dojazd je do 30 kilometrov. Motor je nastavený
na pomoc cyklistovi až do rýchlosti 25 km/h, pričom následne sa automaticky odpája. Podpora je aktívna len
pri používaní pedálov a stav batérie vidieť na displeji bicykla aj v aplikácii. „V meste už využívame 4 druhy zdieľanej dopravy a som veľmi rád, že po Košiciach sme opäť
my ďalším mestom, ktoré zaviedlo verejné elektrické

Pri výbere zdieľanej dopravy v meste si tak už na svoje príde naozaj každý. „Z našich skúseností už vieme, že
každý typ dopravného prostriedku si získal určitú špecifickú cieľovú skupinu, bicykle sú ťahúňmi na cestách
do práce či do školy, kolobežky pre mladšie generácie
a elektrické motorky ako skvelý relax,“ vysvetlil Peter
Blaas, riaditeľ pre rozvoj spoločnosti Antik Telecom.
Jana Pisarčíková

INFORMÁCIE Z MESTA

zdieľaným bicyklom, elektrickým kolobežkám
i skútrom pribudla v meste ďalšia novinka. Zdieľané elektrické bicykle. „V popradských uliciach ich
je zatiaľ rozmiestnených a pripravených na jazdu tridsať
kusov,“ uviedla hovorkyňa mesta Jarmila Hlaváčová.
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Popradčan mesiaca

Štrnásťročná
Veronika má
na konte viac
ako tristo
medailí
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Reprezentuje nielen svoju školu,
mesto Poprad, ale aj celú
Slovenskú republiku. Veronika
Jalowiczorová si za svoje
úspechy, ktoré dosiahla
v karate, vyslúžila aj najvyššie
žiacke vyznamenanie
Ministerstva školstva Slovenskej
republiky – pamätný list sv.
Gorazda.

„D

áma sa nemá biť.“ Spieva v jeden z detských pesničiek Sandra Junasová. Ak Veroniku stretnete niekde na ulici, možno
si na prvý pohľad poviete, že ide o skromné a útle dievča.
No keď príde na lámanie chleba, v karate veľakrát nenájde svoju premožiteľku a vybojuje vzácne kovy. „Karate sa venujem už 10 rokov.
Súťažiť som začala už keď som mala štyri roky. Karate mi dáva taký
dobrý pocit. Som rada, že sa hýbem a vďaka súťažiam môžem cestovať do zahraničia, spoznávam nových ľudí, nové miesta,“ hovorí.
Ku karate ju priviedol otec
Veroniku ku karate priviedla jej rodina. „Presnejšie môj starší brat
a ocko. Môj brat chodil na karate od šiestich rokov a ja som sa tak
popri ňom pohybovala a neskôr som aj ja začala trénovať,“ dodáva.
Začiatky, tak ako to býva asi pri každom športe, neboli jednoduché.
„Myslím si, že každý športovec má taký moment alebo deň, kedy sa
mu jednoducho nechce, keď je na tom tak, že by už aj skončil so športom. Ja som ale nikdy neskončila a nevzdala som sa a dotiahla som to
až sem,“ vysvetľuje.
Iba 14 rokov a 305 medailí
Najviac Veronike utkvela za tie roky v pamäti súťaž, na ktorej sa zúčastnila ako päťročná. „A umiestnila som sa. Už si dnes nepamätám
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na akom mieste, ale umiestnila. Bolo to také moje prvé
ocenenie.“ Ako priznala, doma má poličku, na ktorej
svoje miesto našli všetky doteraz získané ocenenia.
Bronzových, zlatých i strieborných medailí má doma
už v tomto veku dokopy viac ako tri stovky. Úspechov
má za sebou viac než dosť. Spomenieme iba pár. Napríklad úspech z Chorvátska z roku 2016, kedy v kategórii
kumite mladších žiačok do 28 kíl nenašla premožiteľku a vybojovala zlato, v roku 2017 opäť v Chorvátsku
v kumite starších žiačok do 32 kg vybojovala bronzovú medailu. Ocenenie si prevzala aj od Mesta Poprad,
kedy získala titul najlepší športovec v kategórii mládež do 18 rokov. „Asi najvzácnejším ocenením bolo to
z majstrovstiev Európy v Taliansku v roku 2018. Veľmi
som tam bojovala o prvé miesto a podarilo sa to,“ dodáva. Posledný školský deň si Veronika z rúk riaditeľky
školy na Komenského ulici prevzala aj najvyššie žiacke
vyznamenanie priamo od Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktoré udeľuje pravidelne pri príležitosti Dňa študentstva. „Bola som veľmi šťastná a prekvapená a mala som radosť, že som to dotiahla tak
ďaleko,“ povedala.
Dostať sa na olympijské hry
Najväčším vzorom mladej karatistky je Ingrid Suchánková. Aj keď je Veronika v karate veľmi úspešná,
pri otázke, či sa jej chlapci neboja, sa zasmiala. „To neviem, ale ja som kamarátsky typ človeka, nezvyknem
biť ľudí,“ povedala. Najväčšia vďaka za všetko, čo sa jej
podarilo dosiahnuť patrí práve jej rodine. „Ďakujem
môjmu ockovi, ktorý ma tak najviac viedol k tomuto
športu a samozrejme aj klubom a trénerom z Popradu
a z Prešova a tiež reprezentačným trénerom.“ Nad tým,
že by po absolvovaní základnej školy karate zavesila
na klinec sa nezamýšľa. Pred očami má neustále dva
svoje veľké sny. „Chcela by som sa dostať na majstrovstvá sveta i na olympijské hry. To je pre športovca asi
najviac,“ uzavrela.
Jana Pisarčíková

POPRADČAN MESIACA

„Každý športovec
má taký moment
alebo deň, kedy sa
mu jednoducho
nechce, keď je na
tom tak, že by už aj
skončil so športom.
Ja som ale nikdy
neskončila
a nevzdala som
sa a dotiahla
som to až sem."
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Stabilný tím
je pre firmu
extrémne
dôležitý
Budúci rok spoločnosť TATRAVAGÓNKA a.s.
Poprad oslávi už sté výročie svojho založenia.
Ťažko skúšaná turbulentnými obdobiami
hospodárskeho, spoločenského a kultúrneho
rozvoja vždy predstavovala zásadný pilier
zamestnanosti v regióne. O tom, vďaka čomu
dnes stojí Tatravagónka a.s. Poprad na čele
rebríčka najväčších výrobcov nákladných
vagónov v Európe, sme sa rozprávali s Ing.
Jurajom Hudáčom, generálnym riaditeľom
a členom predstavenstva spoločnosti.

A

ká je súčasná pozícia spoločnosti?

„Tešiac sa na jubilejný ročník 2022 by sme mali
ten rok opäť uzavrieť rekordným objemom produkcie
na približnej úrovni 4 000 vagónov a 10 000 podvozkov, čo predstavuje značný podiel na európskom trhu.
Spoločnosť má dobré meno u svojich obchodných
partnerov, a to sa odzrkadľuje aj na vyťaženosti našich
kapacít. V súčasnosti kontrahujeme už rok 2024."
Dlhodobo sa radíte medzi lídrov na trhu v oblasti
výroby nákladných železničných vagónov. V čom
tkvie tajomstvo úspechu?

INZERCIA

„V značnej miere to ovplyvňuje kvalita našej produkcie, silné technologické zázemie, ale v neposlednom rade sú to naši ľudia, ktorých výkon, nadšenie
a schopnosť prispôsobiť sa novovzniknutým, v poslednej dobe aj výkon obmedzujúcim, podmienkam je
hodné obdivu a poďakovania."
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Asi nie každý vie, že v spoločnosti sa okrem
výrobných liniek „skrýva“ aj veľmi úspešná
konštrukčná kancelária na európskej úrovni.
„Historickým vývojom sa menilo aj produktové
portfólio. Súčasný predmet činnosti spoločnosti bol
jasne definovaný až po 2. sv. vojne, kedy v centrálne

riadenom hospodárstve pripadla úloha vyrábať nákladné železničné vagóny práve nám. Rokom 1952 sa
začala písať bohatá história vývoja vlastnej produkcie,
ktorá dnes predstavuje jeden zo základných aspektov
našej konkurencieschopnosti. Predvídame a ovplyvňujeme trendy v oblasti nákladnej železničnej prepravy
a prinášame zákazníkom inovatívne a efektívne „tailor
made“ riešenia na základe ich špecifík. Až 90% našej
produkcie má pečať vlastného konštrukčného vývoja."
Spoločnosť produkuje tisíce vagónov a podvozkov
ročne do celej Európy, zrejme na to nie je postačujúce
len know‑how.
„Presne tak. Potrebujete efektívne materiálové hospodárstvo, vhodnú infraštruktúru, spoľahlivú logistiku,
dôslednú kontrolu kvality a mnoho ďalších podporných zložiek, bez ktorých nie je možné podať tak náročný a spoľahlivý výkon. Samostatnou kapitolou je
mimoriadne silné technologické zázemie a efektívne
investície do ďalšieho rozvoja spoločnosti. V posledných rokoch sme v priemere investovali 15 mil. eur prevažne do autonómnych výrobných technológií, ako
zváracie roboty, CNC centrá, laserové páliace stroje, ale
hlavne aj do rozvoja infraštruktúry a zlepšenia pracovných podmienok pre našich kolegov."
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Spoločnosť bola vždy jedným z dominantných
zamestnávateľov v regióne, avšak dnes ste už
najväčší zamestnávateľ v Prešovskom kraji.
„Je príjemné sledovať kam sme sa vlastnou vytrvalou prácou a úsilím dopracovali, avšak pri každom
rozhodnutí vníma vedenie spoločnosti ťarchu, ktorá
sa s touto zodpovednosťou za našich kolegov, ich rodiny a celý región nevyhnutne spája. Len za posledný
polrok sme posilnili náš kolektív o dvesto nových kolegov a trend tohto rastu by mal pokračovať i naďalej."

našej spoločnosti vytvára sebadôveru a presvedčenie, že sa nám to vďaka nášmu tímu podarí a aj naďalej
budeme pevným pilierom stability a prosperity tohto
malebného tatranského kraja."
(red)

Blížiac sa k hranici troch tisícov pracovníkov,
pociťujete nedostatok pracovnej sily?
„Ustálenosť a spoľahlivosť nášho tímu nám umožňuje plniť súčasné plány bez významných odchýlok,
avšak dynamika rastu našej spoločnosti vyžaduje mimoriadne aktívny a koncepčný prístup v oblasti personálneho zabezpečenia. Spoločnosť rastie v celom
jej rozsahu, a preto budú vždy najviac obsadzované
odborné strojárske profesie, ako zvárač s prevahou
montáže, sústružník, ale aj konštruktér, inžinier zvárania, inšpektor kvality a projektový manažér. V spolupráci so Strednou odbornou školou technickou sme
už pred niekoľkými rokmi rozbehli duálne vzdelávanie, kde v súčasnosti vychovávame už takmer 70 budúcich strojárov."
Čo považujete za hlavný motivačný prvok pre vašich
zamestnancov?
„Verím, že je to súhra hneď niekoľkých prvkov.
Vzhľadom na región sú však určite motivačné nadštandardné finančné podmienky, kedy naši kolegovia
majú možnosť okrem svojho zmluvného ohodnotenia získať vianočný a dovolenkový plat, rôzne bonusy na základe ich výkonu, kvality jeho prevedenia
a dochádzky. Náš program sociálnych benefitov pre
zamestnancov je tiež rozhodne pestrý a je si z čoho
vybrať. Oddelenie vzdelávania realizuje 7 000 preškolení ročne (pozn. red.: individuálnych a vyplývajúcich
zo zákona) a snaží sa personalizovaným prístupom
podporiť profesijné rastové ambície našich kolegov.
Čo však motivuje nás ako zamestnávateľa je fakt,
že čoraz viac cítime hrdosť Vagonárov na svoju prácu,
na spoločnosť v ktorej pracujú a na produkt ktorý je
etalónom kvality v Európe."
„Trvalá udržateľnosť už nie je len klišé, ale nevyhnutnosť. Stratégia EÚ v oblasti presunu tovaru z cesty
na železnice indikuje zvyšujúci sa záujem o naše výrobky. Vedomí si dôležitosti nákladných železničných
vagónov v tejto stratégii rozvoja Európy budeme aj
naďalej vytrvalo pracovať na obhájení svojej pozície
trendsettera v oblasti vývoja a výroby nákladných vagónov. Rokmi preverená zodpovednosť a spoľahlivosť

Od školy
k vedúcemu
strediska

O

tom, že je Tatravagónka naozaj stabilný
zamestnávateľ, svedčí aj
tento príbeh. Po skončení
Priemyslovky v roku 1979
nastúpil Juraj Kšenzakovič
v prvý júlový deň do Tatravagónky. Na údržbe začínal ako 19-ročný chlapec.
Po skončení vojny pracoval na dielni, kde sa robili nové
vagóny. Prešiel si všetkým. Od rezania, pálenia a jednoduchých zváracích prác. Po šiestich rokoch už pracoval
ako prevádzkový technik na zdvíhacích zariadeniach.
Prišla revolúcia a po nej robil smenového majstra. „V tej
dobe som si myslel, že by som mal zvýšiť moje ambície. Bola to výzva. Ľudí vo výberovom konaní bolo
asi desať. Nakoniec si ma vybrali a robím tam už asi
23. rok,“ hovorí. Na starosti má tri dielne. Ako dodáva, Tatravagónka sa za tie roky pohla míľovými krokmi
vpred. „V roku 2006 prišiel zásadný obrat. Začala sa
výstavba a renovácie hál, objektov, šatní, neporovnateľne sme sa posunuli v kvalite a objeme výroby.
Zásadným spôsobom sa zlepšila aj starostlivosť firmy
o zamestnancov,“ vyratúva. A aký je Jurajov recept na
dlhoročnú prácu v jednej firme? „Tatravagónka vytvára v širokom okolí nadštandard. Ak tu pracujete,
musíte sa stotožniť s myšlienkou, že najdôležitejšia
je kvalita a bezpečnosť. Tie nepoznajú kompromisy,"
uzatvára dnes už vedúci strediska pri výrobe dielcov.
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Kde vidíte spoločnosť o niekoľko rokov?
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FOTO: Monika Vojteková Lippartová

Popradčanka
sa zamilovala
do viazania
uzlíkov
Keď začne splietať uzlíky,
ani nevie, ako jej beží
čas. Pred štyrmi rokmi
si srdce Popradčanky
Moniky Vojtekovej
Lippartovej ukradla
technika macramé viazanie nití a šnúrok
s aplikovaním rôznych
geometrických vzorov
za pomoci uzlov. Všetko
sa učila sama. Dnes
dokáže vyrobiť aj až
3500 uzlovú záclonu.

HOBBY

V
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šetko sa to začalo úplne netradične. Spinnin- Od maličkých po nadrozmerné
gom v mestskej časti Veľká. Tam si Monika VojMonika sa macramé venuje od roku 2017. Začínala
teková Lippartová všimla náramky vyrobené
technikou macramé. „Predtým som túto techniku vô- s bižutériou, presnejšie s náramkami. „Ako náhle dobec nepoznala. Som dosť technický typ a ak sa na nie- stanete techniku do rúk, tak začnete skúšať vyrobiť
čo pozriem, hneď mám predstavu, ako to vyrobiť. Keď všetko možné. Boli to pre mňa už malé veci, a tak som
som začala prehľadávať internet, prišla som na to, že začala robiť stále väčšie, až nadrozmerné veci. Dnes je
to tak, že jediné, čo ma obmedzuje,
ide o techniku macramé. Bola som
je priestor,“ priznáva. Monika totiž
prekvapená, keď som zistila, že v 70.
„Pri
Macramé
niekedy pracuje aj s desať metrovýaž 80. rokoch sa táto technika učila
mi špagátmi. „Doma mám urobené
sa človek úplne
aj v rámci pracovného vyučovania,“
hovorí.
odosobní, prestane dva háky. Buď ich mám zavesené na
dverách alebo na rampe na zdvihy,“
Špagát a vlastné ruky
vnímať svet
dodáva.
Pri macramé na výrobu používate
okolo seba, vyjde
3000 až 3500 uzlov
len špagát a vlastné ruky. „Nie je to
z
reality,
“
Čím je materiál tenší, tým je poako pri štrikovaní, či háčkovaní. NeMonika
Vojteková
Lippartová
trebné
urobiť viac uzlov. „Robí sa od
potrebujete k tomu žiadny nástroj.
milimetrových nití až po 8 milimetVšetko funguje len na ručnom viazaní jednotlivých vzorov. Na začiatku som pracovala rové špagáty. Čím je menší priemer nití, tým dlhšie to
štýlom pokus-omyl. Variabilita viazania je veľmi veľ- trvá. Na jednom náhrdelníku je aj 600 až 700 uzlov. Na
ká. Je tam nespočetne veľa možností ako to nakombi- väčších veciach uzly ale krajšie vyniknú,“ vysvetľuje.
novať. Dá sa vytvoriť všetko od kolesa, obdĺžnika cez Ako dodáva, macramé je návykové a časovo náročné.
„Napríklad pri výrobe viazaných záclon musím spraviť
rôzne variácie,“ vysvetľuje.

August 2021
okolo 3000 až 3500 uzlov. Šírku to má 90 centimetrov.
Tam to už nie je o hodinách a o dňoch, ale o týždňoch
práce. Jediná nevýhoda je to, že Slováci ručnú prácu stále nevedia doceniť. Paradoxne najviac priaznivcov mám
z Brazílie a Portugalska,“ dodáva.
Únik z reality

Macramé podľa slov Moniky dáva človeku široké spektrum možností. „Je to doslova nevyčerpateľná studňa. Aj
keď sú veci, ktoré sa dajú urobiť jednoducho, ja ich veľmi
rada doťahujem do detailov. Je to pre mňa ten najväčší relax. Dokážem sa s tým hrať aj 15 hodín. Niekedy sa
o tretej ráno spamätám a poviem si, že by som už mala
skončiť. Pri macramé sa človek úplne odosobní, prestane
vnímať svet okolo seba, vyjde z reality,“ opisuje.
Neskopíruje ani samu seba

Monika touto technikou vyrába všetko možné.
Od náramkov, náušníc, náhrdelníkov. Ako priznáva, takou
jej srdcovkou sú vankúše. „Sú dekoračné, ak by na nich
niekto spal, ráno by sa mohol zobudiť so vzorom odtlačeným na líci. Rada vyrábam aj nástenné dekorácie – od
tých romantických až po vysoko moderné,“ dodáva. Jej
najväčším snom je mať dielničku s väčšími rozmermi, aby
mala kde bez obmedzení zapletať. Najviac ju vedia potešiť
reakcie ľudí. Veci nikdy nerobí rovnaké. Podľa jej slov sa to
vlastne ani nedá. „Ak niečo nerobíte podľa návodu, dávate do toho emóciu a to, ako to cítite. Ak by ste robili jednu
vec dnes a druhú s rovnakým motívom zajtra, určite nebudú vyzerať rovnako. Rovnaké veci je možné robiť naozaj
iba podľa šablóny. Má to aj svoje výhody, pretože ani ja by
som samu seba nedokázala skopírovať,“ uzavrela.
Jana Pisarčíková

HOBBY

17

Mesačník

POPRAD

Zážitkové
soboty
pokračujú aj
v auguste

FOTO: MIK Poprad

Užili si hravé popoludnie na Tancuľke, dali šancu tancu, spoznali slávne kvetnické kúpele, zašli si
na vychádzku s popradskými labkami, či spoznali stroje a diela Leonarda da Vinci. Počas dvoch
sobôt si novinku leta z dielne Mestskej informačnej kancelárie (MIK) s názvom Zážitkové soboty
užili stovky ľudí.

P

rojekt MIKu s názvom Zážitkové soboty #VisitPoprad sa stretol s pozitívnym ohlasom. „O čom
svedčí aj hojná účasť návštevníkov na doposiaľ
uskutočnených podujatiach. Dúfam, že nám počasie dopraje zrealizovať všetky plánované aktivity až
do konca leta. Pripomínam tiež, že návštevu výstavy
Da Vinciho vynálezov môžu malí zberatelia pečiatok
v Zážitkovom preukaze navštíviť kedykoľvek až do kon-

ca prázdnin,“ hovorí riaditeľka MIK Lucia Pitoňáková.
Ako teda naznačila, zážitkové soboty s koncom júla
nekončia. „Na našej stránke na sieti Facebook a tiež
na webe zároveň postupne odhaľujeme, aké darčeky
budú na deti čakať v septembrovom zlosovaní a odmeňovaní. Už teraz sa tešíme, ako všetkým sprostredkujeme ďalšie zážitky v mesiaci august,“ uzavrela.

Čo všetko zažijete v auguste
7. augusta 2021 o 15:00

ZÁŽITKOVÉ SOBOTY

Lesu zdar!
Jeden
	deň lesníkom
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21. augusta 2021 o 15:00 Tajomstvá
banských
štôlní

(miesto: Poprad - Kvetnica, Zverník)

(miesto: Poprad – Kvetnica, Starý kameňolom)

Na tomto podujatí zažijete dve zaujímavé hodinky
s riaditeľom Mestských lesov a poľovníkmi z poľovníckeho združenia Dubina Poprad, ktorí Vám porozprávajú o lesnej faune a flóre, nakŕmite spolu diviaky a prezriete si poľovnícke trofeje. Akciu spestria aj lesné hry
či zábavný kvíz. Že neviete, kde je „Zverník“? Z mesta
Poprad smerom na Spišské Bystré sa za vojenským
areálom odbočuje doľava na malé parkovisko. Peši sa
ďalej vydáte cestičkou až k zverníku! Na toto podujatie
sa môžete dopraviť bezplatným autobusom, ktorý
štartuje o 14:30 zo stanice so zastávkou na Rožňavskej ceste pri OC Max. Čas spiatočnej jazdy je o 17:30.

Predseda Baníckeho cechu Horného Spiša pán Kyseľa nám ukáže vzorky minerálov a hornín z Kvetnice,
porozpráva o histórii baníctva na Kvetnici a vyskúšate
si s ním dokonca ryžovanie zlata!

14. augusta 2021 o 15:00 Popradský

	hrad
s archeológom
(miesto: Poprad - Kvetnica, park / vrch Zámčisko)

Na tomto podujatí si vypočujete odborný výklad
pána Mgr. Tomáša Baburu - archeológa z Podtatranského múzea, avšak z nudy obavy mať nemusíte! Predvedú sa i historickí šermiari z družiny Fortis Poprad
a spoločne vystúpime na vrch Zámčisko. V hravom kvíze si deti možno vysúťažia chýbajúcu pečiatku.

To však stále nie je všetko - tí najodvážnejší vstúpia do útrob banskej štôlne! Na zábavný kvíz sa ani
pri tomto podujatí nezabudlo.

28. augusta 2021 o 20:00 Nočný beh

Popradom

(trasa: MIK Poprad - AquaCity a späť)

S heslom: „Poďte s nami bežať ulicami večer
pod lampami!“ sa pobeží nesúťažne s čelovkami na hlave počas západu slnka a čiastočne po tme z Námestia
sv. Egídia (od Mestskej informačnej kancelárie Poprad)
až ku partnerovi tohto podujatia, ktorým je AquaCity
Poprad a naspäť. Prezradíme tiež, že bežať nočným Popradom budú nielen plavčíci a zamestnanci AquaCity,
ale aj hokejisti – popradskí kamzíci! Zároveň máte poslednú šancu získať okrem bežnej aj žolíkovú pečiatku
do Zážitkového preukazu VisitPoprad.
(red.)

August 2021

ZÁŽITKOVÉ
SOBOTY
FOTO: ŽP MsÚ
#VisitPoprad

Spestrite si leto!
Lesu zdar!
Jeden deň lesníkom*

Popradský hrad
s archeológom*

7. augusta 2021, 15:00
Poprad - Kvetnica,
Zverník

14. augusta 2021, 15:00
Poprad - Kvetnica,
park / vrch Zámčisko

ZDARMA BUS
o 14:30
z AS

AUGUST
2021
Tajomstvá
banských štôlní*

21. augusta 2021, 15:00
Poprad - Kvetnica,
Malý lom

Nočný beh Popradom*
Deti, zbierajte pečiatky do
Zážitkových preukazov čakajú vás zaujímavé odmeny!

MIK Poprad
- AquaCity a späť

EKO POPRAD

28. augusta 2021, 20:00

*V prípade extrémne nepriaznivého počasia sa podujatie neuskutoční!

Ďakujeme aj našim ďalším
partnerom a sponzorom!

CVČ
Poprad
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FOTO: Jana Pisarčíková

Tajomstvom
úspechu
je zdravý
životný štýl

LEKÁR RADÍ

„P

20

Vedeli ste o tom, že črevá sú druhým
najsilnejším orgánom v našom
tele? Práve v nich prebieha zložitý
systém procesov, ktoré majú vplyv
aj na našu telesnú, či duševnú
pohodu. MUDr. Janka Globinovská
z pediatrickej ambulancie
gastroenterologickej, hepatologickej
a výživy nám prezradila ako vyzerá
vyšetrenie v ich ambulancii, a tiež,
že niekedy na to, aby bolo všetko
v poriadku, stačí iba preskladať si
jedálniček.

ediatrická ambulancia gastroenterologic- mom pri deťoch v predškolskom i mladšom školskom
ká, hepatologická a výživy, ako už z názvu veku. „Deti v predškolskom veku zvyknú mať problévyplýva, sa venuje ochoreniam tráviaceho my s výživou, či dlhodobejšie hnačky. So zápchou má
traktu u detí, ochoreniam pečene, pankreasu a poru- problém takmer tretina pacientov. V školskom veku sa
chám výživy v detskom veku,“ začína rozprávanie dok- pridávajú aj iné ochorenia ako funkčné bolesti brucha,
torka Globinovská. Ak idete s dieťaťom na prvé vyšetre- ktoré sú veľmi časté, a tiež sa objavujú chronické ochonie, bez výmenného lístku to nepôjde. „Je potrebný a je renia čreva,“ dodáva. Ambulanciu ďalej navštevujú
dôležité, aby tam boli uvedené údaje, s ktorými je dieťa pacienti, ktorých problém je dlhodobého charakteru.
odosielané k nám. Okrem všeobec„Veľkú skupinu tvorí diagnostika cených údajov, ktoré výmenný lístok
liakie
– autoimunitného ochorenia,
„Je veľmi dôležité
má obsahovať, tak určite sú veľmi dôktorému sa venujeme.“
dodržiavať
ležité informácie o vykonaných laboNie všetko je intolerancia
životosprávu
ratórnych vyšetreniach u obvodného
lekára. Takáto spätná informácia je
Veľa sa v posledných rokoch hoa zásady správnej
pre nás veľmi dôležitá,“ vysvetľuje.
vorí o potravinových intoleranciách.
výživy."
Precitlivenosť na určité potraviny má
Vek pacienta
MUDr. Janka Globinovská “
údajne čoraz väčšia časť populácie
a neraz je jej odhalenie zdĺhavé, keTo, s akými problémami ich paďže
sa
pravá
príčina
zvykne skrývať za inými diagnócienti navštevujú, záleží od veku pacienta. „Malé deti
do jedného roka chodia napríklad s pretrvávajúcou zami. Ako doktorka Globinovská objasnila, je pravdou,
novorodeneckou žltačkou a s tým súvisiacimi ochore- že veľa ľudí má problém so stravou, nie všetko je ale
niami pečene, a aj s niektorými vrodenými chybami. podložené práve intoleranciou. „Je veľmi dôležité odPotom s poruchou prospievania, hnačkami a problé- líšiť celiakiu, ktorá má určité pravidlá, podľa ktorých
mami s alergiou na mliečnu bielkovinu, ktorá sa mani- sa diagnostikuje. Pribúda aj veľa samodiagnostikov,
festuje pri prechode na umelú výživu a zaradení prvých ktorí si sami diagnostikujú ochorenia a presviedčajú
príkrmov,“ vyratúva Globinovská. Zápcha býva problé- sami seba, že majú nejaké ochorenie. Súvisí to aj s ak-
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tuálnym životným štýlom, módnymi diétami, s množstvom stravy či nových potravín, ktoré zaraďujeme
do jedálnička hoci nemáme na to genetickú výbavu
a podobne.“
Vyšetrenie v ambulancii
Vyšetrenia u gastroenterologičky naháňajú mnohým strach. MUDr. Globinovská vysvetlila ako to u nich
prebieha. „Pri prvom vyšetrení ide o rozhovor s rodičom dieťaťa, ktorý nám poskytne anamnestické údaje,
vyšetríme si dieťa, odmeriame, odvážime, zhodnotíme
jeho doterajší vývin a naplánujeme ďalšie vyšetrenia
podľa toho, čo potrebuje. Pri ďalších vyšetreniach sa
robia odbery, ultrazvukové vyšetrenie, ak je potrebné aj endoskopické vyšetrenie – to už záleží na tom,
s akým ochorením dieťa k nám prišlo a čo potrebujeme
riešiť. Určite sa tieto vyšetrenia nevykonávajú hneď
pri prvej návšteve našej ambulancie. Musíme najprv
poznať dobre anamnézu, aby sme sa vedeli rozhodnúť, čo všetko je alebo nie je potrebné. Veľa z týchto
ochorení u detí je na takom podklade, že nie sú potrebné niektoré vyšetrenia, ktoré môžu zbytočne traumatizovať dieťa,“ vysvetľuje.
Niekedy stačí preskladať jedálniček
Rodičia problémy u dieťaťa vedia rýchlo rozoznať.
Určite si všimnú poruchy príjmu potravy, nechutenstvo
alebo ťažkosti po zjedení niečoho. „Rodičia si to vedia
odsledovať. Často rodičov aj poprosíme, aby nám napísali jedálne lístky, aby sme vedeli prísť na príčinu.
Niekedy môže ísť len o zle usporiadanú stravu. Potom
stačí len upraviť jedálniček dieťaťa a pri dobrej spolupráci rodič často pochopí, že to nie je žiadny prob-

lém. Veľa ťažkostí je takých, že sa ani nenájde žiadna
vážnejšia príčina. A tam si vedia pomôcť aj sami, nás
potrebujú len na zorientovanie sa. Takže tých vážnych
organických ochorení u detí našťastie až tak veľa nie
je. Asi 10 percent chorôb detí, ktoré nás navštevujú,
je organicky podmienených. Napríklad pri bolestiach
bruška sa väčšinou nenájde žiadna závažná organická
príčina.“
Veľa robí genetika
V Pediatrickej ambulancii gastroenterologickej,
hepatologickej a výživy liečia pacientov s chronickými ochoreniami. Ako lekárka potvrdila, ak chceme
byť zdraví, potrebné je dodržiavať základy správnej
životosprávy. „Veľa robí aj genetika a to na čo máme
predispozície. Mnoho z týchto ochorení, napríklad
aj celiakia, má určitú genetickú predispozíciu. To, či
sa choroba manifestuje alebo nemanifestuje, záleží
od vonkajších faktorov. Spúšťače pri ochoreniach niekedy vieme a inokedy nevieme ovplyvniť. Je veľmi dôležité dodržiavať životosprávu a zásady správnej výživy aj v rámci rodiny,“ uzavrela Globinovská.
Jana Pisarčíková

PEDIATRICKÁ AMBULANCIA GASTROENTEROLOGICKÁ, HEPATOLOGICKÁ A VÝŽIVY
Sídlo:

Detská poliklinika, prízemie, stredný vchod

Odborný garant:

MUDr. Janka Globinovská
janka.globinovska@nemocnicapp.sk

Telefón:

052/7125 421
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Zisťovanie
o financiách
a spotrebe
domácností

N

OZNAM

árodná banka Slovenska v spolupráci so štatistickým úradom SR uskutočňuje na Slovensku
„Zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti 2021“, ktoré je súčasťou európskeho projektu HFCS
2021(Household Finance and Consumption Survey).
Projekt je koordinovaný Európskou centrálnou bankou
a zúčastňujú sa na ňom všetky krajiny eurozóny. Jeho
ciel‘om je získať spoľahlivé údaje o súčasnej ekonomickej situácii domácností v eurozóne. Údaje zo zisťovania poskytnú podklady pre rôzne štúdie, ako napríklad
bytové otázky mladých, úspory a dôchodkové otázky
starších osôb, výskum vplyvu bohatstva na spotrebu,
zadĺženosť domácností, prístupnosť získania úveru,
atď. Výsledky zisťovania umožnia získať dôležitý pohl‘ad na ekonomické správanie sa rozličných typov domácností, čim sa stanú cenným prínosom v mnohých
hospodársko‑politických oblastiach eurosystému.
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Pre rok 2021 bolo do zisťovania vybraných 473 samospráv, medzi nimi aj mesto Poprad. Do zisťovania
bolo náhodným výberom zaradených takmer 3 900
domácností.
Zisťovanie sa uskutoční v mesiacoch júl až
október 2021.

V tomto období vybrané domácnosti navštívi pracovník poverený funkciou opytovatel‘a, ktorý je povinný preukázať sa preukazom zamestnanca ŠÚ SR
a pozývacím listom podpísaným guvernérom NBS
a predsedom ŠÚ SR. Domácnosť bude vopred oslovená listom, kde bude uvedený kontakt na opytovateľa,
ako aj na príslušného vedúceho pre prípadné overenie.
Všetky informácie, ktoré nám v rámci tohto zisťovania
domácnosti poskytnú, budú spracované anonymne
a využijú sa výhradne pre štatistické a vedecké analýzy
nekomerčného charakteru. Ochranu dôverných štatistických údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov a ochranu
osobných údajov Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Za ochranu dôverných aj osobných
údajov zodpovedá štatistický úrad SR, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých štatistických
údajoch a osobných údajoch, ktoré sa pri svojej práci
dozvedia.
Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť
na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk alebo telefonicky na tel. čísle 051/7735 321 - Ing. Iveta Popovcová.

August 2021

Zasúťažte si s Tatranskou Galériou
a vyhrajte vstupenky na výstavu

T

atranská galéria v Poprade si pre Vás v spolupráci
s Mesačníkom Poprad pripravila súťaž o vstupenky
na výstavu venovanú Leonardovi da Vinci.
Odpovedzte správne na túto otázku a máte možnosť
vyhrať rodinnú vstupenku na dvojvýstavu Leonardo da
Vinci – Stroje a iné a Stanislav Lajda – Posledná večera.
V ktorom storočí a neďaleko akého mesta sa narodil všestranne nadaný Leonardo da Vinci? Predstaviteľom akého umeleckého smeru bol?

Svoje odpovede posielajte emailom na: jana.pisarcikova@msupoprad.sk, poštou alebo doručte osobne
na adresu vydavateľa: Mestská informačná kancelária,
Námestie sv. Egídia 43/86, 058 01 Poprad do 18.8.2021.
Do predmetu emailu uveďte SÚŤAŽ S TATRANSKOU
GALÉRIOU.
Výhercu cien budeme kontaktovať telefonicky.
Tešíme sa na Vaše odpovede.

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. poskytuje svojim zákazníkom kvalitné služby a vyhodnocuje ich požiadavky za účelom neustáleho zlepšovania. Klienti majú možnosť využívať tri zákaznícke centrá
s pokladňami v Poprade, v Spišskej Novej Vsi a v Starej Ľubovni. Telefonické spojenie prostredníctvom zákazníckej
linky - call centra - 0850 111 800 je neustále k dispozícii 24 hodín, 7 dní v týždni.
Kvalifikovaní pracovníci poskytujú všetky dostupné informácie o ponúkaných službách spoločnosti, fakturácii, odpočtoch stavu meradla, objednávkach, žiadostiach o pripojenie na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu ako aj o reklamáciách.
Na okamžité informovanie odberateľov o rôznych situáciách a poruchách na vodovodných alebo kanalizačných
sieťach ponúka PVPS, a. s. bezplatnú službu SMS info. Každý zákazník, ktorý poskytne našej spoločnosti svoje mobilné číslo, bude v prípade poruchy dostávať vopred bezplatnú SMS správu s informáciou o rozsahu prerušenia dodávky
pitnej vody v oblasti konkrétneho odberného miesta.
Služba SMS info umožní poslať odberateľom aj informácie o nezaplatených faktúrach. Týmto spôsobom spoločnosť ušetrí na poplatkoch za vystavenie písomnej upomienky, ktorá je zasielaná poštou. V budúcnosti plánujeme
rozšíriť ponúkanú službu o ďalšie užitočné informácie – napr. o dodávke a kvalite pitnej vody týkajúce sa vášho odberného miesta.
Ak by ste sa chceli dozvedieť, či naša spoločnosť eviduje vaše mobilné telefónne číslo, môžete si overiť danú informáciu telefonicky na zákazníckej linke 0850 111 800, resp. prostredníctvom e‑mailovej správy poslanej na našu adresu info@pvpsas.sk. Ďalšou možnosťou aktivácie uvedenej služby je vyplnenie tlačiva „Univerzálna žiadosť“, ktoré je
zverejnené na stránke našej spoločnosti www.pvpsas.sk, prípadne osobnou návštevou na príslušnom zákazníckom
centre.
Neustálym zavádzaním inovatívnych produktov a služieb sa spoločnosť PVPS, a. s. snaží trvalo udržiavať pozitívny
vzťah k svojim zákazníkom.
Ing. Božena Dická, PVPS, a.s.

Inzercia - 1/4 23 02 08 2021

Inzercia - 1/2 23 01 08 2021

Komunikačná služba SMS info
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FOTO: archív I. Solovič, Jana Pisarčíková

Na slovíčko
s„doktorom
z hôr“
Narodil sa v novembri roku 1966 do literárnej
rodiny. Mama bola učiteľka slovenského
a ruského jazyka, otec je spisovateľom. On
ale chcel liečiť ľudí. Po úspešnom ukončení
Lekárskej fakulty v roku 1991 nastúpil
na svoje prvé pôsobisko do Národného
ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a
hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy (pozn.
red.: v tom čase OLU TaRCH Vyšné Hágy)
a pôsobí tam až doteraz. S prezidentom
Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej
spoločnosti SLS a primárom I. oddelenia
pneumoftizeológie Národný ústav
tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej
chirurgie Vyšné Hágy doc. MUDr. Ivanom
Solovičom, PhD. sme sa porozprávali o tom,
ako vyzerá liečba COVID pacientov i o chorobe
starej ako ľudstvo samé.

P

NA SLOVÍČKO

án primár, prezraďte nám na úvod, prečo ste
sa rozhodli ísť v živote práve týmto smerom?
Vy ste rodený Bratislavčan, no celý svoj profesijný život ste strávili vo Vysokých Tatrách. Aj
preto vás kolegovia zvyknú nazývať aj „Doktor
z hôr.“ Prečo práve Tatry?
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vať, že by bolo zrejme odtiaľto škoda odísť. Začal som
pracovať na tuberkulóze, kde ale prvý dojem bol, že
snáď vydržím pol roka… A som tu už dvadsať rokov.
Ústav patril spoločne s Podunajskými Biskupicami
a nitrianskym Zoborom k vlajkovým lodiam pľúcnych
chorôb.“

„Kedysi som sa rozhodoval, či medicína alebo far- Koľko rôznych miest ste v Národnom ústave tumácia, vyhrala lekárska fakulta. Ešte počas štúdia som berkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurtu praxoval v lete 1989 a Vysoké Tatry, koho by tie už gie prešli predtým než ste sa stali primárom?
neočarovali a nepočarovali. Takže
som sa od 1. augusta 1991 rozho„Prešiel som všetkými možnými
dol nastúpiť na svoje prvé – a stále „Zaujímavým zistením lekárskymi pracovnými miestami,
jediné – pracovisko, práve do tohto
aké naša systematizácia pracovných
je, že muži majú
ústavu. Vyšné Hágy sa začali stavať
miest umožňuje: od mladšieho sev roku 1936 a boli otvorené 2. júna tuberkulózu dvakrát kundárneho lekára, staršieho sekun1941 ako Sanatórium Robotníckej
častejšie ako ženy." dára, primára, námestníka riaditeľa
sociálnej poisťovne, kedy zomieralo
pre liečebno‑preventívnu starostdoc. MUDr. Ivan Solovič, PhD.
ročne na tuberkulózu na Slovensku
livosť, riaditeľa ústavu, konziliára,
viac ako 3 000 pacientov a počty
vedúceho lekára pre liečbu multirechorých šli do desaťtisícov. Pôvodne som sem išiel na zistentnej tuberkulózy, primára Kliniky pneumológie
jeden rok, potom na tri a keď som si spravil prvú ates- a ftizeológie Slovenskej zdravotníckej univerzity, detatáciu z vnútorného lekárstva, začal som si uvedomo- šované pracovisko Vyšné Hágy.“
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Pracujete aj pre Svetovú zdravotnícku organizáciu, ktorej expertom ste od roku 2002. Ako sa človek stane expertom tejto prestížnej organizácie?
„Od roku 1997 spravujem národný register a máme
tak dokonale zmapované detailne celé Slovensko
a myslím, že naše dáta, ktoré sme SZO prezentovali,
boli a sú na veľmi dobrej úrovni. V roku 1999 som sa
stal národným delegátom SZO, absolvoval som školenia a dostal som ponuku, či by som nekonzultoval
niektoré programy, napr. zavádzanie systému národného registra podľa nášho modelu pre Bielorusko
a Ukrajinu. Doplnil som si vzdelanie a kvalifikáciu, aby
som mohol byť konzultantom SZO pre tuberkulózu,
plusom bolo, že okrem angličtiny a nemčiny hovorím
plynne po rusky. Začal som robiť prvé misie, bol to
Uzbekistan, Bielorusko a ďalšie krajiny.“
V poslednej dobe si vás ľudia akosi automaticky
spájajú práve s pandémiou koronavírusu. Pán primár, je tento vírus stále akousi neprebádanou oblasťou? V čom sme sa za ten čas posunuli?
„O ochorení COVID-19 vieme za rok pomerne veľa,
na druhej strane musíme povedať, že stále mnoho
nepoznáme. Určite sa rozšírili naše vedomosti a poznatky o vyvolávateľovi ochorenia. Avšak, čím viac
máme pacientov a klinických skúseností, tým zisťujeme, že máme menej poznatkov o možných komplikáciách. Kým v úvode sme si mysleli, že ide čisto
o pľúcne ochorenie, resp. ochorenie, ktoré postihuje
len pľúca, teraz vieme, že toto ochorenie môže postihnúť ktorýkoľvek orgán v ľudskom tele. Pri tomto
ochorení dochádza k veľmi závažným organickým
zmenám v rámci postihnutia toho‑ktorého orgánu
koronavírusovou infekciou. Takisto dochádza k zmenám psychiky pacienta, či zmenám správania sa.
Môže sa vyvinúť dokonca aj zmena osobnosti. CO-

VID-19 môže postihnúť nielen pľúca, ale ktorýkoľvek
orgán v ľudskom tele. Ešte väčším problémom je, že
následky tohto ochorenia sa môžu objavovať s istým
odkladom, resp. v istom čase po aktívnom priebehu
ochorenia.“
Skúste priblížiť aký je postup pri liečbe COVID pacientov?
„Postupujeme podľa štandardných postupov,
ktoré boli schválené. Často je to kombinácia liekov,
ktorými potláčame symptómy ochorenia. Podávame
napríklad liečbu v kombinácii remdesivir s varicitimibom, alebo ivermektín. Čo máme overené a čo ako
pneumológ viem, že má účinok, sú kortikoidy, z ktorých najvýhodnejšie vychádza dextametazón. Vzhľadom na to, že naši pacienti majú aj iné ochorenia,
podávame kortikoidy v kombinácii s antibiotikami,
ďalej sú to probiotiká, izoprinozín, imunostimulačná
liečba a antivírusová liečba. Vyskúšali sme aj viacero antivirotík, pri ktorých sa postupne uvádzalo, že
majú povolenie na liečbu príznakov COVID-19. Niektoré z nich vykazovali v úvode veľmi sľubné výsledky, ale finálny efekt sa napokon neprejavil. Mali sme
hospitalizovaných aj pacientov, ktorým sme podávali
plaquenil, taktiež ridonavir ropidamil. Sme si však
plne vedomí, že stále nemáme presne určené, aké
lieky používať na liečbu ochorenia COVID-19.
Európska respiračná spoločnosť vydala odporúčania pre liečbu pacientov s akútnym COVID-19, kde
charakter silných odporúčaní vyplýva len pre kortikoidy. Antibiotiká sa odporúčajú len vtedy, ak sú indikované, teda v prípade superinfekcie. Ostatná liečba
je stále len na úrovni stredne silných a slabých dôkazov. Skúsenosti s použitím jednotlivých prípravkov
sú často rôzne. Potenciál do budúcnosti vidím napríklad v biologickej liečbe, ktorá je zatiaľ ešte v štádiu
klinického skúšania.“

NA SLOVÍČKO
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Keď sa človek vylieči z COVIDu, respektíve je prepustený z nemocnice, čo je potrebné, aby dodržiaval? Je pravdou, že aj po vyliečení môže byť
človek infekčný?

nosné kvapôčkovou nákazou podobne ako chrípka,
ktoré môže postihnúť kohokoľvek. Je liečiteľná, aj keď
jej multirezistentné formy sú veľmi problematické.
Žiaľ, povedomie ľudí o nej je veľmi nízke.“

„Podľa poslednej revízie hlavného hygienika, nie je
potrebné tak, ako v úvode a počas prvej vlny, vykonať
2 PCR testy s odstupom 48 hodín, aby mohol byť pacient prepustený do domácej starostlivosti. V súčasnosti stačí, ak sa u pacienta zlepšujú klinické príznaky. Ak je pacient 3 dni bezpríznakový, má dostatočnú
saturáciu kyslíka, môže byť prepustený do domácej
starostlivosti, aj keď nie je dovŕšená karanténna doba
14, v prípade ťažších nálezov 21 dní. Pacient teda prichádza z nemocnice domov, avšak neznamená to, že
už nie je infekčný. Na druhej strane, pacient môže byť
z nemocnice prepustený aj v prípade, ak má pozitívny
PCR test. V takýchto prípadoch rodina často nechápe
prečo a bojí sa pacienta prijať do domácej starostlivosti. Žiaľ, pri súčasnej obsadenosti a tlaku na lôžka
nie je možné udržať každého pacienta na nemocničnom lôžku tak dlho, aby sme mohli s istotou vyhlásiť,
že už nie je infekčný.“

Je pravdou, že Tuberkulóza môže postihnúť
okrem pľúc aj ktorýkoľvek iný orgán v tele?

Najčastejšie sa dnes samozrejme skloňuje COVID,
no máme tu aj chorobu, ktorá sprevádzala ľudstvo už oddávna. Tuberkulóza. Kedy sa prvýkrát
na svete objavila?
„Možno povedať, že je stará ako ľudstvo. Veď prvé
správy o tuberkulóze pochádzajú z čias, keď ľudia začali vytvárať väčšie sociálne celky. Už nálezy kostier
z mladšej doby kamennej potvrdzujú existenciu kostnej formy tuberkulózy. V druhom tisícročí do nášho
letopočtu v Babylone Chammurapi povolil rozvody
so ženami s touto chorobou. Hippokrates podrobne
opísal príznaky pľúcnej tuberkulózy, Avicenna konštatoval, že choroba je prenosná a na jej rozvoj vplýva
okolie. Zaujímavé je, že muži majú tuberkulózu dvakrát častejšie ako ženy. Keď som tu v ústave praxoval,
boli tu prevažne starší pacienti, ale dnes už máme
mladšie vekové skupiny medzi 20 až 40 rokmi, ľudí
v produktívnom veku.“
Je to liečiteľné ochorenie?
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Napísali nám

NA SLOVÍČKO

„Je to smrteľná choroba, ak nie je liečená. Pacienti
zomierajú, ak prídu neskoro, keď už doslova nemajú
čím dýchať, majú rozsiahle nálezy. Ročne je tuberkulóza bezprostrednou príčinou úmrtia piatich až ôsmich
pacientov. Inak je to bežné infekčné ochorenie, pre-

„Prakticky všetky formy tuberkulózy sa začínajú
v pľúcach, ale najmä pri ľuďoch so zníženou imunitou
sa môže stať, že baktérie preniknú krvou do rôznych
orgánov a vyvolajú mimopľúcne formy. Človek môže
mať tuberkulózu ktoréhokoľvek orgánu – kostí, kĺbov,
svalov, očí, uší, nosa, srdca, pečene, kože… Aj tieto
ochorenia sú liečiteľné, niekedy v kombinácii s chirurgickou liečbou, ale musí to byť samozrejme včas.“
Na záver by som sa ešte opýtala, aký máte vzťah
k vašej práci? Nebojujete niekedy s pocitom vyhorenia?
„Je ťažká, ale určite zaujímavá, nie je stereotypná,
treba veľa premýšľať a hľadať riešenia pre konkrétneho pacienta, meniť vlastné myslenie, zaužívané
postupy. Už som spomínal, že keď som sem nastúpil,
myslel som, že po pol roku utečiem, ale človek si zvykne. Naši pacienti sú rôzni, treba vedieť s nimi jednať,
vysvetliť veci aj inžinierovi, aj človeku, ktorý nevie písať ani čítať, musím vedieť, čo na koho platí, uvedomiť
si, že tu s nami môže byť pacient aj niekoľko mesiacov,
vďaka čomu vzniká iný vzťah ako na oddelení, kde je
pacient týždeň. Napríklad musím dokázať presvedčiť
obyvateľov rómskej osady, že v záujme ochrany aj ich
zdravia je potrebná izolácia chorých na uzatvorenom
infekčnom oddelení. Samozrejme, pacient musí v lekárovi cítiť aj autoritu a mať pred ním určitý rešpekt,
veď tu mávame pacientov, ktorí sa vrátili z väzenia, či
opakovaných recidivistov. Človek tu musí byť v istom
zmysle fanatik. A môžem si občas dovoliť aj príjemné
odreagovanie, ako keď som nedávno prispel do knihy
Petra Vala Čierny humor v bielom plášti. Zažívame tu
veľa príhod, aj zábavných a vtipných, ale samozrejme
aj smutných, veď aj to k životu patrí. Niekedy si uvedomujem, že mi chýba Bratislava, ale už tu mám profesionálne aj osobné zázemie. Na druhej strane, ako
konzultant SZO pomerne dosť cestujem, prednášam,
učím. Zrejme preto mi ani nehrozí prípadný syndróm
vyhorenia.“
Jana Pisarčíková

ÚPRIMNE POĎAKOVANIE
Aj napriek tomu, že prekonávame COVID a bojujeme s ním ako vieme, podľa vlastných možností
a predovšetkým zdravotného stavu, začleňujeme sa do každodenného života a chodíme do gastrocentier,
ktoré sú otvorené a poskytujú nám služby. Všetkým prevádzkam vyslovujem úprimnú pochvalu
a poďakovanie.
Marián Korvín

August 2021
CITÁT
„Nestrácajme čas hľadaním mimoriadnych zážitkov. Žime životom čistej viery, deň za dňom si plňme povinnosti
s mimoriadnou láskou a oddanosťou.“
Matka Tereza“

Manželstvo uzavreli

Spoločenská rubrika

18. júna 2021 Stanislav Sýkora a Jarmila Sýkorová
3. júla 2021
Mgr. Michaela Vaščurová a Ing. Michal Nikerle
3. júla 2021 	Lenka Pavlíková a Jozef Korba

rozlúčili sme sa
JÚN
2. 6.
7. 6.
10. 6.
11. 6.
14. 6.

15. 6.
16. 6.
18. 6.
21. 6.
24. 6.
29. 6.
28. 6.
29. 6.
30. 6.

v Poprade - Veľká s Angelou Bulkovou (1940)
v Poprade-Veľká s Oľgou Lichvaríkovou (1932)
v Poprade - Veľká s Milanom Slodičákom (1932)
v Poprade-Veľká s Angelikou Babčákovou (1952)
v Poprade-Veľká s Alžbetou Mýtnikovou (1941)
v Poprade-Veľká so Štefániou Drahošovou (1946)
v Spišskej Sobote s Elenou Janoščíkovou (1947)
v Poprade - Veľká s Máriou Halmyovou (1946)
v Poprade - Veľká s Karolom Nesládkom (1955)
v Poprade - Veľká s Emíliou Bruzíkovou (1949)
v Poprade - Veľká s Margitou Zacherovou (1948)
v Poprade - Veľká s Richardom Horvayom (1969)
v Poprade - Veľká s Jánom Janoszczykom (1954)
v Poprade - Veľká so Štefanom Messerschmidtom (1952)
v Poprade - Veľká s Margitou Lumtzerovou (1927)
v Poprade - Veľká s JUDr. Viktóriou Vojčákovou (1948)
v Poprade - Veľká s Máriou Jurkovskou (1953)
v Poprade - Veľká s Karolom Ručkom (1942)
v Poprade - Veľká s Pavlom Ferenčákom (1970)

				
1. 7.
2. 7.
7. 7.
8. 7.

JÚL

v Poprade - Veľká s Jozefom Mlynárom (1945)
v Poprade - Veľká s Helenou Svitanovou (1949)
v Spišskej Sobote so Šarlotou Matejovou (1928)
v Poprade - Veľká s Františkom Laubertom (1947)

Rozpis zabezpečenia poskytovania lekárenskej pohotovostnej služby
Lekárne, ktoré zabezpečujú lekárenskú starostlivosť v rámci
prevádzkových hodín počas pracovných dní, soboty a nedele:
• Lekáreň Dr. Max, Dlhé hony 1, Poprad (18:00 - 21:00)
• Lekáreň BENU, Teplická cesta 4359/3, Poprad (18:00 - 20:00)
• Lekáreň BENU, OD Kaufland, Moyzesova 4067/3, Poprad, tel. 0905821914
(18:00 - 20:00)
• Lekáreň Dr. Max, OC Kaufland, Jiřího Wolkera, Poprad, tel. 0901961195,
(18:00 - 20:00)
• EKOLEKÁREŇ Poprad, OC FORUM, vchod z Francisciho ulice,
Námestie Sv. Egídia 3290/14, Poprad, (18:00 - 20:00)
						ZDROJ:e-vuc.sk

Lekárska pohotovosť pre deti a dorast
Lokalizácia:
Detská poliklinika – vchod č. 2, spoločný priestor
s detskou imunoalergologickou ambulanciou
Telefonický kontakt: 052 / 7125 683
Lekárska pohotovosť pre dospelých
Lokalizácia:
poliklinická časť, 1. poschodie, číslo dverí P106
Telefonický kontakt: 052 / 7125 614

Ordinačné hodiny:
Pondelok – piatok
Sobota, nedeľa, sviatky

16:00 – 19:30
19:30 – 20:00
20:00 – 22:00
07:00 – 22:00
12:30 – 13:00
19:30 – 20:00

ošetrovanie pacientov
večerná prestávka
ošetrovanie pacientov
ošetrovanie pacientov
obed
večerná prestávka

Ordinačné hodiny:
Pondelok – piatok
Sobota, nedeľa, sviatky

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

16:00 – 22:00
07:00 – 22:00

09:00 – 12:00
ZDROJ: Nemocnica Poprad
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Svetový
tenis sa
vrátil
pod Tatry

FOTO: Marek Vaščura

Tenisový ošiaľ pod Tatrami
po triumfe MŠK Poprad –
Tatry v extralige neutíchol.
Priaznivci tohto športu sa
v júli dočkali ďalšieho sviatku.
Po troch rokoch naše mesto
opäť hostilo tenistov z celého
sveta, a to premiérovo na
medzinárodnom turnaji ITF
Poprad – Tatry Open 2021.

urnaj s dotáciou 15 tisíc dolárov Stolárik a Milan Macák. Bol to ich prvý veľsa uskutočnil v dňoch 4. až 11. júla ký krok do mužského tenisu,“ povedal nadna tenisových kurtoch v Popra- šene spoluorganizátor turnaja a predseda
de. Hlavnú súťaž po kvalifikácii tvorilo MŠK Poprad – Tatry Igor Lupták. Pre miestvo dvojhre 32 hráčov.
ny klub bol tento turNasadenou jednotkou „Sme hrdí na to, že sa
naj akousi čerešničkou
bol niekdajší juniorský
na torte po veľmi úspešmohli turnaja
líder svetového rebríčnej sezóne. Po víťaznom
zúčastniť naši
ka – Kanaďan Filip Pefinále v extralige mužov
liwo, ale nechýbalo ani
postúpili do extraligy
perspektívni
množstvo
daviscupoaj ženy a dorastenci sa
dorastenci Samo
vých reprezentantov jedpo prvýkrát prebojovali
Stolárik
a
Milan
notlivých krajín, hráčov
na majstrovstvá Slovennaháňajúcich prvé body
ska. Na turnaji si zahral
Macák. Bol to ich
do rebríčka ATP, či peraj člen majstrovského
prvý veľký krok do
spektívnych slovenských
tímu MŠK Jaroslav Pomužského
tenisu.
"
mladíkov z Národného
spíšil, ktorý ale reprezentenisového centra v Bra- Spoluorganizátor turnaja a predseda tuje Česko. „Keď sme už
tislave. Aj domáci spolu- MŠK Poprad – Tatry Igor Lupták.“ vyhrali tie majstrovstvá,
organizátori z klubu MŠK
tak som sa rozhodol, že
Poprad – Tatry mali svoje želiezka v ohni. to prakticky na domácej pôde skúsim. Veľ„Sme hrdí na to, že sa mohli turnaja zú- mi som sa na to tešil, pretože som žiadny tačastniť naši perspektívni dorastenci Samo kýto turnaj už veľmi dlho nehral,“ povedal.
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Turnaj vyvrcholil finálovými zápasmi cez víkend
10. a 11. júla. Sobota patrila argentínskej dvojici Burruchaga – Tenti, ktorá si v dvoch setoch poradila so švajčiarsko
‑českým párom Castelnuovo – Palán. Dramatické finále
sa však odohralo o deň neskôr v rámci dvojhry. Český
tenisový bojovník Tomáš Jiroušek nestačil na švajčiarskeho daviscupového reprezentanta Damiena Wengera,
keď aj so sebazaprením zdramatizoval zápas v druhom
sete, no napokon prehral 2:6, 5:7. „Bol to vyrovnaný zápas a musím uznať, že Tomáš je naozaj veľký bojovník.
Na každý bod som sa poriadne nadrel. V závere som premárnil množstvo mečbalov, ale som rád, že som zvíťazil,“
uviedol D. Wenger. „Bol som limitovaný, no snažil som sa
nájsť spôsob, ako vyhrať. Celý čas som bojoval a v druhom sete som súperovi robil problémy. Bohužiaľ, bol lepší
ako ja,“ povedal skromne T. Jiroušek. 21-ročný Čech počas turnaja zaujal viacerými vyrovnanými zápasmi a Poprad si zamiloval. Pozorne ho sledovali aj domáci extraligoví šampióni z MŠK Poprad – Tatry. Obe strany naznačili,
že možno bude ich spolupútnikom za obhajobou titulu
už v budúcej sezóne. „Je to perspektívny hráč, ktorý žije
striedavo v Čechách a Spojených štátoch amerických.
Budeme hľadať alternatívy do budúcoročnej extraligy
a môžem povedať, že Tomáš jednou z nich je,“ prezradil
predseda MŠK I. Lupták. „Klub je veľmi priateľský a takto
by to malo fungovať všade. Cítim sa tu ako doma a podporujú ma tu viac ako v Čechách. Kto vie, možno si zmením aj občianstvo,“ pousmial sa mladý český tenista.
Organizátori spestrili účastníkom pobyt pod Tatrami
golfovým turnajom, ale aj slávnostným galavečerom,
kde špeciálnym bonusom bola charitatívna dražba tenisovej súpravy Filipa Poláška, s ktorou vyhral vo štvorhre svoj prvý grandslam v kariére na Australian Open.
V hre boli tiež dve vstupenky na budúcoročný turnaj ATP
Masters v Ríme. Všetko to skončilo v rukách tenisového
nadšenca zo Spojených štátov amerických Georga Matusa za 4500 €. Symbolický šek po finálových zápasoch
osobne odovzdal zástupcovi farskej charity vo Vysokých
Tatrách, kde táto pekná suma určite pomôže tým, ktorí to
najviac potrebujú.

Turnaj podporilo viacero známych športovcov a naše
mesto sa vďaka tunajším tenisovým nadšencom vrátilo
na tenisovú mapu sveta. Riaditeľom turnaja spoločne
s Branislavom Stankovičom bol Dávid Šproch, ktorý vyslovil s priebehom podujatia spokojnosť: „Zišli sa tu hráči, ktorí majú perspektívu a pevne verím, že ich už o pár
rokov uvidíme v tenisovej špičke. Mali sme to šťastie, že
sme našli partnerov, ktorí nás aj v tejto neľahkej dobe
podporili, za čo im patrí veľká vďaka. Bez nich by to
nešlo. Verím, že sa nám podarí udržať latku minimálne takto vysoko aj do nadchádzajúcich ročníkov. Tenis
pod Tatrami chceme naďalej rozvíjať a máme pripravených aj niekoľko ďalších alternatív. Jednou z nich by
mohol byť najväčší ženský turnaj na Slovensku,“ povedal. Pri napĺňaní tohto cieľa bude určite nápomocná aj
radnica. „Veľká vďaka a veľký rešpekt organizátorom,
ktorí dokázali pripraviť výborné podujatie a pritiahnuť
kvalitných tenistov. Vážim si prácu s mládežou v miestnom klube, ktorý sa na turnaji podieľal a preto verím, že
onedlho sa dočkáme finálového zápasu aj za účasti popradských hráčov,“ vyslovil želanie 1. viceprimátor mesta
Poprad Štefan Pčola.
Marek Vaščura
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Zmŕtvychvstanie
popradského
futbalu
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obrá správa: A‑tím FK Poprad po obrovských
problémoch v klube do III. ligy predsa len nastúpi. „Prípravu sme začali na prelome júna a júla.
V kádri však nastal veľký pohyb hráčov. O mladých
chlapcov, ktorí predvádzali dobré výkony v II. lige bol
zákonite záujem po celom Slovensku, a preto sme poskladali úplne nový tím,“ prezradil manažér FK Poprad
Roman Pazúr.
Zmena nastala aj v realizačnom tíme. Bývalý tréner
Ján Guziar bude pôsobiť ako športový riaditeľ v akadémii pri mládeži a hlavným trénerom sa stal Vladimír
Lajčák s asistentom Milanom Ondrušom. „V tejto situácii je to naozaj veľká výzva, pretože tomuto klubu nefungovali žiadne organizačné štruktúry a pol roka to
viac‑menej ťahal sám manažér. Až tesne pred sezónou

Futbal v Poprade opäť ožíva.
Po neslávnom konci v druhej lige
bola budúcnosť FK Poprad nejasná.
Ľady sa aspoň nateraz pohli a muži sa
pustili pod vedením nového trénera
do prípravy na nadchádzajúcu
sezónu v III. lige.

sa začali dávať dokopy ľudia, ktorí by mali zabezpečiť
seriózne fungovanie klubu,“ povedal nový tréner Popradu V. Lajčák.
Káder bol od začiatku personálne slabšie obsadený.
V príprave to bola napokon zmes mladíkov, ostrieľaných navrátilcov, ale aj dvoch Poliakov na skúške. „Oslovili sme chlapcov, ktorých sme poznali z nižších súťaží
a s ktorými sme v minulosti spolupracovali. Cieľom
bolo vyskladať konkurencie schopné mužstvo,“ priblížil
V. Lajčák. „Dohodli sme sa s Podbrezovou na striedavých štartoch. V našej situácii nám aj to veľmi pomôže,“
dodal R. Pazúr.
Popradčania odohrali počas prípravy štyri prípravné
zápasy. Porazili 3:1 Rudňany, prehrali 0:1 s Humenným
a vyhrali nad Spišskou Belou 3:0 (zápas s Lipanmi sa
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tímová spolupráca obdivuhodná,“ zdôraznil ostrieľaný hrajúci asistent trénera
Milan Ondruš.
Potešiteľné je, že aj mládež FK Poprad môže pokračovať tak, ako doposiaľ.
Klub chce urobiť všetko
preto, aby o štatút akadémie v budúcnosti neprišiel.
Snahy o záchranu klubu
padli na úrodnú pôdu a len
čas ukáže, či sa ho podarí
zastabilizovať. A‑tím vstúpi
do diania v III. lige na prelome mesiacov. Ešte pred
tým bolo ostrým testom
1. kolo Slovenského pohára
vo Vikartovciach (hralo sa
po uzávierke vydania Mesačníka Poprad).
Marek Vaščura

„Až tesne pred sezónou
sa začali dávať dokopy
ľudia, ktorí by mali
zabezpečiť seriózne
fungovanie klubu."
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odohral po uzávierke vydania Mesačníka Poprad). O výsledky síce nešlo, ale podľa trénera hráči ukázali charakter, i keď stále je na čom pracovať. „Počas prípravy
sme sa neustále len spoznávali a skúšali sme nejakých
hráčov. Na ihrisku to bolo vidieť. Bolo to upracované
a chýbala nám v niektorých momentoch súhra. Máme
ešte roboty ako na kostole,“ priznal Vladimír Lajčák.
Samotní hráči, ktorí sa v Poprade zišli, veria v silu
kolektívu. „V tom je futbal krásny, že sa hrá aj v nižších
súťažiach. Tretia liga má svoju kvalitu a sú tam tímy,
ktoré chcú hrať dobrý futbal. V Poprade sa dala dokopy
partia prevažne domácich futbalistov a na tom chceme
stavať,“ podotkol tréner brankárov a stále aktívny hráč
Ján Malec. „Snažím sa na sebe neustále pracovať. Som
hrotový útočník a chcem dávať góly. So spoluhráčmi
sme sa postupne spoznávali a snažili sme sa dobre pripraviť na súťaž. Myslím si, že vytvoríme super kolektív.
Budeme chcieť podávať také výkony, aby bol spokojný
tréner, ale aj fanúšikovia,“ vyhlásil mladý Timotej Zummer, ktorý sa kvalitne rozohral v popradskom drese
počas pôsobenia v II. lige a teraz má motiváciu napredovať i v novom kolektíve. „Zo začiatku to bolo veľmi
ťažké, lebo sme sa stretávali v menšom počte. Viacerí
sme sa navzájom vôbec nepoznali. Postupom času
to bolo lepšie a v príprave sme hľadali systém, ktorý
by vyhovoval každému. Sme behavé, mladé mužstvo
a preto si myslím, že práve behavý systém po krídlach
nám bude pasovať,“ zamyslel sa 26-ročný Marek Barnáš, ktorý má s Popradom skúsenosti ešte z pôsobenia
v mládežníckych kategóriách. „V prvom rade chcem poďakovať chalanom, že k tomu pristupujú zodpovedne
a nikto z nich nevynechá žiaden súboj. Pomáhame si
navzájom a to je základ. Na to, že sme spolu krátko, je

V. Lajčák, tréner Popradu
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Poprad sa
opäť objavil
na cyklotrialovej
mape sveta
Rovnako ako vlani, nemá cyklotrialový
svet na ružiach ustlané ani v tejto sezóne
a elitní jazdci naháňajú body do rebríčka
kde sa len dá. Vďaka popradskému
3al Biketrial Club‑u sa však už druhý
rok za sebou podarilo zorganizovať
v Strážach súťaž, ktorá sa v polovici
júla opäť stala športovou akciou leta
v našom meste. Organizátori posunuli
latku ešte vyššie. Vydarený júlový víkend
aj tentokrát vyšperkovali na druhý deň
1. kolom Slovenských hier mládeže.
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lani sa v Poprade jazdila cyklotrialová kategória
C1 a pre pandémiu to bola jedna z mála svetových súťaží. To prilákalo pod Tatry skutočnú elitu. Najlepší jazdci planéty na naše mesto nezanevreli
a po roku prišli opäť. Tentokrát však už išlo o kategóriu
Hors Class počas Grand Prix Poprad Slovakia. V hre bolo
ešte viac bodov do rebríčka UCI. Hviezdy tohto športu
so sebou stiahli aj ďalších a možno ešte kvalitnejších
pretekárov. Zišlo sa tu preto viac ako 30 jazdcov z dvanástich krajín. V kategórii Elite Women Open sa štartové
pole oproti minulému roku príliš nezmenilo, no úroveň
pretekov bola aj tak vysoká. Opäť ich ovládla nemecká
favoritka a štvornásobná majsterka sveta Nina Reichenbach, ktorá vo finále za sebou nechala dve Češky i Slovenku Eriku Hlavatú. „Tento rok bola súťaž o niečo náročnejšia, ale jednotlivé sekcie mi aj tak sadli. Opäť to
boli vynikajúce preteky a ja verím, že sa tu budem môcť
vrátiť aj o rok,“ povedala nemecká šampiónka.
Výkonmi mega hviezdy tohto športu sa mohli diváci
pokochať v kategórii Elite Men 26“, kde konkurencii nedal žiadnu šancu najlepší trialista súčasnosti – Brit Jack
Carthy. Zatienil aj také esá ako Francúza Nicka Valléeho
či Nemca Olivera Widmanna, ktorý tu vlani triumfoval.
Jack Carthy pritom po súťaži priznal, že do Popradu sa
prišiel rozjazdiť pred majstrovstvami sveta. „Sekcie boli

v pohode i keď smerom k finále sa ich level zvyšoval.
Mne to vyhovovalo, pretože som si chcel schuti zatrénovať,“ uviedol.
V kategórii Elite Men 20“ to bol v najnabitejšej konkurencii Španielsky súboj hviezd. Líder svetového rebríčka a vlaňajší víťaz C1-ky v Poprade Alejandro Montalvo tentokrát prenechal najvyšší stupienok svojmu najväčšiemu rivalovi, ale aj kamarátovi Borjovi Conejosovi.
Bolo to však tesné a rozhodovalo sa až do poslednej
prekážky. „Som šťastný. Na bicykli som sa cítil dobre.
Víťazstvo ma teší o to viac, že som po tuhom boji porazil svojho kamaráta Alejandra. Som vďačný, že som sa
tohto podujatia mohol zúčastniť,“ skonštatoval Borja
Conejos. Najlepší Slovák Samuel Hlavatý skončil štvrtý.
Klobúk dole pred organizátormi z 3al Biketrial Club‑u Poprad, ktorí pripravili opäť nezabudnuteľné preteky.
„Zmenili sme prekážky v celom trial parku a takto sme
dvihli aj úroveň pretekov vyššie. Navyše, pridali sme živý
online prenos z finálových jázd, čo doteraz na Slovensku
v rámci trialových súťaží nikto nerobil. Sledoval nás celý
svet,“ vyzdvihla novinku riaditeľka pretekov Jana Kucová. Komentár v rámci prenosu na slovenských stránkach
cyklistického zväzu bol tiež exkluzívny. Za mikrofón sa
posadili dnes už legendy popradského trialu – Štefan
Pčola s Jánom Kočišom. Ján dokonca pred tým odjaz-
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dil kvalifikáciu a Štefanovi Pčolovi už
z pozície zástupcu mesta neostávalo
nič iné, ako celé podujatie opäť vychváliť. „Som veľmi rád, že sa napriek
pandemickým opatreniam podarilo
opäť v Poprade zorganizovať podujatie medzinárodnej úrovne. Naše
mesto sa tak už nezmazateľne zapísalo na trialovú mapu sveta,“ vyhlásil
1. viceprimátor mesta Poprad.
Vyjadrenia organizátorov o budúcnosti po vydarenom podujatí boli
pochopiteľné opatrné a radi by si dali
aspoň na jeden rok pauzu. Nevylučujú však, že sa svetový trial do Popradu
vráti a opäť bude jeho úroveň stúpať.
Po kategóriách C1 a HC sú v hierarchii
trialových podujatí UCI vyššie už len
svetové poháre a majstrovstvá Európy
či sveta.
Vo výchove mládeže máme prvenstvo. Kým v sobotu brázdili jednotlivé
sekcie v Strážach elitní svetoví jazdci,
o deň neskôr ich vystriedali mladé nádeje tohto športu. Poprad opäť otvoril
seriál Slovenských hier mládeže. 3al
Biketrial Club Poprad si dáva záležať
na výchove mládeže a na Slovensku
mu v tomto smere patrí suverénne prvenstvo. Už po tretíkrát preto
podujatie spestrili tí úplne najmenší
na svojich odrážadlách. Aj takto sa dá
budovať klubová základňa. „Polovica škôlok je v lete zatvorená, pričom
sme stále toto podujatie propagovali
aj cez nich. Paradoxne, možno pekné letné počasie spôsobilo, že účasť
bola rekordná. Súťaže sa zúčastnilo
približne 30 detí,“ vysvetľovala riaditeľka pretekov Jana Kucová. „Možno
by stálo za to urobiť nejakú analýzu,
ktorá by prezradila koľko detí z tejto
najmladšej kategórie odrážadiel prišlo neskôr do samotného klubu a venovalo sa cyklistike či cyklotrialu,“

zamyslel sa 1. viceprimátor mesta Poprad Štefan Pčola.
Poprad má tradične najpočetnejšiu
účasť a to nielen na domácich pretekoch, ale všade na Slovensku. Má najširšiu členskú základňu a na štart 1. kola
Slovenských hier mládeže oblieklo
dres 3al Biketrial Club‑u 17 jazdcov. Aj
v medzinárodnej konkurencii Maďarov a Poliakov sa nestratili. Z druhého
miesta napríklad v kategórii Promesa bodoval Maťko Mekyš. „Bola to
pre mňa iba druhá súťaž, ale celkom
sa mi darí. Tieto trate poznám dobre.
Sú super,“ priznal. Medzi Popradčanmi
boli aj odvážlivci, ktorí si trúfli na viacero kategórií súčasne. Bol medzi nimi aj
Matúš Horváth, ktorý bol v kategórii
Benjamin tretí, ale skúsil to aj v kategórii Minime. „O rok budem poslednýkrát v kategórii Benjamin. Skúšam
preto ťažšie veci, aby som bol pripravený a zvládal som to o kategóriu vyššie,“ objasnil zámer. V kategórii Minime sa z Popradčanov napokon najviac
darilo Viliamovi Tóthovi, ktorý skončil
tretí. Nádejou však pre domácich bola
i Lea Kucová, ktorá je v dobrej forme
a mesiac pred tým získala v Tatranskej
Lesnej titul majsterky Slovenska BIU.
Na domácej trati skončila v konkurencii samých chlapcov na 5. mieste. Verí,
že celý seriál Slovenských hier mládeže nič neohrozí, aby zúročila to, čo má
natrénované. „Keď už to mám takto
dobre rozbehnuté, verím, že to takto
pôjde až do samého konca a prídu aj
ďalšie úspechy,“ vyslovila želanie.
Za zmienku v rámci 1. kola Slovenských hier mládeže stojí aj kategória
Open. V konkurencii maďarských pretekárov triumfoval Popradčan Tomáš
Schmidt a štvrtý skončil Maroš Pataky.
Marek Vaščura
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Poprad bude mať
svojho zástupcu
na paralympijských
hrách v Tokiu.
Miestenku si vystrieľal
náš momentálne
najúspešnejší
lukostrelec a člen
klubu Red Arrows
Poprad - Dávid Ivan.
Do Japonska pocestuje
koncom augusta
a dovtedy bude ladiť
formu na lokálnych
podujatiach.

Dávid Ivan sa
prestrieľal na paralympiádu
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opradský 21-ročný lukostrelec z klubu Red Arrows
Poprad - Dávid Ivan prepisuje históriu, keďže sa
ako prvý Slovák po mnohých rokoch predstaví
na paralympiáde v olympijskom luku. Len nedávno si
svoju miestenku poistil na svetových pretekoch Para Archery World Ranking Event v českom Novom Meste
nad Metují. „Bolo potrebné dostať sa do finále, a teda
do top dvojky. To sa podarilo. Na víťazstvo som nedosiahol, ale miestenka do Tokia bola istá,“ vysvetľoval
D. Ivan. S napätím to celé prežíval aj klubový tréner
a predseda Red Arrows Poprad Vlastimil Schindler.
„Atmosféra bola fantastická. Turnaje boli hneď dva.
Miestenky bolo možné získať najskôr na európskom
turnaji a ak by sa to nepodarilo, bola možnosť dosiahnuť tento cieľ aj na svetovom podujatí. Podarilo sa to
hneď na prvýkrát a to nás teší. Súťaž však pokračovala
ďalej svetovým pohárom a tam si Dávid vystrieľal aj
bronzovú medailu,“ uviedol.
V Popradskom klube sú z takéhoto úspechu nadšení. Nemalou mierou však k nemu prispel aj Slovenský
zväz telesne postihnutých športovcov a reprezentačný
tréner Milan Majerčák. Každému, kto sa na tom podieľal, je Dávid nesmierne vďačný. „Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov ma nominoval a ten ma
v tomto športe aj najviac podporuje. Bez neho by som
nebol tam, kde som teraz. Rovnako, Milan Majerčák
i Vlastimil Schindler, majú na tomto úspechu veľkú zásluhu,“ vyznal sa čerstvý paralympionik.
Pripraviť sa na také vrcholné podujatie, akým je paralympiáda, nie je jednoduché. Našťastie, v tomto sme-

re je o Dávida postarané. „Na klubových tréningoch si
musím strelnicu doslova celú rozložiť. V Kežmarku je
však všetko pripravené a ja sa môžem sústrediť iba
na streľbu,“ priznal Dávid Ivan. „Snažíme sa čo najviac,
ale v rámci reprezentácie jednoducho tieto podmienky
nestačia. Priestor mu vytvára zväz práve v Kežmarku,
kde sa reprezentantom venuje reprezentačný tréner,“
doplnil V. Schindler. Dávid Ivan je príkladom toho, že aj
z klubovej úrovne sa dá dostať na vrchol. „Dá sa to, ale
nie je to len o klube a tréneroch. Sám športovec musí
chcieť a musí pre to aj niečo obetovať,“ zdôraznil predseda klubu Red Arrows Poprad.
Dávid Ivan je v plnej tréningovej príprave a má necelý mesiac na to, aby formu vyšperkoval na úroveň
piatich kruhov. Do začiatku paralympiády bude obiehať slovenské poháre a lokálne súťaže. Odlet do Tokia
je naplánovaný na 20. augusta. Náš najlepší lukostrelec je pripravený na všetko, nakoľko je situácia stále
pandemická a prejavuje sa to aj na aktuálnych hrách
zdravých športovcov. „V Tokiu budú veľmi prísne opatrenia a každý sa s tým bude musieť vyrovnať po svojom. Budeme zrejme zatvorený iba na izbe, prípadne
na strelnici, a to bude ťažké. Musím sa s tým popasovať,“ povzdychol si popradský lukostrelec.
Dávid Ivan bude po prvýkrát pod drobnohľadom
celého sveta a na to sa tiež snaží pripraviť. Strieľať
pod takýmto tlakom si vyskúšal už v Novom Meste nad
Metují, a preto verí, že bude maximálne sústredený
na svoj výkon. Jeho snom je vybojovať v Tokiu medailu.
Marek Vaščura
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Výhercu cien budeme kontaktovať
telefonicky.
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Pripravil: Klub krížovkárov a hádankárov Tatranec
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