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Nový rok 2023 priniesol okrúhle 30. výročie jednej 
z najvýznamnejších dejinných udalostí v našej kra-
jine. Slovensko sa dočkalo svojej samostatnosti. Už 

tri desaťročia si vládneme sami a nesieme zodpovednosť 
za svoje rozhodnutia a skutky. V procese dozrievania tvo-
ríme svoju budúcnosť. 

V dejinách sveta je 30 rokov zanedbateľná chvíľa. Je to 
naozaj krátky čas na to, aby sme sa naučili v demokracii žiť 
a konať. Zvlášť, ak najmä v ostatných rokoch sa na nás do-
slova valia rôzne krízy, ťažkosti a nešťastia. Tie dokážeme 
prekonať iba vtedy, ak budeme pevní a jednotní. Priznaj-
me si, že práve tu máme veľké rezervy.

Vo veľkej politike vidíme, aké môžu byť nebezpečné 
osobné ambície. Koľko zla vie narobiť osobná nevraži-
vosť, neprajnosť a nenávisť. Ako sa nedokážu naši vole-
ní zástupcovia zomknúť pre spoločnú vec, pre dobro 
nás všetkých. Všetci sme sa ocitli v ohnisku vzájomných 
prekáračiek, výčitiek, obvinení a vulgárnych prejavov, čo 
viedlo až k pádu vlády. My, občania, sme sa stali figúrkami 
v neutíchajúcom politickom boji, ktorý sa už dlho neriadi 
pravidlami slušnosti či korektnosti.

Nikdy by som neočakával, že aj naše popradské mest-
ské zastupiteľstvo začne preberať takéto maniere známe 
doposiaľ iba zo slovenského parlamentu.  Historicky prvé 
obštrukcie s neuskutočnením úvodných pracovných ro-
kovaní sú toho dôkazom. Komunálna politika by mala 
byť o  niečom inom. O  práci na konkrétnych úlohách 
v prospech obyvateľov mesta a nie o dokazovaní si svojej 
sily a dôležitosti. Ak 61 % hlasujúcich voličov dalo svoju 
dôveru primátorovi, pretože ich oslovil jeho program, tak 
si myslím, že poslanci by mali túto skutočnosť rešpektovať 
a aj oni svojim dielom prispieť k naplneniu želania obča-
nov. Verím, že poslaním opozičného poslaneckého klubu 
nebude snaha mariť či sťažovať prácu primátorovi pri pre-
sadzovaní jeho zámerov pri riadení mesta. Som presved-
čený o tom, že pomery v našom mestskom zastupiteľstve 
sa už skoro utrasú a všetci poslanci budú pracovať pre Po-
pradčanov tak, ako im to sľúbili vo voľbách.   

Na začiatku každého nového roku stojíme s nádejou, 
že tento rok bude lepší a  krajší ako ten, ktorý sa skon-
čil.  Platí to rovnako pre život jednotlivca i celého mesta. 
Samosprávu na Slovensku čakajú ťažké časy. Kvôli daňo-
vému bonusu zavedenému štátom, ale aj zníženiu podie-
lových daní vďaka poklesu počtu obyvateľov v Poprade 
pod päťdesiattisíc, budeme musieť aj my prikročiť k ne-
populárnym opatreniam v podobe zvyšovaní mestských 
daní a  niektorých poplatkov. Prídu teda možno ťažké 
chvíle, ale určite nám život prinesie aj veľa krásnych zážit-
kov. Pri tých sa zastavme, tými sa naplňme a nezabudni-
me, že našim najväčším bohatstvom je zdravie. 

 Šťastie a spokojnosť človeka vychádza z duše a svedo-
mia každého z nás. Všetko ostatné dokáže byť tiež dôleži-
té, ale nie najpodstatnejšie. Pokojná myseľ, rodina a pria-
telia sú našim pevným prístavom. Nachádzajú sa v našom 
srdci a z neho máme všetci možnosť rozdávať  láskavosť, 
porozumenie, šťastie, priateľstvo, veľkorysosť a tí najstarší 
z nás  aj životnú múdrosť. 

Rozbaľme si na prahu nového roka balíček s  ingre-
dienciami, ktoré sú receptom na šťastie. Sú nimi láska, 
priateľstvo, zdravie, pochopenie, práca, tolerancia, trocha 
peňazí a životný optimizmus. Rozdávajme okolo seba 
dobrú náladu a odmenou nám bude to, že aj my bude-
me stretávať milých a usmievavých ľudí. Vo vzájomnom 
porozumení sa nám bude žiť určite lepšie a príjemnejšie.

Milí Popradčania!
Do nového roku Vám chcem z úprimného srdca za-

želať veľa dobrého zdravia, osobnej a pracovnej pohody, 
harmónie a lásky v rodinách.

Želám Popradu pokojný a šťastný nový rok 2023!

Anton Danko
primátor 

mesta Poprad

Vážení PoPradčania! 

Príhovor 
primátora
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Hlavným cieľom výstavby bolo zvýšenie celkovej 
kapacity a kvality parkovania obyvateľov sídliska 
a zachovanie zelene. Realizácia parkoviska trva-

la 195 kalendárnych dní a stála zhruba 1,90 milióna Eur 
s DPH.

„Hotové dielo vyzerá veľmi dobre a som spokojný. 
Bol to vianočný darček pre obyvateľov tejto lokality. 
Toto je cesta, ktorou chce mesto ísť, a to parkovať takto 
moderne bez toho, aby sme zaberali zeleň na sídliskách. 
Je potrebné povedať, že obyvatelia hneď na začiatku 
výstavby poukázali na problém s dočasným parko-
vaním, na čo sme hneď zareagovali a 13. júna nastala 
zásadná zmena v reorganizácii dopravy na sídlisku Juh 
3. Celá Rastislavova ulica zostane naďalej jednosmer-
ná od križovatky s ulicou MPČĽ. Od cesty III. triedy 
na Spišské Bystré po križovatku s ulicou MPČĽ bude 
obojsmerná. Týmto opatrením zabezpečíme parkova-
cie miesta navyše,“ povedal pri otvorení primátor Anton 
Danko.

191 parkovacích miest

Nové parkovisko disponuje 109 parkovacími 
miestami na prízemí (z toho je 8 miest pre imobilných 
a 4 miesta pre elektromobily) a 82 parkovacími miesta-
mi na poschodí. Spolu tak ide o 191 miest. „Stavba 
predstavuje dve funkčné podlažia otvorených parko-
vísk pre verejnosť, kde horným podlažím sú zastrešené 
spodné státia, ale nie v plnom rozsahu. Časť spodného 
parkoviska nie je zastavaná horným podlažím. Horné 
podlažie ostáva bez zastrešenia a je prístupné štyrmi 
oceľovými schodiskami a rampou. Výjazdová obojpru-
hová rampa, ktorá je v sklone do 10%, nie je zastrešená, 
ale je vyhrievaná v podlahovej vrstve. Taktiež dažďové 
zvody sú vyhrievané,“ uviedla vedúca odboru výstavby 
MsÚ v Poprade Kristína Horáková.

Súčasťou stavby je preložka verejného vodovodu, 
STL plynovodu a splaškovej kanalizácie. V okolí stavby 
bolo realizované aj rozšírenie chodníkov. Sadové úpravy 
budú dokončené za priaznivých klimatických podmie-
nok na jar 2023.  (red.)

Na Rastislavovej ulici sa 
krátko pred Vianocami 
uskutočnilo slávnostné 

otvorenie viacpodlažného 
parkoviska. Je to už 
druhé viacpodlažné 

parkovisko v Poprade. 
Prvé na Bajkalskej ulici 
bolo dané do užívania 

v septembri minulého roku.

Mesto má ďalšie 
viacpodlažné 

parkovisko
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Toto sa ešte v meste Poprad 
nestalo. Poslanci zasadali 
počas jedného mesiaca 
až štyrikrát.Rekordné boli 
zasadania aj v rámci počtu 
vyžiadaných prestávok. 
Počas štyroch rokovaní 
vznikli dva nové poslanecké 
kluby. Aj keď pri treťom 
zasadaní poslanci našli 
spoločný konsenzus v rámci 
poplatkov za komunálny 
odpad, celkový rozpočet 
si museli nechať až na iný 
deň. Nakoniec ale všetko 
dobre skončilo a spoločne 
si zatlieskali k schválenému 
rozpočtu.

Voľby sú už dávno preč. A presne druhý decem-
brový piatok sa malo uskutočniť prvé plánova-
né zasadnutie mestského zastupiteľstva. V jeho 

úvode mal zložiť svoj sľub poslanec Martin Lajoš, 
ktorý sa ustanovujúceho zastupiteľstva 25.  11.  2022 
nemohol z pracovných dôvodov zúčastniť. Veľké pre-
kvapenie zažili nielen zúčastnení poslanci, ale aj Po-
pradčania, už po druhýkrát po 21. októbri. Opäť ne-
bolo zastupiteľstvo uznášaniaschopné a  nepodarilo 
sa ho otvoriť ani po 30-minútovej prestávke z dôvodu 
obštrukcie zo strany opozičných poslancov. Primátor 
Anton Danko musel preto zvolať poslancov opätovne 
na náhradný termín.

na druhýkrát

Ďalší pokus 
rokovať bol 13. 
decembra 2022. 

Poslanci prišli. MUDr. Martin Lajoš zložil sľub. Primátor 
Anton Danko opätovne vymenoval za viceprimáto-
rov Štefana Pčolu (1. viceprimátor) a  Ondreja Kavku 
(2. viceprimátor). Zastupiteľstvo schválilo aj plat pri-
mátora vo výške 3 887,31 € a  zvýšenie o 35 percent. 
Primátor Danko od 1. januára tohto roka poberal 
o  167 € nižší plat, čo spôsobilo zníženie koeficien-
tu podľa počtu obyvateľov, keďže v  Poprade klesol 
pod 50 tisíc, na 49 855. MsZ neschválilo Zásady odme-
ňovania poslancov mestského zastupiteľstva mesta 
a členov komisií, ktorí nie sú poslancami. V platnosti 
teda zostali Zásady odmeňovania poslancov zo dňa 
28. februára 2019. František Majerský oznámil vznik 
poslaneckého klubu Poprad na 1. mieste. Schválili čle-
nov rôznych komisií (pozn. red.: ich zloženie nájdete 
vo vynáške pod článkom), ako aj členov mestskej rady, 
kde sa prihliada na zastúpenie politických strán, poli-
tických hnutí a poslancov bez politickej príslušnosti. 
Členmi mestskej rady na funkčné obdobie 2022–2026 
sa stali Štefan Pčola, Ondrej Kavka, Marián Barilla, Jo-
zef Švagerko, Martin Baloga a Helena Mezenská.

Poplatky za odpad

Ďalšie zastupiteľstvo, v  poradí druhé plánované, 
sa uskutočnilo 16. decembra. Toto zastupiteľstvo sa 
do dejín možno zapíše veľkým množstvom vyžiada-
ných prestávok. Po prvej z nich Ondrej Kavka oznámil 
vznik poslaneckého klubu Pre mesto Poprad. Naj-

Poslanci v decembri v laviciach 
sedeli štyrikrát
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väčšia rozprava sa ale rozprúdila kvôli všeobecne-
-záväznému nariadeniu týkajúceho sa poplatkov 
za odpad. Ako sa uvádza v materiáloch, situácia s od-
padmi je v  našom regióne dlhodobo nepriaznivá, 
a to najmä z dôvodu nedostatočnej kapacity skládok 
a  chýbajúcich spaľovní komunálneho odpadu. Cenu 
ovplyvňuje neustále sprísňovanie legislatívy, absen-
cia pracovnej sily, zvyšujúce sa mzdové náklady, ako 
aj aktuálny nárast cien energií a  pohonných hmôt. 
Mesto Poprad roky poplatky za odpad výrazne ne-
zvyšovalo, za čo si vyslúžilo aj kritiku NKÚ. Poslanci 
nakoniec našli spoločné riešenie a schválili upravenie 
poplatku za odpad na 36,5 € na rok pre jednu oso-
bu. Poslanci neschválili zvýšenia nájmov v  bytových 
domoch na uliciach Rázusova, Továrenská štvrť, Le-
vočská, Štúrova a  Suchoňova, či odpredaj pozem-
kov pre firmu AUTOKLUB. Schválili VZN o financova-
ní školstva. A  neschválili VZN o  daniach. Pripravený 
rozpočet, o ktorom mali poslanci rokovať, bolo teda 
treba nanovo prepočítať. A tak sa poslanci pred Via-
nocami stretli ešte raz.

najdôležitejší dokument mesta

Hlavnou témou posledného 
decembrového zasadania, čiže 
druhej časti druhého plánova-
ného mestského zastupiteľstva, 
bol jednoznačne rozpočet mesta. 
15 zo 16 prítomných poslancov 
mesta podporilo pripravený plán 
rozpočtu mesta Poprad, ktorý je 
na rozpočtový rok 2023 vyrovna-
ný v  celkovej výške 74 682 600 €. 
Kapitálové príjmy sú rozpočtova-
né vo výške 470 000 €, kapitálové 
výdavky vo výške 11 936 600 €. 

Návrh rozpočtu na rok 2024 predstavu-
je 67 543 000 € a na rok 2025 je pláno-
vaný vo výške 71 786 000 €. Schválené 
boli aj pravidlá odmeňovania poslan-
cov Mestského zastupiteľstva mesta 
Poprad a  členov komisií, ktorí nie sú 
poslancami. Za plnenie úloh na zasad-
nutí mestského zastupiteľstva dostanú 
poslanci 400 €/zasadnutie, za plnenie 
úloh na zasadnutí mestskej rady 100 €/
zasadnutie a za účasť na zasadnutí ko-
misie mestského zastupiteľstva predse-
da komisie dostane 100 €/zasadnutie, 
podpredseda komisie 30 €/zasadnutie 
a člen komisie 25 €/zasadnutie.

Jana Pisarčíková, red.

KTO BUDE SOBÁŠIŤ?
MsZ poverilo poslancov Štefana Pčolu, Annu 

Schlosserovú, Tatianu Husárovú, Ondreja Kavku, 
Jozefa Košického a  Mariána Barillu na výkon 
uzatvárania manželstiev pred matričným úradom 
počas funkčného obdobia 2022-2026. 
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Komisie pri Mestskom zastupiteľstve a ich 
členovia
1. KoMiSia Sociálna, byToVá   
 a ZdraVoTná

Predseda: Peter Brenišin
Podpredseda: Anna Schlosserová
Členovia - poslanci: Helena Mezenská, 
               Patrícia Bujňáková
Členovia - neposlanci: Ján Surmík, Miriam 
    Kuzarová, Monika Poľanová

2. KoMiSia VýSTaVby a MajeTKu
Predseda: Martin Lajoš
Podpredseda: Martin Baloga,
Členovia - poslanci: Štefan Pčola, Slavomír Božoň
Členovia - neposlanci: Milan Baran, Marián Saraka, 
    Igor Ľupták

3. KoMiSia Finančná
Predseda:. Jozef Košický
Podpredseda: Jozef Švagerko
Členovia - poslanci: Marián Barilla, Martin Baloga
Členovia - neposlanci: Róbert Rojko,  
    Silvia Mudráková, 
    František Kornaj

4. KoMiSia ŠKolSTVa, ŠPorTu   
 a Mládeže

Predseda:. Michal Baran
Podpredseda:. Štefan Pčola
Členovia - poslanci: František Majerský, 
               Dávid Skokan
Členovia - neposlanci: Alena Madzinová, 
    Mária Vojtaššáková, 
    Viera Kundisová

5. KoMiSia regionálneho roZVoja,  
 ceSToVného ruchu a KulTúry

Predseda:. Tatiana Husárová
Podpredseda: Ondrej Kavka
Členovia - poslanci: Igor Wzoš, Marcel Haščák
Členovia - neposlanci: Ingrid Orjabincová, 
    Anna Ondrušeková, 
    Rastislav Zacher

Mestské zastupiteľstvo schválilo i komisiu na ochranu 
verejného záujmu na funkčné obdobie 2022 -2026. Jej 
predsedom sa stal Štefan Pčola a  členmi Ondrej Kavka, 
Marián Barilla, František Majerský a Helena Mezenská. 
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Zástupcovia z  Azerbajdžanu, Španielska, Škót-
ska i  Slovenska sa koncom septembra stretli 
v  Poprade. Dôvodom návštevy bola nominácia 

na Európske mesto športu. Mesto pre komisiu pripra-
vilo bohatý program plný športu, a  tiež prehliadku 
športovej infraštruktúry. Hodno-
tiaca komisia neskrývala nadšenie. 
Oslovilo ich aj to, že pri ich návšteve 
športové zariadenia v meste nezívali 
prázdnotou, ale ľudia v  nich aktívne 
športovali.

Šport nemení len svet

Už krátko po ich odchode - v ok-
tóbri prišla dobrá správa. Mesto Po-
prad sa stalo Európskym mestom 
športu pre rok 2023 v kategórii miest 
od 25 000 do 499 999 obyvateľov. 
Jediné, čo ostávalo, bolo spečatiť ti-
tul prevzatím vlajky priamo v Európskom parlamente 
v  Bruseli počas galavečera. Rôzne jazyky, národnosti, 
mestá a ich predstavitelia z rôznych krajín, sa spoločne 
stretli v zasadacej miestnosti parlamentu. Na začiatku 
svoje úvodné slová predniesli predstavitelia Aces Euro-

pe. Ako počas nich zaznelo, šport nemení len svet, ale 
aj život každého športujúceho človeka. Po príhovoroch 
si predstavitelia z  miest prebrali postupne svoje vlaj-
ky a svojim podpisom titul zoficiálnili. Svoje mesto tiež 
predstavili krátkym videom. Keď v miestnosti zaznelo 

POPRAD, tak my, prítomní Popradča-
nia, sme zažili zimomriavky od neo-
písateľného dojatia. Vlajku do svojich 
rúk prevzal viceprimátor Štefan Pčo-
la. V  mene primátora Antona Danka 
za udelenie titulu všetkým srdečne 
poďakoval. „Tešíme sa na nové pro-
jekty a kooperáciu s inými mestami,“ 
povedal okrem iného v  angličtine 
do mikrofónu. Spolu s  viceprimáto-
rom sa preberania vlajky zúčastnil 
aj vedúci oddelenia strategického 
rozvoja MsÚ Lukáš Penxa, ktorý bol 
zároveň koordinátorom kandidatú-

ry mesta Poprad na toto ocenenie. „Tento titul sme 
dokázali získať vďaka skvelo vybudovanej športovej 
infraštruktúre a  veľkej podpore zo strany primátora, 
a tiež poslancov,“ zhodnotil priamo na mieste Penxa.

Vlajka Európskeho mesta 
športu už veje v Poprade 

Viac ako 360 
účastníkov z rôznych 
krajín sveta. Mesto 
Poprad sa presne 
na Mikuláša 
veľkými písmenami 
zapísalo na mapu 
športu. Priamo 
v sídle Európskeho 
parlamentu prevzal 
viceprimátor mesta 
Štefan Pčola v mene 
primátora Antona 
Danka vlajku, a tým 
spečatil udelený 
titul Európske mesto 
športu 2023. 

„TiTul SMe doKáZali
ZíSKať VďaKa SKVelo 

VybudoVanej 
ŠPorToVej 

inFraŠTruKTúre
a VeľKej PodPore 

Zo STrany PriMáTora, 
a Tiež PoSlancoV."

Lukáš Penxa, koordinátor kandi-
datúry na ocenenie
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Podnietiť pohyb ľudí

Odkaz výhercom prostredníctvom videa poslala aj 
predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Met-
sola. „Spoznali sme najšportovejšie mestá nielen z ce-
lej Európy, ale aj zo sveta. Všetkým víťazom srdečne 
gratulujem. ACES EUROPE sa stalo synonymum slova 
šport a  ďakujem Gian Francesco Lupattelli za prá-
cu, ktorú odvádza,“ povedala. Najväčším benefitom 
získania tohto titulu je zviditeľnenie mesta v  medzi-
národnom kontexte, zvýšenie úrovne športovej a re-
kreačnej politiky Popradu, zaradenie mesta do siete 
miest športu v Európe, či získanie možností zapojiť sa 
do rôznych grantov Európskej komisie s  ďalšími síd-
lami Európskej únie. „Už keď delegácia obchádzala 
športoviská, jasne sa ukázalo, že Popradčania radi 
športujú. Mať titul Mesto športu neznamená pýšiť sa 
len vrcholovými úspechmi, ale aj podnietiť k aktívne-
mu pohybu všetkých ľudí. Som rád, že máme vlajku 
doma a môžeme sa pustiť do prípravy úvodného do-
máceho ceremoniálu,“ reagoval primátor mesta An-
ton Danko.

Vytvoríme rekord?

Získaným titulom môže byť podporený napríklad 
rozvoj cestovného ruchu, zvýšenie športového štan-
dardu mesta a  s  tým súvisiaca sociálna súdržnosť, 
zapojenie znevýhodnených skupín do športu, zlep-
šenie zdravia a  kvality života obyvateľov i  možnosť 
vytvorenia partnerstiev na lokálnej a medzinárodnej 
úrovni v záujme získania dotácií do športu. Pre mesto, 
ktoré doslova žije športom, je získanie titulu veľkým 
zadosťučinením, no aj záväzkom. A ako to už chodí, 

každý zisk titulu si zaslúži aj poriadnu oslavu. Spo-
mínaný otvárací ceremoniál sa uskutoční 3. febru-
ára 2023 v  popradskej Aréne. Referentka mládeže 
a  športu MsÚ Poprad Jana Pálková prezradila, ako 
bude vyzerať. „Doobeda sa pred Arénou deti zo škôl 
pokúsia vytvoriť rekord v Belgickom tanci,“ povedala. 
Potom nás bude čakať nástup športovcov podobný 
ako pri ceremoniáloch na olympiádach. „Lyžiari budú 
oblečení v  lyžiarskych bundách, hokejisti v  dresoch, 
futbalisti taktiež. Jednotlivé kluby nastúpia spolu 
so svojimi trénermi. Pri tejto príležitosti tiež vztýčime 
vlajku, ktorá bola prevzatá v Bruseli,“ pokračuje Pál-
ková. Popoludnie bude patriť verejnosti. Pripravený je 
štvorhodinový športovo -tanečný maratón.

Jana Pisarčíková 
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V  septembri zaviedlo mesto Po-
prad pre všetkých obyvateľov 
s trvalým pobytom v meste Po-

prad takzvanú Cestu za zdravím. Po-
pradčania tak až do konca roka cesto-
vali mestskou hromadnou dopravou 
(MHD) úplne zadarmo. V  decembri 
flotilu autobusov posilnili ďalšie stro-
je. A prišla aj dobrá správa. Mestskou 
hromadnou dopravou bude môcť 
každý Popradčan, ktorý má vybavenú 
kartu s tarifou Cesta za zdravím, jazdiť 
zadarmo až do konca augusta. Potom 
za symbolický poplatok.

V  septembri zaviedlo mesto Po-
prad aktívnu tarifu „Cesta za zdravím“ 
pre všetkých obyvateľov s  trvalým 
pobytom v  meste Poprad. Záujem 
cestovať výhodne po celý rok je tak 
vysoký, že sa počet cestujúcich stroj-
násobil. Primátor mesta Anton Danko 

po dohode s  vedením spoločnosti 
SAD Poprad oznámil, že do 31. au-
gusta 2023 sa predlžuje cestovanie 
zadarmo. „Následne si Popradčania 
budú môcť do termínu 31. 8. 2023 za-
kúpiť desaťeurový lístok. A  za tento 
poplatok budú môcť využívať MHD 
od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024. Je to ďal-
ší darček pre popradské domácnosti, 
pretože ideme do ťažkých ekonomic-
kých časov. Aj preto verím, že ešte 
viac Popradčanov začne využívať 
našu MHD zadarmo,“ dodal primá-
tor Anton Danko. Desať eurové lístky 
si nebudú musieť kupovať starobní 
dôchodcovia a deti do 6 rokov s trva-
lým pobytom v  meste Poprad, ktorí 
budú od tohto poplatku oslobodení 
a  môžu aj naďalej cestovať zadarmo. 
Podmienkou je byť držiteľom bezkon-
taktnej čipovej karty.

Cesta za zdravím 
pokračuje ďalej 

MeSTSKou
hroMadnou 

doPraVou bude 
Môcť Každý 
PoPradčan, 

KTorý Má VybaVenú
KarTu S TariFou 

ceSTa Za ZdraVíM, 
jaZdiť

ZadarMo 
až do Konca 

auguSTa.
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FoTo: Jana Pisarčíková



11

Január 2023
Štyri nové autobusy

Spoločnosť SAD Poprad 
ešte pred Vianocami slávnost-
ne pred mestským úradom 
odovzdala do prevádzky ďal-
šie 4 nové autobusy Mercedes 
Citaro s  ekologickými motor-
mi spĺňajúcimi normu Euro 
6. Pokračuje sa tak v  obnove 
vozidlového parku, čo zvyšuje 
kvalitu cestovania. Cieľom je 
poskytnúť komfort a  bezpeč-
nosť pri každodennom cesto-
vaní s  dôrazom na ekológiu. 
V  Poprade jazdí už 16 auto-
busov tejto značky. „Našou 
hlavnou úlohou je dodávať 
služby pre cestujúcich na pro-
fesionálnej úrovni. Sme radi, 
že vedenie mesta nám po-
skytuje potrebnú spoluprácu. 
Nové autobusy sú základným technickým nástrojom 
pre spokojnosť cestujúcich a plynulú prevádzku, na-
vyše si moderné vozidlá chvália i naši vodiči,“ pove-
dal podpredseda predstavenstva SAD Poprad Marek 
Modranský.

cestujúcim v ústrety

Autobusy sú nízkopodlažné, plne klimatizované 
a  vykurované. Majú automatickú prevodovku, ram-
pu pre imobilných, tri informačné tabule a nový od-
bavovací systém pre cestujúcich. Ich súčasťou sú aj 
doplnkové služby ako Wifi, GPS lokalizácia vozidiel 
a  inteligentné informovanie o  zastávkach na da-
nom spoji a  linke. „Ľudia dnes majú vyššie nároky 
na komfort pri cestovaní, preto pozorne počúvame 
potreby našich zákazníkov. Teší nás, že tieto požia-
davky verejnosti vníma rovnako aj vedenie mesta 

a pri modernizácii vozidiel v MHD vychádzame ces-
tujúcim spoločne v ústrety. Túto spoluprácu si veľmi 
ceníme,“ poznamenala riaditeľka spoločnosti Slo-
venská autobusová doprava (SAD) Poprad Marianna 
Krajčová Gočová.

na vianočnú nôtu

Obnova vozového parku začala už v minulom roku 
zakúpením 6 kusov nových vozidiel. Všetky vozidlá 
MHD Poprad v rámci cestovných poriadkov najazdia 
takmer 800 tisíc kilometrov za rok. A v predvianoč-
nom čase dokonca dotvorili aj vianočnú atmosféru. 
Jeden z  autobusov, ktorý brázdi popradské cesty, 
bol plne vianočne vyzdobený i  zvnútra a  tri ďalšie 
mali na karosériách vianočné nálepky. 

Jana Pisarčíková, red.

CESTA
 ZA

 ZD
RAV

ÍM



12

Mesačník

POPRAD
FoTo: archív L. M. Schütz

Po
pr

ad
ča

n 
m

es
ia

ca

Kam ťa posunul minuloročný bronz z abu dabí?

„Určite ma to motivovalo a prihlásil som sa odvte-
dy na množstvo pretekov. Takto som sa mohol posúvať 
stále vyššie. Absolvoval som v roku 2022 cez 28 „sparta-
nov“ a  to mi prinieslo veľa skúseností na prekážkach, 
v rozložení síl a podobne.“

Mal si vôbec čas pripravovať sa na samotný vrchol 
sezóny v závere roka?

„Samotné preteky boli pre mňa tréningom. Bolo ich 
dostatok, ale určite je k tomu potrebný aj tréning v rámci 
kondičky a naberania sily. V tomto smere ma pripravoval 
Patrik Krajčovič z Trnavy, ktorý sa tiež venuje spartanom. 
V závere roka som tak mohol v priebehu troch mesiacov 
absolvovať Majstrovstvá Európy v Anglicku, ktoré mi ne-
vyšli podľa predstáv, ale aj trojdňové majstrovstvá sveta 
v Grécku či samotné vrcholné podujatie v Abu Dabí.“

Prečo ti Majstrovstvá európy nevyšli podľa pred-
stáv?

„Bolo to v Londýne. Začali sme behať a po troch ki-
lometroch som pociťoval žalúdočné problémy. Mal som 

kŕče a nemohol som sa dostať do tempa. Veľakrát som 
musel spomaliť, aby som vládal vôbec dýchať.“

Zjavne ťa to nezlomilo a po európe si sa úspešne po-
kúsil dobyť svet. ako sa ti darilo v grécku?

„V Grécku som sa cítil výborne. Na piatkovom šprinte 
na 7,5 kilometra mi akurát nevyšiel oštep a tretie miesto 
mi ušlo o  pár sekúnd. Hneď na druhý deň sa bežalo 
13 kilometrov, všetky prekážky som prešiel čisto, ale 
stačilo to tentokrát na tretie miesto. V nedeľu sa rozho-
dovalo o všetkom. Nebolo ideálne počasie a štart naj-
ťažšej časti sa musel posúvať. Hneď od začiatku som sa 
držal vpredu, ale vedel som, že musím pridať, aby som 
sa umiestnil v  top trojke. Konkurentov som predbehol 
na piatom kilometri a  napokon som skončil druhý  – 
v týchto pretekoch, ale aj celkovo v mojej kategórii.“

aký je vlastne rozdiel v dvoch svetových šampioná-
toch, ktoré si absolvoval v novembri a decembri?

„Majstrovstvá sveta v Grécku sú trojdňové a úlohou 
pretekárov je odbehnúť tri rôzne preteky za jeden ví-

Pred rokom sa ako jeden z najmladších pretekárov 
predstavil po prvýkrát na Majstrovstvách 
sveta v disciplíne Spartan race v Abu Dabí, a to 
v kategórii 18 až 24-ročných. Bolo z toho vtedy 
krásne tretie miesto, ktorým sa pochválil aj 
na stránkach Mesačníka Poprad. O rok skúsenejší 
sa Popradčan Lukas Marco Schütz do Spojených 
arabských emirátov v decembri vrátil opäť a stal sa 
Majstrom sveta.

Lukas Marco Schütz 
je kráľom novodobých 
Sparťanov
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kend. Výsledok všetkých troch sa spočítava a finálny čas 
rozhoduje o všetkom. V Abu Dabí ide o jednorazové pre-
teky na trati dlhej 21 kilometrov. Je to taký zlatý klinec 
sezóny.“

aký bol pre teba návrat do Spojených arabských 
emirátov po bronzovom úspechu?

„Mám rád teplo, a  preto som sa veľmi tešil, že tam 
môžem opäť ísť. Bol som však aj plný očakávania. Dobre 
som sa pripravil. Konečne som si kúpil návleky, aby sa mi 
nestalo to, čo pred rokom, keď sa mi do topánok sypal 
piesok.“

čo bolo tvojím cieľom pred pretekmi?

„Určite som sa chcel umiestniť medzi najlepšími. V kú-
tiku duše som veril vo víťazstvo.“

Vlani si bol v kategórii 18 až 24-ročných jeden z naj-
mladších. cítil si sa po roku skúsenejší?

„Jasné. Už len v samotnom premýšľaní na trati. Mno-
ho pretekárov vyštartovalo v šprinte a ja som si držal od-
stup, aj keď som si nikoho nenechal ujsť. Neprepálil som 
to na začiatku, a to sa odrazilo na výsledku. Už na prvej 
prekážke po dvoch kilometroch som chytil skupinu v top 
trojke celkového poradia. Cítil som, že môžem ešte pridať, 
a tak som sa oddelil a zvyšok pretekov som už išiel sám 
až do cieľa.“

V čom bol rozdiel oproti pretekom spred roka?

„Vzdialenosť bola rovnaká, ale profil trate bol úplne iný. 
Bežalo sa na menších dunách, no bolo ich viac. Nechýbali 
ani nové prekážky.“

nové prekážky ťa niečím prekvapili?

„Vedel som, čo ma čaká, ale až deň pred pretekmi nám 
ich odhalili. Dovtedy som netušil, na aký spôsob budú pri-
pravené. Nakoniec som ich zvládol bez problémov.“

Stal si sa Majstrom sveta vo svojej kategórii časom 
2:27:36. aký to bol pocit po dobehnutí do cieľa?

„Neopísateľný. Bol som veľmi šťastný. Takýto úspech 
sa u mňa okamžite zaradil medzi najväčšie v kariére.“

dosiahol si vrchol svojho snaženia, veď v tejto sezó-
ne si vo väčšine pretekov neskončil horšie ako tretí. 
aké máš ďalšie plány?

„Chcel by som už prejsť k elite a v tejto kategórii plá-
nujem odbehnúť aj nejaké preteky. To mi pomôže nabrať 
ďalšie nové skúsenosti po boku tých najlepších preteká-
rov sveta.“

čo musíš urobiť preto, aby si medzi elitou nebol iba 
do počtu?

„Potrebujem byť rýchlejší v rovinkách, pretože tie veľ-
mi nemusím. V kopcoch som však doma a to je moja vý-
hoda.“

čo ťa čaká v najbližšom období?

„Súťažný kalendár dolaďujem. Určite však opäť pôj-
dem do Grécka i  Abu Dabí. Plánujem tiež plno iných 
pretekov, takže sa nudiť rozhodne nebudem. Sezóna je 
celoročná a formu by som aj tentokrát chcel vygradovať 
v novembri a decembri.“

Marek Vaščura

Úspechy v roku 2022
Spartan Super Mallorca 1.miesto
Spartan Sprint Mallorca 2.miesto
Spartan Super Valmorel, Francúzsko 2.miesto
Spartan Sprint Valmorel, Francúzsko 2.miesto
Spartan Super Rakaca, Maďarsko 3.miesto
Spartan Sprint Šamorín 1.miesto
Spartan Super Šamorín 3.miesto
Spartan Beast Andorra 1.miesto
Spartan Super Andorra 1.miesto
Spartan Super Palmerton, USA 1.miesto
Spartan Sprint  Palmerton, USA 1.miesto
Spartan Beast Vechec 1.miesto
Spartan Beast Kaprun, Rakúsko 1.miesto
Spartan Super Deštne, ČR  1.miesto
Spartan Beast Komlo, Maďarsko 2. miesto
Spartan Trail 10 k Jelenec 3. miesto
Spartan Trail 10 k Maďarsko 1. miesto
Spartan Super Sparta Grécko 3. miesto
Spartan Sprint Sparta Grécko 4. miesto
Spartan Beast Sparta Grécko 2. miesto
Spartan MS Trifecta Sparta Grécko 2. miesto
Spartan MS Abu Dabí 1. miesto

PO
PRA

D
ČA

N
 M

ESIA
CA



14

Mesačník

POPRAD
ZA

U
JA

LO
 N

Á
S

FoTo: Jana Pisarčíková, Viera Orolinová

Vraj je to pravda. Ak niekoho obdarujete, či pomô-
žete mu v núdzi, prinesie vám to výrazne väčší po-
cit spokojnosti, ako keď sami sebe niečo nakúpite. 

Rozprávať by o tom vedeli ľudia v meste Poprad, ktorí sa 
pred Vianocami pustili do charitatívnych projektov. Jed-
ným z nich boli Vianoční pomocníci. My sme ich zastihli 
v deň, kedy pripravili v spolupráci so žiakmi z Life Acade-
my vianočný program pre opatrovateľky mesta Poprad. 
A aký bol na to dôvod? „Práve opatrovateľky mesta Po-
prad vstupovali veľmi veľkou mierou do iniciatívy Via-
noční pomocníci. Spísali priania seniorov a  rozdali im 
aj darčeky. Máme tu pokope 235 balíčkov, čo znamená 
235 vianočných pomocníkov,“ prezradila koordinátorka 
Vianočných pomocníkov pre Poprad Jaroslava Danko. 
„Jednoducho, je to poďakovane všetkým opatrovateľ-
kám za pomoc a  ochotu,“ doplnila Zuzana Ľuptáková, 
zakladateľka iniciatívy. Opatrovateľky si užili krásny 
program v podaní detí z Life Academy, ktoré si pre ne 
dokonca pripravili aj darčeky. „Sme radi, že sme sa mohli 
takto zapojiť do Vianočných pomocníkov. Zamerali sme 
sa na ľudí, ktorí dobro šíria 365 dní v roku. A to sú práve 
opatrovateľky, ktoré pomáhajú spríjemňovať život se-
niorom,“ povedala Gabriela Čubová, zriaďovateľka Life 
Academy.

deväť stovák krabičiek

Seniori svoje 
prekvapenia do-
stali aj od inicia-
tívy Koľko lásky sa 
zmestí do krabice 
od topánok. „V Po-
prade a  okolí sa 
tento rok vyzbie-
ralo aj napriek 
zložitej situácii tak 
ako vlani okolo 
950 krabíc, z  kto-
rých sa po kontro-
le vytvorilo 900 
plnohodnotných 
darčekov. Za všet-
ky prinesené kra-
bičky sa chcem darcom v  mene organizátorov zbierky 
a občianskeho združenia Koľko lásky úprimne poďako-
vať,“ uviedla Viera Orolinová. Darčeky boli odovzdané 
seniorom v zariadeniach a denných stacionároch v ce-
lom okrese Poprad.

Vianoce 
pre všetkých 

Aby sa nik necítil sám a aby sme ho 
niečím potešili, či splnili tajné priania. 

Tieto slová napĺňalo v predvianočnom 
období v Poprade viacero iniciatív. 
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balíčky s posolstvom

A nezabudlo sa ani na deti zo sociálne slabších rodín. 
Tie nielen darčekmi, ale aj peknou rozprávkou a progra-
mom potešil sociálny odbor mesta Poprad v spoluprá-
ci s apoštolskou cirkvou. Už po 18-tykrát pripravili 120 
balíčkov s vianočným posolstvom pre deti, ktoré sa na-
chádzajú v nepriaznivej situácii. „Sme veľmi radi, že im 
dokážeme aj takýmto spôsobom pripraviť pekné chvíle 
a vniesť do rodín sviatočnejšiu atmosféru,“ uviedol pas-
tor a zakladateľ zboru ACS v Poprade Ján Ševčík. Mesto 
Poprad pracuje s rodinami v nepriaznivej situácii počas 
celého roka. Poskytuje im komplexné poradenstvo, 
jednorazové dávky v hmotnej núdzi a v lete organizuje 
pre deti už tradične bezplatný pobytový a denný letný 
tábor. Jp

 

Mesto Poprad a  klienti Zariadenia sociálnych 
služieb pre občanov bez prístrešia v Poprade 
touto cestou vyjadrujú veľkú vďaku všetkým 

sponzorom a partnerom, ktorí pomohli vytvoriť pekné 
vianočné sviatky pre ľudí bez domova.

Poďakovanie patrí vedeniu a personálu Slovenské-
ho Červeného kríža, Územný spolok v  Poprade, ktorí 
pripravili pre ľudí bez domova príjemný a pohostinný 
priestor. Oblátky s medom, kapustnica, zemiakový ša-
lát, vyprážaná ryba, koláče, chlieb, vianočka, ovocie... 
A nič z toho na sviatočnom stole nechýbalo.

Poďakovanie patrí všetkým sponzorom a  partne-
rom, ktorí po oslovení pracovníkmi sociálneho odboru 
Mestského úradu v Poprade opäť nezištne a už tradič-
ne pomohli. Vďaka podpore všetkých zainteresova-
ných tak bolo primátorom  mesta Poprad už 20tykrát 
podávané štedrovečerné menu. Sviatočný obed dosta-
li ľudia bez domova aj v  rámci silvestrovského menu 
s prianím dobrého zdravia, šťastia.

ZoZnaM SPonZoroV a ParTneroV: 
Slovenský červený kríž, Územný spolok Poprad

Food logiSTic s.r.o. Ploské

reštaurácia aréna Poprad

Sintra spol. s r.o. Poprad

lunys s.r.o. Poprad

Perkins Poprad

Tatrakon spol. s r.o. Poprad

Kvety Victor, Poprad 

Tol, spol. s r.o. Poprad

Podtatranská hydina, 
MVDr. Konkoľová Hana, Kežmarok

baliarne obchodu Poprad

denné centrum Veľká

Ďakujeme.

Ďakujeme
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Pre Poprad 
rozžiarili aj 

Vianoce 
Začiatok nového roku sa spája aj s novými 

začiatkami. Každý mesiac na stránkach 
Mesačníka Poprad nájdete novú rubriku 

s názvom DEŇ NA ÚRADE. Postupne vám 
predstavíme jednotlivé pracoviská MsÚ. 

Viete, kto zabezpečuje celý chod úradu a stará sa 
o to, aby napríklad aj verejné defibrilátory v meste 
fungovali? Keď ste sa tak prechádzali vianočným 

mestom, zamysleli ste sa, kto túto krásu pre celý Poprad 
namontoval a zaistil, aby svietila ako má? Práve v spo-
jitosti s Vianocami sme sa rozhodli predstaviť vám ako 
prvý v novej rubrike organizačný odbor.

nech všetko „klape“ ako má

Deň strávený na oddeleniach organizačného odboru 
veru nebol med lízať. V každej z kancelárií, či v teréne mali 
povinností vyše hlavy. Najprv sme spolu so šéfom odbo-
ru Reném Šoltésom nasmerovali svoje kroky na oddele-
nie vnútornej správy. „Kolegovia tu zabezpečujú chod 
a celú prevádzku mestského úradu. Od údržby, cez opra-
vy i technické prehliadky a revízie. Zabezpečujú odbor-
né bezpečnostné prehliadky i  požiarnu ochranu spra-
vovaných objektov buď priamo alebo prostredníctvom 
tretej osoby,“ uvádza nás do obrazu Šoltés. Pri vyratú-
vaní práce dochádzajú písmenká abecedy. Pracovníci 
zabezpečujú od zásobovania materiálom, cez pracovné 
ošatenie, dodržiavanie stanovených diagramov spotre-
by energií i kompletné skladové hospodárstvo, krátko-
dobé prenájmy v priestoroch úradu, zmluvy s dodáva-
teľmi na potrebné práce, tovary i služby, až po upratova-
nie úradu. „Zabezpečujeme po technickej i materiálnej 
stránke všetky akcie a podujatia organizované mestom 
alebo v spolupráci s mestom, a tiež montáž, demontáž, 
údržbu a servis vianočnej výzdoby,“ dodáva Šoltés.

Krízové štáby a bezpečnosť

Prechádzame k  dverám, kde „sídli“ Správa bezpeč-
nosti a ochrany. Nie je to tak dávno, čo kvôli mimoriad-
nym situáciám, napríklad aj v  súvislosti s  Covid-19, za-
sadali v meste krízové štáby. „Tu sa okrem iného vypra-
cováva a  vedie dokumentácia krízového štábu mesta. 
V prípade vzniku mimoriadnej udalosti sa spracovávajú 
dokumenty na vyhlasovanie a  odvolanie mimoriad-
nej situácie a  okresnému úradu predkladajú pravidel-
né informácie o  odstraňovaní následkov mimoriadnej 
udalosti. Taktiež spracovávajú vyúčtovanie výdavkov 
mesta na záchranné práce počas mimoriadnej situácie,“ 

vysvetľuje Šoltés. Pracovníci tiež vedú evidenciu mate-
riálu civilnej ochrany v správe mesta a vykonávajú kon-
troly skladovania a ošetrovania materiálu civilnej ochra-
ny. Vypracovávajú a  aktualizujú riadiacu, plánovaciu 
a výkazovú dokumentáciu a pritom spolupracujú s or-
gánmi štátnej správy okresu a kraja. „Tiež zabezpečujú 
protipožiarne a asistenčné hliadky na mestských podu-
jatiach. Prijímajú a vybavujú žiadosti o poskytnutie do-
tácií z rozpočtu mesta pre dobrovoľné hasičské zbory,“ 
dodáva. Súčasťou pracovnej agendy je aj Bezpečnosť 
a  ochrana zdravia pri práci (BOZP) pre zamestnancov 
a s tým spojené aktivity. „Aj zabezpečenie zdravotného 
dohľadu pre zamestnancov, či prevádzkyschopnosť ve-
rejne prístupných automatických externých defibriláto-
rov mesta Poprad. Usmerňujeme zamestnancov v rámci 
spracúvania osobných údajov (GDPR).“

bytová a nebytová politika

Do organizačného odboru patrí aj správa bytov 
a  nebytových priestorov. Zabezpečuje údržbu, opra-
vy a  technické revízie budov v  majetku mesta a vedie 
k  tomu všetku potrebnú dokumentáciu, vrátane žia-
dostí o  pridelenie nebytových priestorov. Vedie evi-
denciu žiadateľov o  pridelenie mestského bytu, zosta-
vuje miestny zoznam uchádzačov o  byt. „V  súčinnosti 
s inými odbormi a oddeleniami vyhotovujeme odborné 
stanoviská pri vybavovaní sťažností, interpelácií a  pri-
pomienok poslancov, podnetov občanov mesta, resp. 
iných podnetov súvisiacich s bytovou a nebytovou poli-
tikou vo vzťahu k oddeleniu správy bytov a nebytových 
priestorov a iné,“ dodáva Šoltés.

ústredňa a podateľňa

Aj tie spadajú pod organizačný odbor. „Ústredňa slú-
ži na prepájanie hovorov na jednotlivé pracoviská podľa 
požiadaviek občanov a  podateľňa zabezpečuje kom-
plexné usmerňovanie správy registratúry a registratúr-
neho strediska. Priebežne tiež sleduje prevzatie zázna-
mov na vybavenie jednotlivých organizačných útvarov 
zaevidovaných v centrálnom registratúrnom stredisku,“ 
uzavrel Šoltés. 

Jana Pisarčíková 
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Popradské Vianoce sú tie najkrajšie Viano-ce na Slovensku. Prejsť sa nielen námestím, ale aj mestskými časťa-mi, bolo opäť zážitkom pre domácich i návštevní-kov. V tomto roku sa všet-ko začalo prvým advent-
ným koncertom 

na kostolnej veži a zapálením prvej sviečky na venci pri fontáne. 
Deti potešil putujúci Mikuláš. A výbornú atmosféru si ľudia užili 
aj na vianočných trhoch. Pripomeňme si najkrajšie sviatky roka 
pohľadmi na fotografie.

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	dobrovoľn
é

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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„je obZVláŠť 
PoZoruhodné, 
že celý ZložiTý 
ProceS Výroby 

SKlenenej PlaSTiKy 
realiZuje auTor SáM. 

je ProPagáToroM 
noVého PríSTuPu 

Ku SKlu aKo 
SaMoSTaTnéMu 

VýTVarnéMu 
Médiu."

Anna Ondrušeková, 
riadieľka Tatranskej galérie 

Tvorba Jána Zoričáka je rozpo-
znateľná na prvý pohľad. Po de-
siatich rokoch umelec opäť vy-

stavuje v  Tatranskej galérii. „Výstava 
má krásny názov – spišsko- nemecký 
a jeho významom je domovina. Mohli 
by sme to brať aj ako návrat domov,“ 
povedala riaditeľka Tatranskej galé-
rie Anna Ondrušeková. Tento názov 
je neustálym autorovým vnútorným 
prepojením citovej väzby k  rodnej 
krajine s nadpozemským univerzom. 
O návrate domov sa rozhovoril aj sa-
motný autor výstavy počas vernisáže. 
„Som rád, že cesta zo Ženevy domov 
bola najkrajšia z  mojich návratov 
k  milovaným ľuďom. V  Poprade to 
bolo to najkrajšie pristávanie, naše 
horičky boli všetky obsypané cuk-
rom,“ povedal Zoričák.

Zaujímavá, precízna a nádherná

Pred začiatkom vernisáže predvia-
nočnú atmosféru svojim spevom sprí-
jemnili Mária a Miloš Hošekovci, ktorí 
vo francúzštine a  angličtine zaspie-
vali pieseň Ó, svätá noc. Zaujímavá, 
precízna a nádherná. Týmito slovami 
opísala Zoričákovú vernisáž riaditeľka 
galérie. „Je obzvlášť pozoruhodné, že 
celý zložitý proces výroby sklenenej 
plastiky realizuje autor sám. Je pro-
pagátorom nového prístupu ku sklu 
ako samostatnému výtvarnému 
médiu. Pri tvorbe využíva základné 
geometrické tvary, ktoré následne 
brúsi, matuje, leští, vkladá rôzne far-
by a  drahé kovy. Používa rozmanité 
inovatívne postupy, využíva chemic-
ké a fyzikálne vlastnosti blokov olov-

HEIMAT - ozvena z vesmíru. 
To je názov výstavy 
veľkého umelca Jána 
Zoričáka, ktorá mala 
v decembri svoju vernisáž 
v Tatranskej galérii.

Zoričákové 
návraty 
domov
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natého skla, ktoré slúžili pri experimentovaní na časticových urýchľova-
čoch v CERNe a vyznačujú sa vysokou hustotou, odolnosťou i vysokým 
leskom,“ upresňuje.

Spojenie s vesmírom

Svoje plastiky Zoričák vytvára v cykloch, väčšinou súvisiacich s vesmí-
rom (Vesmírne signály, Poslovia vesmíru, Veľký tresk, Nebeské kytice, 
Nebeské záhrady, Hviezdy…). Zoričák svoje najrozsiahlejšie výstavné 
projekty zorganizoval práve v Tatranskej galérii v novo zrekonštruova-
ných priestoroch (Hviezdne posolstvá 2009, Poézia vesmíru 2012, Hei-
mat  – ozvena z  vesmíru 2022). Rozsiahla výstava v  Tatranskej galérii 
v Poprade pod názvom Heimat ozvena z vesmíru je výberom z posled-
ného obdobia autorovej tvorby, ale aj sondou do jej začiatkov. Výstavu 
si môžete pozrieť do 19. februára 2023.

Jana Pisarčíková
O AUTOROVI

Ján Zoričák sa narodil 13. no-
vembra 1944 v Ždiari ako najstarší 
zo šiestich detí. Študoval na Sklár-
skej umeleckopriemyselnej škole 
v  Železnom Brode (1959– 1963) 
a  na Vysokej škole umeleckého 
priemyslu v Prahe (1963–1969). Už 
ako študent so svojím návrhom 
sklenenej kolekcie (vázy) zvíťa-
zil na svetovej výstave EXPO’67 
v Montreale v roku 1967. Od roku 
1970 žije a  tvorí vo Francúzsku 
v  prostredí Savojských Álp v  de-
dine Talloires, na brehu Lac d’An-
necy, kde má svoj sklársky ateliér. 
V 80-tych rokoch začal pôsobiť ako 
poradca pre umelecké sklo pri Mi-
nisterstve kultúry. V roku 1982 dal 
podnet na založenie prvého fran-
cúzskeho múzea súčasného skla 
a sklárskeho centra v Sars -Poteries 
(Museé du Verre de Sars -Poteries), 
zároveň aj sklárskeho sympózia, 
ktoré trvá až do súčasnosti. Ján 
Zoričák bol ocenený vtedajším 
prezidentom Francúzska v  roku 
1987 udelením titulu Chevalier 
de l‘ordre des Arts et des Lettres 
(Rytier Rádu umenia a  literatúry). 
V  nasledujúcich rokoch pomohol 
univerzitám v Quebecu a Montre-
ale v  Kanade vybudovať sklárske 
centrá a  zorganizovať výuku štu-
dentov. Vo svete sa presadil ako je-
den z najuznávanejších sklárskych 
výtvarníkov a  jeho diela boli vy-
stavené na viac než osemdesiatich 
autorských výstavách vo svete. 
V posledných desaťročiach sa opa-
kovane vracia na Slovensko, kde 
zrealizoval mnohé výstavy. V roku 
2013 mu prezident SR udelil vy-
znamenanie Pribinov kríž I. triedy. 
V  rodnej obci Ždiar založil galériu 
súčasného sklárskeho umenia  – 
Stone Art Gallery Ždiar.

Zdroj: Tatranská galéria
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Odkedy v saune pracujem, vôbec nestarnem. To sú 
slová saunamastera Michala Compeľa. Saunovým 
šou sa venuje už asi sedem rokov. Na základnú 

otázku, prečo je saunovanie skvelé, odpovedal jedno-
ducho. „Pretože je to zdravé. Stále hovorím, že sauna 
omladzuje. Samozrejme, všetkého veľa škodí. Aj voda je 
zdravá, no človek sa jej vie prepiť. Aj tu teda platí zásada, 
všetko s rozumom,“ hovorí.

ako telo zareaguje

Saunovanie dokáže znížiť riziko vysokého krvného 
tlaku, srdcovo -cievnych, neurodegeneratívnych chorôb. 
Znižuje riziká ochorení dýchacieho systému, artritídy, bo-
lesti hlavy a dokonca aj chrípky. Nie je ale len o pobyte 
v teple. Potrebné je dodržiavať niekoľko zásad. „Sauno-
vať sa treba presne tak ako je vždy odporúčané. Nepre-
háňať to. Dokonca aj vtedy, keď si už myslíme, že neko-
nečne saunu milujeme a saunujeme sa roky rokúce. Tre-
ba vedieť, že ak chcem byť v saune aj polhodinu, čo mám 
presne robiť, ak tam chcem vydržať. Neriešiť to tak, že si 
dám 3-4 sauny a potom sa ešte rozhodnem ísť na sauno-

vú šou. Nie je dobré sa v saune preťažovať, pretože človek 
nikdy nevie, ako naše telo zareaguje,“ dodáva.

Plavky majú stopku

Pri saunovaní je veľmi dôležité dodržiavať hygienu. 
Pred vstupom je potrebné osprchovať sa, osušiť si telo 
a až tak sa ísť saunovať. „Mokrá pokožka bráni pred tep-
lom a  správnym potením. Ľudia veľakrát prichádzajú 
rovno z bazéna, kde je chlór, a to nie je dobré. Hygiena 
v  saune je veľmi potrebná, preto je dôležité svedomito 
sa podkladať plachtou. Ľudia si to mýlia. Plachta, ktorú 
pri vstupe dostanú, nie je na to, aby sa do nej zabalili, ale 
aby si ju pod seba podložili,“ vysvetľuje. Mnoho ľudí, kto-
rí ale prídu do sauny prvýkrát, bojujú s pocitom hanby, 
a preto sa do plachiet balia. „Takýmto ľuďom odporúčam 
sedieť dole. Ste zakrytí a nohy máte stále na zemi. Keď sa 
saunujete v plachte, hygiena nie je správna a ani detoxi-
kácia nie je taká, aká by mala byť,“ upozorňuje Michal. 
Saunovať sa v plachte je ale stále menším prehreškom, 
než nechať si na sebe plavky. „Ľudia sa tomu čudujú, ale 
väčšina plaviek je vyrobená z polyesterov. Tie sa pri vyššej 

Nechať všetky starosti za dverami, zabudnúť na problémy a slová a užívať si ako 
vám kvapky potu tečú po tele. Saunovanie v posledné roky zažíva veľký boom. 
Terapiu teplom využívali už starí Gréci, Rimania a Mayovia. Saunovanie ale nie je len 
o samotnom pobyte v saune. Veľmi dôležité je dodržiavať pár zásad. O tom, prečo je 
sauna pre naše telo prínosom, nám porozprával skúsený saunamaster Michal Compeľ. 

Gymnastika 
pre cievy 
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teplote rozpúšťajú a do tela unikajú karcinogénne látky 
a vznikajú z toho choroby. Preto je to zakázané. Plavky 
obsahujú tiež chlór a zbytky práškov a pri vyššej teplote 
sa to odparuje do sáun. A  opäť vzniká problém nielen 
pre človeka, ktorý sedí v saune a má plavky na sebe, ale 
pre všetkých.“

Mlado a krásne

Po saunovaní je potrebné ochladzovať sa. „Sauno-
vanie je zdravé preto, lebo pri ňom cvičíme naše cievy. 
V  teple sa nám cievy rozšíria a  keď vyjdeme zo sauny 
a ochladíme sa, cievy sa naspäť zúžia. Ak to takto opa-
kujeme často, tak vyzeráme mlado a krásne. Určite hneď 
po opustení sauny neskáčeme do ochladzovacieho bazé-
na. Odporúča sa najprv ochladiť sa vzduchom alebo ísť 
do sprchy. Po saune sa určite netreba sprchovať teplou 
vodou. Aj keď nemáte radi studenú vodu, treba to skú-
šať. Ani ja som to zo začiatku nevedel, no časom som sa 
na to schladzovanie až tešil,“ dodáva s  úsmevom. Jed-
ným z dôležitých saunových rituálov je aj odpočinok. „To 
je tretia najdôležitejšia vec. Po saune si treba poležať, od-
dýchnuť. Ak to človek preženie, cievy sú príliš rozšírené. 
Tlak je tak nízky, že si to človek ani neuvedomuje a začne 
sa mu točiť v hlave.“

dve hodiny pred saunovaním nejedzte

Veľký pozor si treba dávať aj na príjem tekutín. „Ja od-
porúčam dať si vitamíny, prípadne malé pivko. Dôležité 
je nepreháňať to s alkoholom, dať si maximálne dve pivá 
a medzitým prestávku aspoň hodinku, dve. Pivo obsahu-
je veľa vitamínov a minerálov. Samozrejme, aj v nealku 
sú minerály, vitamíny. Tí, čo sa veľa saunujú, si zvyknú 
so sebou nosiť aj vodu. Aspoň dve hodinky pred saunou 
sa neodporúča jesť,“ vyratúva Michal.

dýchanie do dlaní

To, ako dlho v saune pobudnúť a koľkokrát cykly strie-
dať, je individuálne. Záleží to od toho, ako často sa človek 
saunuje. „Odporúčajú sa 3-4 sauny po 15 minút. Nedá sa 
to ale konkrétne povedať. Sú ľudia, ktorí sa nikdy nesau-
novali a nevedia ani správne dýchať. Všetko je to o zvyku. 
Ak som začiatočník, dám si 4-5 minútiek v saune a rov-
naký odpočinok. Pri dýchaní začiatočníkom odporúčam, 
ak to nezvládajú, aby si priložili dlane k ústam a dýchali 
cez dlane. Vzduch, ktorý je teplý, sa trošku ochladí. Ale 
hlavne je to o psychike. Čím viac toto človek opakuje, tým 
lepšie sa to naučí a neskôr to už ide automaticky,“ radí.

golfista či harry Potter

Michal, ako sme už spomínali, sa saunovaniu venuje 
už sedem rokov. Najprv pracoval ako barman, recepčný 
i plavčík. Dnes ľuďom pobyt v saune spríjemňuje aj pro-
stredníctvom saunových šou. Dokazuje, že saunovanie 
nemusí byť len o potení sa a pozeraní do stropu. Saunové 
šou sú špeciálne zážitky v saunách – saunové ceremoniály, 
rituály i peelingy. Špeciálnou technikou vírenia vzduchu 

v saune a polievaním kameňov vonnými esenciami zvy-
šujú pocitovú teplotu a vnesú do pobytu v saune nový 
zážitok. Tematické saunové šou sprevádza príjemná vôňa, 
hudba, osvetlenie a nezaobídu sa bez príbehu. „Sauno-
vania a  saunových šou sa už asi nezbavím. Aktívne by 
to človek mal vykonávať ako pracovnú činnosť najviac 
5 rokov z toho dôvodu, že to je zaťažujúce pre organiz-
mus. Saunár počas jednej saunovej šou vypotí od 400 ml 
do pol litra tekutín. Mňa to ale stále baví a neviem sa toho 
vzdať. Počas šou vysvetľujeme ľuďom, ako sa správne 
saunovať. Je tam príjemná muzika, a tiež divadlo. Viete 
robiť letušku. Ja som už dokonca raz bol golfistom a hral 
som golf v  saune. Bol som už aj Harry Potter. Spravil 
som si vstup do sauny z klinčekov a ľudia vošli do uličky 
9 a trištvrte. Z plachiet som si vyrobil tehličky. A podobne. 
Kreativite sa medze nekladú,“ hovorí. Michal sa zúčastňu-
je aj súťaží ako je Aufguss Wm, či Herbal cup.

To najdôležitejšie zo všetkého je dopriať si v  saune 
poriadny oddych. „Sauna nie je o tom, aby sme sa rýchlo 
vysaunovali, ale práve o relaxe a pohodlí. Aj to je na tom 
to dôležité. Stále ľuďom pripomínam, že prišli ste si od-
dýchnuť, netreba sa nikam ponáhľať. Ja stále hovorím, 
že odkedy sa saunujem, nestarnem. Čím častejšie budú 
ľudia v saune, tým dlhšie budú žiť,“ uzavrel.

Jana Pisarčíková

LESNÁ SAUNA 
PRI KAMEŇOLOME

Veľké prekvapenie pre Popradčanov 
pribudlo priamo na Kvetnici. Spoločnosť 
Pixxla, ktorá na Slovensku prevádzku-
je sieť samoobslužných kontajnerových 
sáun pod rovnomenným názvom Pixxla, si 
pre ďalšiu z  nich vybrala lokalitu Poprad. 
Priamo pri kvetnickom lome nájdete „za-
parkovanú“ samoobslužnú saunu. Spoloč-
nosť oslovila mesto so žiadosťou o  prená-
jom, ktorej bolo v  zmysle výsledkov usku-
točnenej súťaže vyhovené. Zarezervovať si 
ju musíte cez internet a  maximálny počet 
osôb je šesť. Súčasťou sauny je aj oddycho-
vá miestnosť. Saunovanie si tak viete užiť 
s výhľadom na Tatry i vodu. ( jp)

Zdroj: Pixxla.sk 
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Projekty, ktoré sa v  poslednom čase v  meste 
Poprad realizovali, si všimol aj Úrad pre verej-
né obstarávanie (ÚVO). „V  poslednom období 

mesto Poprad realizovalo via-
cero verejných obstarávaní, kde 
úspešne a  veľmi rozumne apli-
kovalo environmentálny aspekt 
vo svojich zákazkách, či už to 
bola výstavba alebo prestavba 
parkovísk, výstavba viacúčelo-
vých detských ihrísk, revitalizá-
cia zelene, rekonštrukcia mosta 
a  lavičiek pre peších,“ uviedol 
ÚVO na svojej webovej stránke.

Povinnosť starať sa o prírodu

Na začiatku všetkých týchto 
projektov stojí zelené verejné obstarávanie. A za ním 
samozrejme aj pracovníci úradu. V  tomto prípade 
dve dámy Michaela Galliková a  Alena Uhrinová. 

Pani Uhrinová sa verejnému 
obstarávaniu venuje nepre-
tržite už dvadsaťosem rokov. 

Na mest-
skom úrade 
v  Poprade pracuje od roku 
2016. A  práve Úrad pre verejné 
obstarávanie si jej výsledky vši-
mol a  vypichol ju ako vzorný 
príklad práce vo verejnom ob-
starávaní. Ako povedala, zelené 
obstarávanie sa v  meste snažila 
aplikovať ešte aj v  čase, kedy 
povinnosť uplatnenia nebola 
upravená v  zákone. „Je našou 
povinnosťou starať sa o prírodu. 
Je zverená do našich rúk a  vý-

slovne to beriem ako zodpovednosť voči budúcim 
generáciám,“ hovorí.

Keď myslíme zeleno, 
príroda nám poďakuje 

Určite ste zachytili správy, ktoré sa hrnú z mesta. Nové fotovoltaické panely na 
streche úradu, rozšírenie cintorína vo Veľkej s využitím zelene, či dokonca aj 
ekologické hygienické a čistiace prostriedky priamo na úrade. Za každou stavbou, 
či tovarom v meste stojí, presne tak ako to zákon káže, verejné obstarávanie. Od 
31. marca tohto roka pribudla pre verejných obstarávateľov aj zákonná povinnosť 
v napĺňaní percentuálnych podielov nielen sociálneho, ale aj environmentálneho 
hľadiska. 

„je naŠou PoVinnoSťou
STarať Sa o Prírodu. 

je ZVerená
do naŠich rúK 

a VýSloVne To berieM 
aKo ZodPoVednoSť 

Voči budúciM 
generáciáM.“

Alena Uhrinová 
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Klasické verzus zelené

Ako dodáva, medzi klasickým verejným obstará-
vaním a  tým zeleným veľký rozdiel v  rámci časovej 
náročnosti nie je. „V rámci realizácie stavebných zá-
kaziek už v  prvom kroku, ktorým je vypracovanie 
projektovej dokumentácie, uvažujeme, ako najlep-
šie zapracovať environmentálne aspekty do pláno-
vaného stavebného diela. Projektantov zmluvne 
zaviažeme vypracovať predmetnú projektovú doku-
mentáciu s  ohľadom na environmentálne hľadisko 
pri následnej realizácii diela a  do celého objemu 
plánovaného materiálu a  prác započítať čo najviac 
položiek, ktoré znižujú alebo predchádzajú negatív-
nym vplyvom tovarov a prác na životné prostredie,“ 
vysvetlila.

aby nič nevyšlo nazmar

Použitie zhodnotených a  recyklovaných materiá-
lov, využívanie obnoviteľných zdrojov, zníženie vzni-
ku odpadu. To je len zlomok aktivít, ktoré sa dotýkajú 
zeleného verejného obstarávania. „Jednoducho ob-
starávame zákazky tak, aby boli stavby ekologické 
a  s  minimálnou záťažou na životné prostredie. Vy-
slovene sa snažíme hľadieť na stavbu tak, aby ne-
zaťažovala prírodu počas celého svojho životného 
cyklu s minimalizovaním, resp. vylúčením prípadné-
ho negatívneho vplyvu na životné prostredie z  hľa-
diska realizácie, prevádzky a užívania. V spolupráci 
s  projektantom a  stavbármi apelujeme na dohodu 
celistvosti stavby aj pri výbere materiálu, ktorým 
musia zabezpečiť zlepšenie prostredia a  udržateľný 
rozvoj. Analýzou stavby pri prípadných rekonštruk-
ciách navrhujeme použiť materiál pre druhotné vyu-
žitie. Prípadnú stavebnú suť smerovať do recyklačné-
ho strediska, kde je následne spracovaná na recyklát. 
Snažíme sa zo všetkého 
čo najviac spotrebovať, 
aby nič nevyšlo nazmar. 
Sústredíme sa hlavne 
na ochranu životného 
prostredia. Riešenia 
máme vo svojich ru-
kách a  ukazuje sa, že 
pri dobrej spolupráci 
vieme dospieť aj k  pek-
ným výsledkom,“ dodá-
va Uhrinová.

rozšírenie cintorína 
vo Veľkej

Zhotovitelia, kto-
rí sa do súťaže zvyknú 
zapájať, z  podmienky 
myslieť aj na ekológiu 
prekvapení nie sú. „Ak 

by uchádzači nemali záujem, jednoducho nepredlo-
žia ponuku. Vedia, že uplatňovanie environmentál-
nych aspektov vyplýva zo zákona a túto skutočnosť 
vnímajú ako samozrejmosť,“ dodáva Uhrinová. Kaž-
dá jedna stavba v meste je podľa jej slov jedinečná 
a  špecifická. Ako priznala, z  tých posledných sa jej 
najviac páči rozšírenie cintorína v  Poprade -Veľkej. 
Práve tento projekt sa najviac snažil prispieť k  trva-
lej udržateľnosti rozvoja mesta. Zahŕňa súbor eko-
logických riešení. „Hospodárenie s dažďovou vodou 
- priepustné materiály, ekologický drenážny systém, 
spomalenie a usmernenie odtoku vody tak, aby sa čo 
najväčšie množstvo spotrebovalo pre závlahu rastlín 
novej časti cintorína, výsadba zelene, hospodárenie 
s  odpadmi, regulácia plastových výzdob alebo re-
gulácia druhov hrobov s  väčším podielom zelených 
hrobov, plánované vsypové lúky atď. To všetko má 
veľký potenciál prispieť k zlepšovaniu životného pro-
stredia v danom území,“ vysvetlila.

Má svoje opodstatnenie

Zelené obstarávanie sa samozrejme netýka iba 
stavieb, ale aj objednávok tovarov a služieb. Na mest-
skom úrade sa preto používajú repasované tonery 
do tlačiarní a pri nákupe výpočtovej techniky sa tiež 
myslí na to, aby mali označenie EKO. Aj klasické biele 
utierky na ruky i  toaletný papier na úrade nahradi-
li ekologickejšou formou. „Zelené verejné obstará-
vanie má svoje opodstatnenie. Ten kúsok záchrany 
našej podtatranskej prírody máme v rukách a naviac 
aj šetríme verejnými financiami. Ak sa to naučíme 
teraz, neprekvapí nás napríklad zvyšovanie cien 
v  rámci odpadov. Skládkovanie odpadu bude čoraz 
náročnejšie a nákladnejšie,“ uzavrela Uhrinová.

Jana Pisarčíková
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ZMena PrograMu Vyhradená !

Kam za kultúrouJANUÁR

2022

Podujatia
6. Piatok 17:00 / Aréna Poprad

OLYMPIC 60
Koncert v rámci Respect tour 
legendárnej pražskej skupiny 
pri príležitosti okrúhleho výročia jej 
založenia.

20. Piatok 19:00 / ArtLasák Gallery, 
Nám. sv. Egídia

DEGUSTÁCIA S PROGRAMOM
Riadená degustácia toskánskych 
vín z produkcie speváka Stinga 
pod vedením profesionálneho 
someliéra. V sprievodnom programe 
účinkuje Michaela Regecová 
s repertoárom Stingových piesní.

29. nedeľa 14:00-16:00 / Tatranská 
galéria

ZIMNÉ NEDEĽNÉ TVORIVÉ 
DIELNE

Výroba dekorácií a aranžmánov

Výstavy
do 5. 1. 2023/ Scherfelov dom
Poprad – Veľká

TRAVEL AND EMOTIONS
Medzinárodná výstava fotografií 
na tému Život nie je čierno -biely.

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

ELIAN
Krása imaginárneho sveta. Predajná 
výstava.

do 6. 1. 2023 / 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 31. 1. 2023 / Podtatranské 
osvetové stredisko, Sobotské 
námestie

REMESELNÉ VIANOCE
Výstava rezbára Ľubomíra Kopčáka 
so zameraním na fujary a výrobky 
z dreva.

do 5. 2. 2023 / Podtatranské 
múzeum

FRANTIŠEK MIHÁĽ – VÝBER 
Z TVORBY

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

do 12. 2. 2023 / Tatranská 
galéria

ANJEL VIANOC 2022
Tradičná výstava víťazných súťažných 
prác materských, základných, 
špeciálnych, základných umeleckých 
a stredných škôl na tému Anjel Vianoc 
2022.

do 19. 2. 2023 / Tatranská 
galéria

JÁN ZORIČÁK – HEIMAT
Rozsiahla výstava tvorby z posledného 
obdobia významného umeleckého 
sklára, žijúceho a tvoriaceho 
vo Francúzsku, pochádzajúceho 
zo Ždiaru.

od 13. 1. do 31. 3. 2023 / 
Tatranská galéria

MAN RAY – MADELEINE 
DESLANDES, PARIS 1925

Výstava jedného z najvýznamnejších 
svetových fotografov je príležitosťou 
na to, ako prostredníctvom 
minimalistickej inštalácie poukázať 
na iné Man Rayove umelecké aktivity.

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.

Podtatranské múzeum

POPRAD A OKOLIE V ZRKADLE 
VEKOV

Expozícia sprístupňujúca príbeh 
kontinuálneho osídlenia územia mesta 
Poprad a jeho okolia od praveku až 
po súčasnosť.

EURÓPSKE MESTO ŠPORTU
3. február, 9:15 hod.  –  Aréna Poprad – Zápis do knihy rekordov v tancovaní 
   belgického tanca

3. február, 17:00 hod.  –  Aréna Poprad – Športovo-tanečný maratón 
   Tešia sa na Vás Marianka – aerobic, Rado – folklór, IKO – latino, 
   salsa, merenge, Beátka – jóga. Vstup pre všetkých zdarma. 
   Nezabudnite si doniesť športový odev a obuv,  podložku 
   alebo uterák.
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Spoločenská rubrika

10. 12. Viktória horňáková a Tomáš Slovjak 4. 11. dana regitková a Stanislav hossa

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 

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

noVeMber

18. 11. v Poprade – Veľkej s Vladimírom bujňákom (1963)
  v Poprade – Veľkej s Viktóriou Korenkovou (1941)
22. 11. v Poprade – Veľkej s dušanom novotníkom (1944)
23. 11. v Poprade – Veľkej s Paeddr. Mariánom Kukurom (1940)
25. 11.  v Poprade – Veľkej s gabrielou gregovou (1932)
 v Poprade – Veľkej s justínou Štrbkovou (1929)
28. 11. v Poprade – Veľkej s alžbetou Penxovou (1957)
30. 11. v Poprade – Veľkej s júliusom Mižigárom (1969)
 v Poprade – Veľkej s jozefom lukačovským (1955)

deceMber
1. 12. v Poprade – Veľkej s ing. lenkou rusnákovou (1988)
 v Poprade – Veľkej s elenou Kuvikovou (1946) 
2. 12. v Poprade – Veľkej s júliou Fedorovou (1932)
5. 12. v Poprade – Veľkej s Teréziou Pitoňákovou (1959)
7. 12. v Poprade – Veľkej s npor. jánom hanzelym (1928)
 v Poprade – Veľkej s ing. dušanom Mitickým (1954)
8. 12. v Poprade – Veľkej s jaroslavom banašom (1938)
9. 12. v Poprade – Veľkej s jánom Steinerom (1937)
 v Poprade – Veľkej s Mudr. Petrom Michalovičom (1957)
 v Poprade – Veľkej s Karolom Pabišom (1949)
14. 12. v Poprade – Veľkej s oskarom Starinským (1946)
 v Poprade – Veľkej so Štefanom Stašákom (1962)
 v Poprade – Veľkej s jarmilou Kručinskou (1959)
 v Poprade – Veľkej s alžbetou blahušiakovou (1928)
15. 12. v Poprade – Veľkej s Máriou Šiffelovou (1950)
 v Poprade – Veľkej s Tatianou červeňovou (1970)
16. 12. v Poprade – Veľkej s jánom gaborčíkom (1968)
 v Poprade – Veľkej s gertrúdou Karapovou (1931)

JANUÁR

ZDROJ:E ‑VUC.SK
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Boj o Tatry napísal v Poprade po troch ro-
koch svoje druhé pokračovanie. Hlavný 
organizátor Pavol Garaj to ale ani ten-

tokrát nemal ľahké. „Bolo to náročné zorga-
nizovať pre aktuálnu situáciu, ktorá vládne 
vo svete, ale aj pre vyššiu chorobnosť, a to sa 
podpísalo na účasti. Napriek tomu sa to vďa-
ka sponzorom i  podpore mesta podarilo,“ 
uviedol šéf klubu PAGA GYM Poprad.

Predkrmom boli dva zápasy mladých 
nádejí. V  kategórii Low kick do 58 kg pora-
zila Kežmarčanka Ema Zacharová Trnavčan-
ku Karolínu Kostelnú 3:0 na body. Po nej 
uspel rovnakým spôsobom aj člen klubu 
PAGA GYM Poprad Nicolas Janoščík, ktorý 
sa do ringu postavil na svoj úplne prvý zá-
pas. V  K1 do 75 kg zdolal Banskobystričana 
Filipa Krupu. „Cítil som sa výborne po kva-
litnej príprave, aj vďaka dobrému trénerovi. 
Ďakujem všetkým, ktorí ma prišli podporiť,“ 
povedal po svojom zápase N. Janoščík.

Hlavnú kartu otvoril boxerským súbojom 
vo váhovej kategórii do 68 kg Richard Revúc-
ky z PAGA GYM -u proti Patrikovi Bukovčanovi 
z Banskej Bystrice, no prehral tesne na body. 

„Súper bol lepší hlavne kondične. Ukázalo 
sa, že som nebol dobre pripravený. Napriek 
tomu to bol skvelý zápas,“ skonštatoval R. 
Revúcky. Česť boxerov na domácej pôde za-
chraňoval Dávid Štelmach z klubu ALEX GYM 
Poprad. Adama Chlebinu z Považskej Bystri-
ce bodovo jasne prevýšil a pripísal si 19 -te ví-
ťazstvo v kariére. „Dôležité je, že som vládal 
a pred skvelým publikom to išlo super. Som 
rád, že to takto dopadlo,“ stručne okomen-
toval svoj úspech D. Štelmach.

V Poprade sa strhol 
Boj o Tatry
V Aréne Poprad sa v polovici decembra strhol po troch rokoch opäť Boj 
o Tatry. Galavečer boxerov i kickboxerov pod taktovkou Pavla Garaja 
priniesol až tri titulové zápasy, pričom vo väčšine programu mali zastúpenie 
domáce kluby PAGA GYM a ALEX GYM.
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Smutný z  ringu následne odchádzal Boris Zavadský, 
ktorého pripravovali oba popradské kluby PAGA GYM 
i ALEX GYM. Jeho súper Leo Grutka z Banskej Bystrice sa 
v zápase podľa pravidiel K1 do 65 kg postaral o prvé K.O. 
večera a  to za minútu a  26 sekúnd. „Zápas mi nevyšiel 
podľa predstáv. Žiaľ, súperovi vyšla jedna dobrá rana. 
Mrzí ma to, pretože som chcel pred domácim publikom 
ukázať viac,“ hodnotil výkon B. Zavadský.

V ďalšom programe zvládol Kežmarčan Jozef Kolodzej 
na body súboj v K1 do 81 kg proti Matejovi Nemcovi z Tr-
navy, ale divákov dvíhal zo sedačiek následný boxerský 
Boj o Tatry v kategórii do 85 kg medzi Jozefom Jurkom 
a Patrikom Jevickým. Rodáka z Košíc pripravoval a posta-
vil proti Prešovčanovi opäť PAGA GYM pod vedením Pavla 
Garaja. V prvom kole mal na mále Jurko, ale do tretieho 
napokon nepustil Jevického svojím rozhodnutím ošetru-
júci lekár. Po technickom K.O. sa z víťazstva tešil zástupca 
popradského klubu. „V prvom kole som bol počítaný, no 
ani neviem prečo. Následne som mal presné a tvrdé úde-
ry ja a vyšlo to. Som rád, že súper tento zápas prijal. Bol to 
pravý boj o Tatry a vyzerá to tak, že okrem Pavla Garaja 
budem už aj ja popradská šelma. Teším sa z toho. Vždy 
si tu rád zaboxujem, pretože sú tu príjemní ľudia a prajné 
prostredie,“ skonštatoval J. Jurko.

Hlavný organizátor naplánoval aj tri titulové zápa-
sy. Hneď ten prvý bol vrcholom večera pre popradský 
PAGA GYM. O slovenský titul organizácie WAKO PRO v K1 
do 56 kg bojovala 8 násobná Majsterka Slovenska a bron-
zová z  amatérskych WAKO majstrovstiev sveta Barbora 
Mayerová. Na body ju ale pokorila Prešovčanka Viktória 
Kažiková. Výsledok mrzel rovnako ju i trénera. „Neviem, 
čo sa stalo. Asi mi nestačilo len to, čo som mala natréno-
vané. Necítila som sa vo svojej koži a nerobila som veci, 
ktoré mi radil tréner. Vždy som to chcela nejako rozbaliť, 
ale nešlo to,“ zamyslela sa B. Mayerová. „Na tento súboj 
sme sa dlho pripravovali. Na jej zápase mi záležalo asi 
najviac zo všetkých. Taký je šport. Musíme nejaké veci 
dotrénovať a pôjdeme ďalej,“ vyhlásil P. Garaj.

Vo zvyšnom programe bojovali o ďalší slovenský titul 
v K1 do 75 kg Jozef Hurák z Liptovského Mikuláša proti At-
tilovi Garamszeghymu z Lučenca. Na body to lepšie zvlá-
dol prvý menovaný. V Poprade sa však pred Vianocami 
bojovalo aj o titul svetového šampióna WAKO PRO, a to 
medzi Košičankou Alexandrou Filipovou a Srbkou Alek-
sandrou Krstič v K1 do 71 kg. V repríze duelu z roku 2019 
sa napokon Majsterkou sveta stala po víťazstve na body 
slovenská reprezentantka.

Marek Vaščura
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Futbalový klub ŠK Zemedar Poprad  – Stráže sa 
pred viac ako dvoma rokmi rozhodol zintenzívniť 
prácu s  mládežou, a  to vďaka zanieteným mladým 

trénerom, ktorí do klubu vtedy vstúpili. Ich snaha priná-
ša svoje ovocie. Deťom chcú sprostredkovať stále viac 
radosti z najpopulárnejšej hry na svete. Aj preto sa zrodil 
nápad zorganizovať v závere uplynulého roka slávnostný 
galavečer v Dome kultúry, kde sa bilancovalo i oceňovalo. 
„Sme jeden tím, ktorý zdobí poctivá práca. Nebudem fa-
rizejsky pokorný a poviem, že určite v tom zohráva svoju 
úlohu aj kumšt. Nastavili sme si ciele a toto je výsledok 
našej dva a pol ročnej roboty,“ uviedol manažér mládeže 
ŠK Zemedar Poprad – Stráže Martin Pohlod. „Sme veľmi 
radi, že v klube máme zrazu toľko mladých ľudí. Zišla sa 
tu výborná partia manažérov a trénerov, takže tréningy 
sú neskutočne kvalitné. Dožil som sa niečoho, čo som vô-
bec nečakal. Hrávame na kvalitnom ihrisku s kvalitným 

zázemím a  vychovávame tak spoločne nielen dobrých 
futbalistov, ale hlavne ľudí. Veľká vďaka patrí primáto-
rovi a mestu Poprad za to, že nám toto všetko umožnili,“ 
doplnil predseda klubu Mikuláš Vojtovič.

Galavečer si nenechali ujsť ani tí funkcionári Sloven-
ského futbalového zväzu a  bývalí vynikajúci futbalisti, 
ktorí prostredie v Strážach dobre poznajú. Všetci fandia 
úctyhodnej myšlienke. „Je pekné, že takto vedia pracovať 
kluby na nižšej úrovni. Mohli by ísť príkladom aj tým väč-
ším. Títo ľudia odviedli skvelú prácu, o čom svedčí záujem 
detí i rodičov o tento klub,“ povedal manažér tréningové-
ho procesu pred futbalové akadémie a útvary talentova-
nej mládeže Jozef Valachovič. „Dianie v Strážach sledu-
jem od začiatku, keďže som pôsobil v Poprade a Martina 
Pohloda poznám dlho. Viem, s  akou myšlienkou sa už 
dlho zahrával a ja mu budem držať naďalej palce, aby mu 
to vyšlo tak, ako si predstavuje,“ pridal sa bývalý futbalo-

Zemedarci 
slávnostne 

vyhodnotili 
uplynulý rok

Futbal je hra a hrať by sa mal 
človek pre radosť. Týmto heslom 

sa riadia všetci vo futbalovom 
klube ŠK Zemedar Poprad – 

Stráže. V tomto duchu sa niesol 
v decembri aj premiérový 

galavečer, počas ktorého 
klub ocenil najlepších 
hráčov jednotlivých 

kategórií.
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vý reprezentant Štefan Zošák. „To, ako s mládežou pracu-
je Zemedar, je na Slovensku vzácne. Vytvárajú komuni-
tu ľudí, ktorá sa o klub aktívne zaujíma, a to je úžasné,“ 
pokračoval technický riaditeľ SFZ Martin Hasprún. „Strá-
že sú vzorom pre ďalšie kluby, ktoré napredujú a  chcú 
podporovať mládež. Len takouto cestou sa dá rozvíjať,“ 
skonštatoval koordinátor Grassroots projektov SFZ Cyril 
Janoško. „Takúto motiváciu tie deti neskutočne potre-
bujú. Len vďaka ľuďom, akí pracujú napríklad pre futbal 
v Strážach, tú motiváciu a chuť hrať futbal aj dostávajú,“ 
podčiarkol ďalší bývalý futbalový velikán Marek Sapara.

Pocty sa počas galavečera dočkali šiesti hráči v šiestich 
kategóriách. Tých naj vyberali samotní tréneri, ale nie len 
podľa futbalových kritérií. „O tom, kto sa stal najlepším 
hráčom, rozhodol jeho charakter, pracovitosť i disciplína. 
Nebolo dôležité iba to, ako sa hráč správa na ihrisku, ale 
aj mimo neho a či je prínosom pre celú kabínu,“ zhrnul au-
tor myšlienky M. Pohlod a dodal: „Máme pripravený stra-
tegický plán, akým spôsobom chceme klub viesť. Chceme 
byť radostným klubom, mať úsmev na tvárach detí a až 
potom riešiť, či bude tím v tabuľke prvý, alebo desiaty.“

V kategórii U10 získal ocenenie Jakub Oravec a o level 
vyššie zasa Marko Pavlík. Medzi trinásťročnými sa z od-
meny potešil Samuel Ujčík a  v  kategórii U15 to bol Ján 
Tobias Mirko  – jedna z  prvých lastovičiek pri výchove 
talentovanej mládeže v Strážach. O jeho služby totiž pre-
javil záujem špičkový klub z Ružomberka. „Celé obdobie 
v Strážach som si užíval, pretože je to skvelý klub. Darilo 
sa mi v ňom strieľať góly a som rád, že som sa posunul 
opäť o niečo vyššie,“ prezradil J. T. Mirko.

Medzi ocenenými hráčmi nechýbali ani tí z najstarších 
mládežníckych kategórií. V mladšom doraste to bol Mi-
chal Jombik a  medzi 19-ročnými Tomáš Gallovič. „Bolo 
to pre mňa veľké prekvapenie, pretože od nás mohol 
získať takéto ocenenie naozaj ktokoľvek. Všetci pracu-
jeme na tréningoch rovnako svedomito a v zápasoch sa 
snažíme podávať len tie najlepšie výkony,“ zamyslel sa T. 
Gallovič.

V čase Mikuláša nikto z detí neodišiel zo slávnosti na-
prázdno. Aj v hľadisku bolo zopár šťastlivcov, ktorí si od-
niesli hodnotné ceny z tomboly. Navyše, takto pomohli 
dobrej veci. Výťažok z  podujatia bol venovaný manže-

lom Markočiovcom, ktorí sa okrem svojich dvoch detí 
vzorne starajú aj o vnúčatá vyrastajúce bez rodičov. Aj to 
je dôkaz toho, že „Zemedarci“ nemyslia iba na seba, ale 
aj na druhých.

Oslava futbalu v Strážach patrila aj jubilantom z radov 
klubu, no úspešný rok v Zemedare týmto neskončil. Poc-
ty sa dočkal aj jeden z hráčov seniorského A -tímu, ktorý 
hráva v najvyššej oblastnej súťaži pod hlavičkou Podtat-
ranského futbalového zväzu. Ten už 16 rokov organizuje 
slávnostné vyhlásenie ankety Jedenástka roka a v roku 
2022 sa do tejto spoločnosti dostal aj skúsený hráč ŠK 
Zemedar Poprad – Stráže Tomáš Bizub.

Marek Vaščura
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Viac ako 40 gymnastiek zo štyroch klubov z Popra-
du, Liptovského Mikuláša i  Prešova sa tesne pred 
sviatkami stretlo v telocvični ZŠ na Dostojevského 

ulici. Spoločne dali bodku za uplynulým rokom i sezónou. 
Na štyroch náradiach súperili o  tradičnú Vianočnú guľu, 
ktorú už viac ako tri dekády organizuje domáci ŠKŠG GY-
-TA Poprad. „Je to pre nás vždy krásny záver sezóny, aj 
keď tento rok to bolo dosť náročné, keďže sme mali až tri 
súťaže po sebe. Takéto podujatie však nie je len súťažou, 
ale hlavne poďakovaním našim deťom, aby si to pred Via-
nocami trochu užili,“ uviedla predsedníčka klubu Ivana 
Krivjanská.

Motivácia najmä mladším pretekárkam nechýbala. Veď 
kto by nechcel byť pred najkrajšími sviatkami v roku oven-
čený vzácnou vianočnou guľou? „Je super, že sa spolu 
takto stretávame a môžeme si zasúťažiť, aj keď to ako bež-
nú súťaž už neberiem,“ uviedla gymnastka z popradského 
klubu Ema Bírová. „V  tejto súťaži som ostala v  kategórii 
žien úplne osamotená. Samozrejme, že som nič nevypus-
tila, ale konečne som si mohla zasúťažiť bez akéhokoľvek 
stresu,“ priznala najúspešnejšia popradská gymnastka 
sezóny Ema Husárová, čerstvá držiteľka titulu Majsterky 
Slovenska, ktorá s  výnimkou úvodu seriálu Slovenského 
pohára povyhrávala v tejto sezóne všetko, čo sa len dalo. 
„Celý čas som si myslela, že budem druhá a nakoniec som 
vyhrala. Túto vianočnú guľu si určite zavesím na vianočný 
stromček,“ povedala po súťaži jedna z najmladších prete-
károk z ŠKŠG GY -TA Poprad Adele Sidor.

Súťaž o Vianočnú guľu je už niekoľko rokov spomien-
kou na niekdajšieho trénera Jána Červeňa. Cenu s týmto 
menom za najvyššiu známku na bradlách zvykne odo-
vzdávať jeho manželka Katarína Červeňová. „Môj manžel 

venoval celý svoj život gymnastike a Vianočná guľa bola 
jeho srdcovou záležitosťou. Som rada a vážim si to, že ko-
legovia i nasledovníci si jeho pamiatku stále takýmto spô-
sobom pripomínajú,“ prezradila.

Tento rok však do plejády cien pribudla jedna úplne 
nová a nesie meno Júlie Mikšovskej, legendy popradskej 
gymnastiky a  zakladateľky klubu, ktorá sa stále aktívne 
podieľa na jeho aktivitách, a to už úctyhodných 50 rokov. 
„Vždy mala rada prostné a my sme to pri tejto príležitosti 
využili. Založili sme tak tradíciu nových ocenení v rámci 
záverečnej súťaže roka,“ vysvetlila aktuálna šéfka GY -TA 
Poprad I. Krivjanská. „Dievčatá si povedali, že by som moh-
la nejakú cenu odovzdávať najlepšej gymnastke na akro-
bacii aj ja. Po toľkých rokoch pri gymnastike je to pre mňa 
veľká pocta,“ potešila sa J. Mikšovská.

Jej cenu, ako i trofej Jána Čeveňa získala podľa očakáva-
nia Ema Husárová. Adele Sidor bola prvá medzi najmlad-
šími žiačkami a najlepšou Popradčankou medzi mladšími 
žiačkami bola tretia Ema Bírová. Kategóriu starších žiačok 
vyhrala Diana Šavelová. Zo špeciálnej vianočnej gule sa 
potešilo aj osem pretekárok z domácej prípravky.

Marek Vaščura

Gymnastky 
súperili 

o Vianočnú 
guľu

Športový klub 
športovej 
gymnastiky 
GY-TA Poprad 
zavŕšil úspešný 
rok tradičnou 
súťažou 
o Vianočnú guľu 
2022. Podujatie 
je už viac ako 
tri desaťročia 
bodkou 
za sezónou, no 
a gymnastky 
pri tom 
spomínajú aj 
na legendy 
klubu.

FoTo: Marek Vaščura

Popradská GY-TA ochotne uchováva tradície 
veľkých súťaží a aj preto bol záver roka nabitý 
zaujímavými podujatiami. V úvode decembra 
nechýbala v telocvični na Dostojevského ani 
jedna z najstarších súťaži v meste vôbec – o Pohár 
primátora mesta Poprad. V roku 2022, a teda 
v úvode decembra, napísala už svoju 43. kapitolu. 
Pod Tatrami sa zišla päťdesiatka dievčat z klubov 
zo Slovenska, Česka i Maďarska. Hlavná trofej 
napokon putovala do Šumperka.
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Nového formátu v  tejto sezóne ženskej hokejovej 
extraligy sa Popradské líšky nezľakli. Tímy sa v zá-
kladnej časti rozdelili do dvoch skupín po štyroch. 

Popradčanky boli v tej západnejšej spoločne s Martinom, 
Žilinou a Zvolenom. „Na to, že máme jeden z najmladších 
tímov v lige, tak dievčatá začali rýchlo plniť to, čo hráme 
a výsledky sa dostavili. Mrzí nás úvodná prehra v Marti-
ne, ale aj tam sme boli lepším tímom, len sme nepremie-
ňali šance. Na to sme sa zamerali a už to padá,“ uviedol 
tréner Popradských líšok Ivan Bednár.

Líšky privítali fakt, že sa ocitli hneď na úvod v ťažšej 
skupine, čo sa týka kvality. „Zápasy boli náročné, pretože 
v každom tíme je pár veľmi talentovaných hráčok. To nás 
vždy nútilo k  maximálnym výkonom,“ podotkol I. Bed-
nár. „Sú medzi nami nové hráčky a preto bol úvod sezóny 
náročný. Myslím si ale, že naša skupina nám padla vhod, 
pretože sme každý týždeň hrali kvalitný zápas. To nás 

posúvalo ďalej, aby sme boli dobre pripravené na ďalšiu 
časť sezóny,“ doplnila kapitánka Popradských líšok Bian-
ka Šuliková.

V  rámci nového formátu súťaže teraz dievčatá čaká 
prestávka až do februára a tú potrebujú vhodne vyplniť. 
„Je to netradičná pauza, keďže stojíme osem týždňov. Vý-
hodou je, že veľa dievčat máme v reprezentačných výbe-
roch a tie ostávajú v tempe. Z ostatnými je potrebné na-
plánovať nejaké prípravné či tréningové zápasy,“ vysvet-
ľoval tréner líšok. Kabína to brala aj trochu s humorom. 
„Smiali sme sa na tom, že nás čaká letná príprava v zime. 
Určite však k  tomu pristúpime zodpovedne,“ zdôraznila 
na záver kapitánka Šuliková. Popradské líšky v nadstavbe 
narazia na súperky zo skupiny B, kde sa nachádza silný 
Prešov, Spišská Nová Ves, Michalovce i Košice. Od febru-
ára s nimi budú hrať opäť systémom doma – vonku. 

Marek Vaščura

Popradské líšky 
zvládli prvý krok

Popradské hokejistky ovládli svoju skupinu 
A základnej časti ženskej hokejovej extraligy. 

S výnimkou prehry v 1. kole v Martine, zvyšných 
jedenásť duelov vyhrali a do nadstavby pôjdu 

z prvého miesta.

Súčasťou šampionátu bolo aj vyhodnocovanie víťa-
zov Slovenského pohára v jednotlivých kategóriách. 
Zo Shihanistov boli ocenené dve pretekárky. Karolí-

na Kiššková zvíťazila v kategórii súborného cvičenia kata 
mladších kadetiek a  Laura Klempová zase dominovala 
v kategórii športového zápasu kumite mladších kadetiek 
do 42 kg.

O prvé medaily sa v Trnave začalo bojovať v kategóriách 
súborného cvičenia kata. Z  Popradčaniek sa ako prvé 
na tatami postavili mladšie kadetky. Najlepšie sa darilo 
Karolíne Kišškovej, ktorá sa prebojovala až do finále a zís-
kala striebornú medailu. Laura Klempová skončila bron-
zová a Linda Klempová hneď za pódiovým umiestnením. 
Medzi kadetmi sa predstavil Daniel Nedoroščík, ktorému 

sa podarilo vybojovať bronzovú medailu. O medailu bo-
jovala aj Barbora Glatzová, ktorej duel o bronz v kategórii 
kata juniorky OPEN nevyšiel a skončila na 4. mieste.

V  športovom zápase kumite suverénne dominovali 
sestry Klempové. V kategórii mladších kadetiek do 47 kg 
si zlato a titul Majsterky Slovenska pre rok 2022 vybojo-
vala Linda a Laura si k víťazstvu v Slovenskom pohári vy-
bojovala zlato v kategórii do 42 kg aj na slovenskom šam-
pionáte. V kategórii kumite mladších kadetov do 50 kg si 
dobre počínal aj Benjamín Hyben, ktorý vybojoval cenný 
bronz.

Shihanisti tak s  dvoma zlatými, jednou striebornou 
a  troma bronzovými medailami obsadili na Majstrov-
stvách SR deviate miesto. Ján Glatz

Dva majstrovské tituly karatistov
Mestská športová hala v Trnave privítala prvú 

decembrovú sobotu najlepších karatistov 
na Majstrovstvách Slovenska v kategóriách 

kadetov a juniorov. Deviatka pretekárov Karate 
klubu Shihan Poprad, ktorá si vybojovala postup 
na tento karatistický sviatok, priniesla pod Tatry 
poltucet medailí a dva tituly Majstra Slovenska.
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ZMena PrograMu Vyhradená !

Kam za športom
JANUÁR

2023
4. Streda 18:00 / Zimný štadión mesta Poprad
HK POPRAD – 
MHK 32 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

predohrávka 50. kola Tipos Extraligy hokej

6. Piatok 17:00 / Zimný štadión mesta Poprad
HK POPRAD – HKM ZVOLEN

26. kolo Tipos Extraligy 

11. Streda 17:30 / Aréna Poprad
BAM POPRAD – MBK RUŽOMBEROK

dohrávka 10. kola Extraligy žien 

13. Piatok 18:00 / Zimný štadión mesta Poprad
HK POPRAD – 
MHK 32 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

28. kolo Tipos Extraligy 

20. Piatok 18:00 / Zimný štadión mesta Poprad
HK POPRAD – HC KOŠICE

31. kolo Tipos Extraligy 

27. Piatok 18:00 / Zimný štadión mesta Poprad
HK POPRAD – 
HK DUKLA INGEMA MICHALOVCE

33. kolo Tipos Extraligy 

Inzercia -  1/2 34 01 01 2023



35

Január 2023
V

O
ĽN

Ý
 ČA

S
Súťaž 

o ceny

Redakcia 
Mesačníka 
Poprad 

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

Zapojte sa 
opäť do našej 
súťaže. Správne 
znenie tajničky 
i osemsmerovky 
posielajte najneskôr 
do 20. januára 
2023 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.
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Eugen Wallachy (1855 - 1924), rodák zo Spišskej Soboty, bol maliar, kresliar a tajnička
osemsmerovky. Zanechal po sebe vzácne dedičstvo. Sú to nielen panoramatické pohľady
na podtatranské mestá s Vysokými Tatrami v pozadí, ale aj detailné štúdie stromov, tatranských
skál a tajnička krížovky, ktoré neodmysliteľne patria ku koloritu tatranskej prírody.

OSEMSMEROVKASUDOKU

ABITURIENT, ANATÓMIA, BANÁNOVNÍK, BOTSWANA, ČERVIENKA, ETAPA, HOLLYWOOD,
IRÓNIA, KAKAOVNÍK, KOŇAK, KRASLICA, MALIAR, NADKOLENIE, OPRAVA,
POHĽADY, PRASLIČKA, PREDKLON, PRIEMYSEL, PRíSLOVKA, PRÍSPEVOK,
ROZMARÍN, SLÁVIK, TABUĽA, TRIKOLÓRA, USTRÁCHANEC, ZAMAT

Pripravil: Klub krížovkárov a hádankárov Tatranec

zápal
nosovej
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sústružník
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