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Apríl 2020
EDITORIÁL
Milí čitatelia!

Ť

Vážení spoluobčania!

P

rihováram sa k vám v čase, kedy
sa nielen v našom meste, ale na
celom svete, akoby zastavil život.
Nový koronavírus postavil do pozoru
svetové vlády či organizácie, Slovensko
nevynímajúc.
Od prvého náznaku šírenia nebezpečnej nákazy sme aj my vo vedení
mesta Poprad zbystrili pozornosť a začali konať. Nechceli sme čakať! Nebolo na čo…Z pozície primátora mesta
som zvolal krízový štáb, ktorý v záujme
ochrany bezpečnosti a zdravia Popradčanov začal okamžite prijímať rad opatrení, aby sme čo najviac eliminovali riziká. Začať treba vždy od seba! Aj v tomto
duchu sme obmedzili prevádzku mestského úradu, rešpektovali sme pokyny
Ústredného krízového štábu Slovenskej
republiky, zatvorili sme školy a školské
zariadenia v pôsobnosti mesta Poprad
a zaviedli také opatrenia, aby sa vírus
šíril čo najmenej. Iba takýmto zodpovedným prístupom vieme pomôcť nielen sebe, ale aj mestu, regiónu, krajine,
svetu…
Vážení Popradčania! Žiadam vás, aby
ste sa k danej situácii taktiež postavili
zodpovedne a nebrali ju na ľahkú váhu.
Neberme si príklad z krajín, kde koronavírus podcenili a len ťažko s ním teraz

dokážu bojovať. Buďme jednotní, ohľaduplní a trpezliví. Iba takto môžeme
tento boj so zákernou nákazou vyhrať.
Nosiť rúško nie je hanba! Poctivá
hygiena by mala byť samozrejmosťou.
Viem, že vydržať doma a nestretávať sa
v skupinách ľudí je ťažké, zvykli sme si
na spoločenský život. Ten náš v Poprade bol vždy pestrý a rôznorodý. Každé kultúrne, športové či spoločenské
podujatie v našom meste priťahovalo
záujem mnohých priaznivcov, návštevníkov, divákov. Športoviská a kultúrne
inštitúcie zívajú prázdnotou a nejaký
čas ešte budú. Verme však, že už nie
dlho. Ale to nie je podstatné. Chráňme
si svoje zdravie, lebo to je najcennejšie,
čo máme. Nastal čas, keď sa môžeme
v tomto uponáhľanom živote trochu
zastaviť, venovať sa plnohodnotne našim deťom, či s láskou pomôcť našim
rodičom a starým rodičom. Zostaňme
doma a otvorme si srdcia. Urobme všetci maximum preto, aby sme ostali zdraví.
Mesto Poprad bude naďalej situáciu
monitorovať a prijímať také opatrenia,
ktoré budú nevyhnutné. Držme si spoločne palce. Želám vám veľa trpezlivosti
a hlavne pevné zdravie!
Váš primátor Anton Danko

ažko sa píšu povzbudivé riadky
v dobe neistoty a strachu. Strachu z niečoho nepoznaného, čo
súčasná generácia možno ešte nezažila. Celý svet zaplavila neviditeľná hrozba – nový koronavírus SARS-CoV-2,
ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19.
Šíri sa panika, ale aj rôzne dezinformácie na internete a sociálnych
sieťach. Ľudia nevedia, čomu majú
skutočne veriť. Jedno je však isté – len
zodpovednosť, ohľaduplnosť, ochota
pomáhať a spolupatričnosť nám pomôžu prekonať pandémiu, ktorá straší
ľudí a chorých neustále pribúda.
V rukách držíte už tretie vydanie
nového mesačníka Poprad. Od začiatku roka sme pozorne počúvali výhrady, námety a podnety od vás – našich
čitateľov. Boli sme vďační aj za pochvalu. Od vzniku nového informačného
formátu mesta sa neustále snažíme
naprávať chyby a vylepšovať obsah,
aby sa k vám dostalo čo najviac informácií z diania v meste Poprad. Mesačník je distribuovaný do každej popradskej domácnosti bezplatne a má byť
vašim sprievodcom, spoločníkom či
nástrojom na vyplnenie voľného času.
Stále je čo zlepšovať a vždy aj bude.
Ja verím, že sa nám to spoločne bude
dariť. Aj preto ste možno prekvapení,
ako aprílové vydanie vyzerá. Pridali
sme nielen počet strán, ale aj staronové a v predchádzajúcom období
obľúbené rubriky, na jednom mieste
sme zosumarizovali všetky potrebné
informácie, ktoré sa vám zídu. No čo je
najpodstatnejšie, myslíme ekologicky.
Mesto Poprad sa zaradilo medzi samosprávy, ktoré sa vybrali touto cestou
a preto sme sa rozhodli vytvoriť mesačník, ktorého vnútorný obsah je na
ekologickom, recyklovanom papieri.
Dýcha čistotou…
Veríme, že sa vám nový mesačník
Poprad bude páčiť a že si pri jeho listovaní nájdete nielen to, čo vás zaujíma,
ale v pohodlí domova si pri jeho čítaní v ZDRAVÍ oddýchnete, zrelaxujete.

Marek Vaščura
redaktor
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Opatrenia
v meste
Poprad
Mesto Poprad v súvislosti s hrozbou šírenia nového koronavírusu vo svete zareagovalo rýchlo
a od 12. marca, kedy primátor mesta Anton Danko menoval a zvolal prvé zasadnutie krízového
štábu, začalo okamžite konať. Odvtedy sa krízový štáb stretáva pravidelne a situácia sa neustále
mení, preto je potrebné pravidelne sledovať informačné kanáli mesta, ako je oficiálna stránka
www.poprad.sk, oficiálny facebookový profil mesta, prípadne vysielanie TV Poprad.

•

Štát rozhodol o zatvorení škôl a školských zariadení od 16. marca, no mesto Poprad tak učinilo po prvom zasadnutí krízového štábu už od piatka 13. marca.

•

MESTSKÁ SAMOSPRÁVA

Mestský úrad začal pracovať pre verejnosť v obmedzenom režime a v súčasnosti sú k dispozícii len
pracoviská ako podateľňa a matrika v čase od 8. do 11.
hodiny. Mestská polícia funguje v štandardnom režime. Ostatné pracoviská začali pracovať s vylúčením
priameho kontaktu s verejnosťou. Mesto Poprad požiadalo občanov, aby do spomínaných pracovísk MsÚ
prichádzali iba v nevyhnutných prípadoch a za podmienky, že sú úplne zdraví, nepociťujú žiadne príznaky ochorenia a s povinne zakrytým nosom a ústami.
V prípade potreby je možné úrad kontaktovať telefonicky alebo elektronicky.
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•

Obmedzilo sa organizovanie sobášov a pohrebov iba v úzkom kruhu blízkych. Až do odvolania platí
zákaz organizovania občianskych sobášov v Obradnej
sieni MsÚ. Čo sa občianskych pohrebov týka, agenda
sa bude vybavovať výlučne prostredníctvom mailu
alebo telefonicky na oddelení Občianskych záležitostí MsÚ. Pohrebno – cintorínske služby Poprad fungujú
v štandardnom režime. Zrušili sa aj Slávnostné prijatia
detí a jubilantov až do odvolania.

•

Centrum sociálnych služieb – Zariadenie pre seniorov ul. Komenského, ul. Okružná, Zariadenie opatrovateľskej služby zrušilo bohoslužby a nariadilo klientom zákaz
zhromažďovania sa. Stravovanie bude prebiehať v izbách a nie v jedálňach. Nákupy budú zabezpečené personálom. Obmedzené sú taktiež návštevy v nákupných
centrách. U nových prijímateľov sa zisťuje cestovateľská
anamnéza.

•

Denný stacionár na Francisciho ul. je od 13. marca
zatvorený do odvolania. Jedáleň na Komenského a Jedáleň na Baníckej ulici od tohto dňa nezabezpečuje stravovanie pre verejnosť. Stravníkom mestskej časti Kvetnica
je strava zabezpečená, nakoľko ide o špecifickú lokalitu.
Imobilným stravníkom a stravníkom s vážnym zdravotným a sociálnym obmedzením sa bude strava rozvážať.

•

Pre seniorov mesta Poprad, ktorí si sami alebo
s pomocou iných nedokážu zabezpečiť stravovanie a sú
odkázaní na dovoz stravy a doposiaľ sa stravovali v Jedálni na Komenského ulici a v Jedálni na Baníckej ulici,
trvá možnosť zabezpečenia stravovania dovozom stravy
z CSS Poprad, príp. prostredníctvom Slovenského červeného kríža v Poprade. Kontakt CSS Komenského ul.
tel. č. 0910 890 508, 0910 890 933. Pre seniorov, ktorí doposiaľ nevyužívali žiadne stravovanie a ocitli sa v situácii, že sú odkázaní na pomoc vo forme dovozu obedov,
môžu kontaktovať telefonicky MsÚ, odbor sociálny na tel.
č.: 0910 890 263, 0904 205 205.

Apríl 2020
•

Mesto Poprad nateraz zrušilo aj všetky činnosti
denných centier. Prostredníctvom sociálnych pracovníkov sú distribuované usmernenia a preventívne odporúčania MZ a RÚVZ, zvýšená dezinfekcia v domácnostiach
opatrovaných a apelovanie na zhodnotenie zdravotného
stavu a zdravotného stavu blízkeho okolia. Mesto Poprad
zároveň žiada príbuzných opatrovaných o súčinnosť pri
zabezpečovaní úkonov opatrovateľskej služby.

•

V Zariadení sociálnych služieb pre občanov bez
prístrešia sú distribuované usmernenia a preventívne
odporúčania MZ a RÚVZ a zároveň je zvýšená dezinfekcia zariadenia. Možné je zotrvať v zariadení aj počas dňa
(obmedzený pohyb ľudí bez domova na vlakových staniciach, obchodných centrách a pod.)

•

Na základe nariadenia vlády SR zo dňa 09. 03. 2020
a po zasadnutí krízového štábu platí od utorka 10. 3. 2020 zákaz štátnym orgánom, orgánom miestnej
a verejnej správy usporadúvať kultúrne, športové a verejné podujatia.

•

Pre verejnosť je do odvolania zatvorený Mestský
útulok a dňom 12. marca skončila v súvislosti so šíriacim
sa ochorením COVID-19 prevádzka zimného štadióna
v sezóne 2019/2020.

•

Platby miestnych daní a poplatku v pokladnici
mesta sú pozastavené. Platbu je možné uskutočniť bezhotovostným prevodom z účtu daňovníka na účet mesta
Poprad, vkladom v hotovosti na účet mesta Poprad alebo poštovým poukazom. Pri platbe v hotovosti v banke
alebo pri bezhotovostnom prevode z účtu daňovníka je
potrebné správne vyplniť identifikáciu platby – variabilný,
konštantný a špecifický symbol.

•

Detské ihriská sú opáskované. Mesto chce týmto spôsobom zabrániť združovaniu sa ľudí na týchto
miestach. Dôvodom na takýto krok je aj hygiena. Krízový
štáb preto vyzýva občanov, aby sa zdržali až do odvolania
využívaniu detských ihrísk. Primátor mesta tiež nariadil
riaditeľom škôl, aby si zabezpečili uzatvorenie športovísk
v ich pôsobnosti, nakoľko dochádza k ich využívaniu verejnosťou.

Mestská hromadná doprava premáva každý deň
ako cez víkend, teda v prázdninovom móde. Zachované
boli spoje na linke č. 2, ktoré vozia zamestnancov výrobných spoločností v Matejovciach a zabezpečujú striedanie zmien. Z autobusovej stanice premávajú v časoch
o 5:20, 13:10 a 21:20 hod, z Matejoviec – Lidická o 6:05,
13:55 a 22:07 hod. Ak musíte cestovať MHD, vstupujte
do vozidiel len s ochranou tváre. Odporúča sa použiť aj
rukavice. Špeciálny prázdninový mód platí aj v prímestskej autobusovej doprave.

•

Na treťom zasadnutí krízového štábu primátor
Anton Danko navrhol a krízový štáb odsúhlasil objednanie a zaobstaranie ochranných rúšok pre všetkých
seniorov nad 60 rokov s trvalým pobytom v meste
Poprad. Ide presne o 12 500 ochranných rúšok. Distribuovať ich budú zamestnanci mesta v spolupráci s predsedami spoločenstiev vlastníkov bytov, ktorých mesto
vytipuje a to priamo domov. Pre občanov žijúcich v rodinných domoch budú rúška distribuované zamestnancami mesta. Ochranné rúška sú viacnásobne použiteľné. Krízový štáb sa rozhodol objednať rúška najprv pre
seniorov, ktorých chce samospráva chrániť prioritne,
keďže práve oni predstavujú najrizikovejšiu skupinu
a sú najviac zraniteľní pri nákaze koronavírusom. Rúška
dostane aj marginalizovaná rómska komunita v počte
580 kusov a ľudia bez domova v počte 70 kusov, ktorí
žijú na území mesta Poprad a v tejto situácií si sami nevedia pomôcť. Zamestnanci mesta budú jednotlivo komunikovať s obyvateľmi o preventívnych opatreniach,
prípadne o možnostiach ďalšej pomoci. „V tejto situácii
nepozeráme na financie, preto akonáhle bude možné
objednať viacnásobne použiteľné ochranné rúška,
rozdáme ich každému jednému Popradčanovi,“ povedal primátor Anton Danko.
Primátor mesta Anton Danko žiada všetkých obyvateľov mesta Poprad, aby pristupovali k všetkým nariadeniam zodpovedne, aby sa vo veľkých počtoch
nezhromažďovali na verejných priestranstvách či na
prechádzkach v prírode.
Všetky ostatné opatrenia, ktoré nariadil Ústredný krízový štáb SR sú zverejnené aj na webovej stránke www.
poprad.sk

MESTSKÁ SAMOSPRÁVA

•

Zberné dvory sú pre verejnosť do odvolania
zatvorené.

•
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NA OKRAJ
Zrušenie prevádzok

S účinnosťou od 16. marca
boli v snahe zabráneniu šírenia
nového koronavírusu uzatvorené
všetky maloobchodné prevádzky
a všetky prevádzky poskytujúce
služby okrem predajní potravín,
lekární, drogérií, čerpacích staníc,
predajní novín a tlačovín, predajní s krmivom pre zvieratá, veterinárnych ambulancií, prevádzok
telekomunikačných operátorov,
prevádzok verejného stravovania
a stánkov s rýchlym občerstvením,
prevádzok poštových, bankových
a poisťovacích služieb, prevádzok
internetových obchodov a donáškových služieb, práčovní a čistiarní odevov, taxislužieb vykonávajúcich prepravu vecí a tovaru,
autoservisov, odťahových služieb
a pneuservisov, pohrebných služieb, služieb pohrebiska a krematóriá. Zákaz prevádzky sa netýka
komunálnych služieb a služieb dezinfekcie a regulácie živočíšnych
škodcov.

Poďme si pomáhať!

V Poprade vznikla iniciatíva
Poďme si pomáhať!, ktorá chce
osloviť starších občanov a zdravotne postihnutých ľudí. Bez toho,
aby vyšli zo svojich domácností si
môžu zabezpečiť základné potraviny a lieky a to prostredníctvom
facebookovej stránky iniciatívy
alebo na tel. čísle 0951 133 326.
Službu od 18. marca zabezpečujú
študenti vysokých škôl na dobrovoľníckej báze, ktorých podporuje
i združenie Poďme sa rozprávať
a OZ Záchrana. Služba je bezplatná, platí sa len za nákup a lieky.

Zmeny na pošte

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu zmenila poskytovanie poštových služieb aj Slovenská pošta.
Úradné a doporučené zásielky nie
sú doručované na odovzdávacie
miesto. Do domových listových
schránok sú doručované len oznámenia o uložení zásielky, tzv. „žlté
lístky“. Poštové zásielky sú ukladané na príslušnej pošte počas
plynutia odbernej lehoty. Obyčajné listové zásielky sú doručované
do domových listových schránok
štandardným spôsobom.
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Problémový úsek
vyrieši kruhová križovatka
Mesto Poprad v tomto roku zrealizuje ďalšiu okružnú križovatku a to
pri nemocnici s poliklinikou. Prestavbou prejde existujúca priesečná
križovatka komunikácií na uliciach Banícka a J. Curie. V rámci stavby
budú dobudované priľahlé chodníky a osvetlenie novej križovatky.

S

účasťou stavby je aj realizácia nových zálivov na odsadených autobusových zastávkach a to z dôvodu plynulej dopravy a bezpečnosti
účastníkov cestnej premávky. „V súčasnosti autobusy zastavujú priamo na
ceste, čo spôsobuje nebezpečné kolízne situácie. Nové riešenie si vyžiada
výrub niekoľkých stromov, avšak bezpečnosť našich obyvateľov je v tomto
prípade oveľa dôležitejšia. Samozrejme, alej stromov popri chodníkoch
ostane zachovaná, pričom budú vysadené aj nové stromy na vhodnejších miestach. Medzi zastávkami
pribudne nový priechod pre chodcov
a všetky priechody budú nasvietené,“
priblížila vedúca odboru výstavby MsÚ
v Poprade Kristína Horáková.
Vzhľadom na existenciu inžinierskych sietí bude potrebné realizovať
ich preložky a ochranu. Ide najmä
o plynovod, elektrické, telekomunikačné a optické vedenia. „Stavebné
práce budú vyžadovať určité obmedzenia v doprave. Vzhľadom na to,
že je nevyhnutné zabezpečiť prístup

najmä do nemocnice a na Zdravotnícku ulicu, budú práce realizované
po etapách. Preto bude potrebné rešpektovať dočasné dopravné značenie
a prípadné pokyny zodpovedných
pracovníkov,“ doplnila K. Horáková.
Okresný dopravný inšpektorát
v Poprade takúto zmenu privítal. „Situácia pri nemocnici patrí medzi najhoršie v meste. Zaznamenali sme tam
množstvo kolízii a dopravných nehôd
aj so zraneniami. Novonavrhnutou
okružnou križovatkou dôjde určite
k zvýšeniu bezpečnosti a hlavne plynulosti premávky. Stane sa tak najmä
z dôvodu zníženia kolíznych bodov na
križovatke. Som rád, že mesto pristupuje k takejto zmene a myslím si, že to
výrazne pomôže aj záchranným zložkám, ktoré často touto križovatkou
prechádzajú v napätí,“ povedal riaditeľ ODI v Poprade Rastislav Polakovič.
V súčasnosti prebieha výber zhotoviteľa stavby. Predpokladaný začiatok
prác je v máji v závislosti od aktuálnej
situácie a trvať by mali tri mesiace.
Marek Vaščura

Apríl 2020
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Kultúra
musí ísť
bokom

Na základe vzniknutej situácie s cieľom
spomaliť šírenie nového koronavírusu
Dom kultúry mesta Poprad pre
bezpečnosť divákov pozastavil
svoju činnosť. Niektoré podujatia
boli zrušené, iné sa prekladajú na
nové termíny, ktoré sú postupne
zverejňované na stránke kultura.
poprad.sk.

V SKRATKE
Školské aktivity doma

Základné a materské školy, ako
aj všetky školské zariadenia boli
nariadením vlády zatvorené pre
hrozbu šírenia nového koronavírusu. Aj popradskí školáci ostali
doma. Mnohí učitelia sa preto chopili iniciatívy a prostredníctvom internetu pracujú s deťmi online nielen v rámci úloh, ale ponúkajú im aj
rôzne zábavné hry a aktivity, ktoré
hravou formou zabíjajú nudu a zároveň vzdelávajú. „Už pred vyhlásením krízového štábu a uzatvorením všetkých školských zariadení a škôl som si uvedomovala,
že pre mnohých rodičov bude veľmi ťažké udržať malé dieťa zavreté dva týždne v byte. Ako učiteľka
mám prístup k rôznym materiálom, ktoré by rodičia museli na
internete prácne hľadať a chcela
som im vzniknutú situáciu uľahčiť. Preto som cez sociálne siete
navrhla rodičom, že im budem
posielať obrázky, básničky, hry,
aktivity, pokusy a pod., aby toto
obdobie s deťmi doma zvládli,“
prezradila zástupkyňa riaditeľky
pre MŠ na Podtatranskej ulici Oľga
Korbová, ktorá je jednou z mnohých aktívnych učiteliek v Poprade.

Busta M. R. Štefánika

V

írus zasiahol všetky oblasti života,
kultúru nevynímajúc. Už v mesiaci marec diváci prišli o svoje
obľúbené programy a v apríli ich čaká
rovnaký scenár. Oddelenie kultúry vypracovalo zaujímavý koncept Popradskej hudobnej jari a preto zabojovalo
aspoň o niektoré predstavenia. „Koncert francúzskeho zoskupenia Les
Cantates Spirituelles sme žiaľ museli
zrušiť. V riešení je však hľadanie náhradného termínu pre symfonický
orchester Brevis. Vystúpenie Cigánskych diablov ostáva zatiaľ v platnom
termíne 6. mája,“ objasnila vedúca
oddelenia kultúry mesta Poprad Ivana
Piataková a dodala: „V apríli sme museli zrušiť aj predstavenie Kamenný
chodníček v podaní divadla Ozvena,
no stále pracujeme na náhradnom
termíne pre talkshow Petra Marcina
Neskoro večer, ktorá bola pôvodne
naplánovaná na 30. marca. Už teraz

však vieme potvrdiť, že sme našli
náhradný termín pre dva očakávané koncerty. Skupina Gladiátor by sa
mala v Poprade predstaviť 23. mája
a obľúbený spevák Miro Jaroš príde
o deň skôr – v piatok 22. mája 2020,“
vyslovila optimistické prognózy I. Piataková.
Všetky vopred zakúpené vstupenky
na podujatia, ktoré budú v náhradných
termínoch, ostávajú v platnosti. V prípade neakceptovania nových termínov,
bude možné vstupenky vrátiť na základe Všeobecných obchodných podmienok mesta Poprad, ktoré sú zverejnené
na stránke kultura.poprad.sk v sekcii
O nás – Všeobecné obchodné podmienky. „Všetky potrebné informácie
ohľadom kultúry môžu návštevníci
sledovať na uvedenej stránke aj v sekcii Mimoriadne oznamy,“ doplnila vedúca oddelenia kultúry.
Marek Vaščura

Plocha pred okresným súdom
v Poprade prejde výraznou zmenou. V tomto roku budú realizované stavebné práce a výstavba pamätníka s osadením busty Milana
Rastislava Štefánika pri príležitosti
140. výročia jeho narodenia. „Samotná busta je ukončená a čaká
na svoje umiestnenie. Predmetom stavebných prác je vybudovanie pamätníka navrhnutého
z leštenej žuly. Busta bude osadená na podstavci s bronzovým
nápisom. Pamätník je zakomponovaný do navrhnutého parčíku
pozostávajúceho z dlaždených
chodníkov, novej výsadby letničiek a trvaliek, nového parkového osvetlenia, osadenia lavičiek
a košov,“ uviedla vedúca odboru
výstavby MsÚ v Poprade Kristína
Horáková. Predpokladané začatie
stavebných prác bolo stanovené
na apríl, ale všetko môže oddialiť
koronavírus. Výstavba by mala trvať tri mesiace.
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Protiúderové komplety
chránia policajtov
Mestská polícia Poprad
je vybavená novými
protiúderovými
kompletmi. Tie slúžia na
ochranu života a zdravia
zasahujúcich policajtov,
ako aj iných osôb pri
realizácii poriadkových
opatrení počas rôznych
športových a kultúrnych
podujatí, ale aj pri
realizácii preventívnobezpečnostných
opatreniach zameraných
na boj proti vandalizmu
a extrémizmu.

MESTSKÁ SAMOSPRÁVA

V
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radoch popradských mestských policajtov je 18 potreby jednotiek, ktorých členovia sú vystavení ohročlenov, ktorý tvoria vycvičenú zásahovú jednot- zeniu útoku bodnými alebo sečnými zbraňami, alebo
ku a nové komplety testujú počas cvičení pria- ak ide o útok vedený inými predmetmi, ako napr. kamemo v teréne. V marci „obsadili“ zimný štadión. „Bolo ne, dlažobné kocky a o útoky vedené z bezprostreddôležité, aby si celú situáciu policajti nacvičili pria- nej vzdialenosti s cieľom ich eliminácie. „Komplety sú
mo v prostredí, kde k výtržnostiam dochádza. Nie zložené z jednotlivých dielov a to z chrániča trupu,
je to zbytočná investícia, pretože sa tieto sety dajú ramien, rúk, stehien a holených kostí, protiúderovej
využiť aj pri iných zákrokoch v teréne.
prilby a štítu. Mali sme v minulosti probTakto budú policajti pripravení,“ skonlémy, kedy boli naši zasahujúci policajti
štatoval bývalý policajný inštruktor Peter
terčom útoku na športovom podujatí.
Hádzali
Suchý, ktorý výcvik viedol. „Chodievame
Aj preto sme sa rozhodli pre zabezpečena nich
roky na hokejové zápasy a boli aj situánie ochrany zdravia policajtov takýmito
cie, kedy by sa to hodilo už skôr. Ľudia po
kompletmi. Mali sme už predpremiéru
poháre
nás zvykli hádzať poháre s pivom či pledecembra, kedy bolo avizované, že
a plechovky 23.
chovky a bola tu aj pyrotechnika. Tento
na hokejový zápas do Popradu sa chysset obsahuje najmä ochranu rúk, nôh,
tá fanklub košických futbalových fanúhrudníka a hlavy a to je najpodstatnejšikov s cieľom vyvolávať výtržnosti,“
šie. Váži asi 15 kíl, ale nie je to nepohodlné a obme- vysvetlil náčelník MsP v Poprade Marián Gardoš.
dzujúce,“ prezradil popradský mestský policajt BerZakúpených bolo 10 kompletov. Celková cena vrátanard Legutky.
ne transportných tašiek na komplety a štíty predstavuje
O nasadení protiúderových kompletov rozhoduje sumu 7 400 eur. Ide o takzvané stavebnicové prevedenáčelník mestskej polície na základe operatívnej situ- nie 3 v 1. Vonkajší plastový diel poskytuje odolnosť proti
ácie, resp. na základe plánu preventívno-bezpečnost- nárazom a mechanickým účinkom. Vnútorná antišokoných opatrení. Výcviky zásahovej jednotky Mestskej vá vrstva je tvorená špeciálnou penou, ktorá dokáže
polície Poprad sú koncipované tak, aby sa v čo maxi- rozložiť kinetickú energiu vzniknutú nárazom. Táto antimálnej možnej miere približovali reálnemu zásahu. šoková pena je potiahnutá hygienickým úpletom.
Protiúderový komplet je určený predovšetkým pre
Marek Vaščura

FOTO: archív respondentov
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O opatreniach
proti šíreniu
nákazy
Popradčania, od ktorých
sme zisťovali ich pohľad na
zavedené opatrenia v súvislosti
s koronavírusom, s nimi vo
väčšine prípadov súhlasia
a dodržiavajú ich.

R

Popradčania
dbajú na
hygienu
ANKETA

omana z Popradu sa vyhýba miestam s vyššou koncentráciou ľudí a aj
osobnému kontaktu. „Ak idem nakupovať, používam rúško. Nakúpim, čo potrebujem a odchádzam. Do zásoby nenakupujem a nerozumiem ľuďom, ktorí z obchodov odchádzajú s plnými vozíkmi napriek
tomu, že potraviny zostanú otvorené,“ dodala s tým, že všetky možné
opatrenia, aj keď postupne pribúdajú, sú nevyhnutné a úplne ich rešpektuje.
Petrovi zo Šuňavy (na foto vľavo) sa veľmi páči, ako sa celý náš život
spomalil. „Je to veľmi žiadúce, avšak za nedostatočné považujem, že vo
veľkých výrobných závodoch sa stretáva množstvo ľudí, kde môže byť
zvýšený výskyt nového vírusu a pravdepodobné môže byť aj jeho rozšírenie.“ Podľa jeho slov, je nevyhnutné aj v týchto firmách pozastaviť výrobu
na dva týždne.
Dominik z Veľkej si častejšie umýva ruky a zvýšené opatrenia proti šíreniu
vírusu považuje za správne. „Všetko sa dá zvládnuť, keď je to nevyhnutné a má nás to ochrániť. Zniesť aj malé nepríjemnosti nie je nič hrozné.
Napríklad cez rúško sa nedýcha až tak dobre, ako bez neho, ale cítim sa
s ním viac v bezpečí. Možno neochráni na 100%, ale je to lepšie ako nič.“
Katarína sa hrozby koronavírusu neobáva, dbá na hygienu tak, ako aj vždy
predtým. „Vždy som bola ohľaduplná a keď mám bežnú chrípku alebo angínu, snažím sa na nikoho to nepreniesť. Ak by sme sa tak správali všetci,
možno by dnes bolo oveľa menej prípadov ochorenia Covid-19.“ S opatreniami súhlasí, sú podľa jej slov nevyhnutné, aby nás chránili.
Štefan (na foto vpravo) rád chodieva do prírody a trávi tam veľa času, čo
v súčasnej vírusovej dobe odporúča aj ostatným. „Dá sa tak zmysluplne
stráviť čas,“ povedal s tým, že opatrenia proti šíreniu koronavírusu sú podľa
neho veľmi potrebné, aj keď mohli prísť skôr.
Katarína Plavčanová
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Podtatranci
vo svete
paniky
Nový koronavírus, ktorý spôsobuje ochorenie
COVID-19 sa šíri celým svetom veľkou rýchlosťou.
Skúsenosti s opatreniami v iných krajinách majú
mnohí ľudia z nášho regiónu, ktorí žijú a pracujú
v zahraničí. Niektorí z nich nám opísali svoje zážitky.

ANKETA

Š
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tefan z Vysokých Tatier (na foto hore) žije a pracuje
dlhé roky v Anglicku. Ľahkovážnosť Angličanov v tejto kritickej situácii ho neprekvapuje, ale ani neteší.
„Veľká Británia si z koronavírusu akosi ťažkú hlavu dlho
nerobila. Školy a aj úrady sa začali zatvárať len nedávno
(v polovici marca, pozn. red.). Pristúpilo sa ale k obmedzeniu styku, takže osobne človek toho veľa nevybaví.
Horšie je to s obchodmi, kde chýba tovar. Ak sa aj náhodou objaví, tak okamžite zmizne z pultov. Banky, úrady a iné inštitúcie už posielajú ľudí pracovať z domu. To
sa odzrkadlilo aj na mojej práci, pretože objednávky na
laptopy už prekročili 300%.“
Popradčanka Michaela (na foto dole) žije a pracuje v Rakúsku už 6 rokov. Spolu s partnerom očakávajú prírastok do
rodiny a tak je opatrnosť na mieste. „Keď táto kríza prepukla, ľudia boli ako šialení. Okamžite sa pustili do nakupovania zásob a obchody ostali prázdne. Vláda však
pomerne rýchlo zareagovala a zaviedla prísne opatrenia. Reštaurácie, bary, školy, škôlky, univerzity, obchody
a služby, ktoré nie sú nevyhnutné, ostali zatvorené. Zakázané sú návštevy v domovoch pre seniorov, zoskupovanie sa v počte 5 a viac osôb, zdržiavanie sa na detských
ihriskách, v športových areáloch, v parkoch a podobne.
Za porušenie zákazov hrozí pokuta až 3600 eur a polícia
tieto miesta pravidelne kontroluje. Vychádzanie z domu
je obmedzené na minimum. Mnohí to tu berú vážne a von
nevychádzajú, ale našli sa aj seniori bez rúška, ktorí sa
stretávali v parku. Pravidelne sa ľudia vídajú na oknách
a balkónoch a neutíchajúcim potleskom ďakujú všetkým, ktorí musia pracovať a sú tu pre nás. Momentálne
je situácia napätá a nikto nevie, čo bude ďalej. Každým
dňom pribúdajú nakazení a vláda prichádza s novými
opatreniami. Množstvo hotelov prerobili na karanténne
centrá.“

FOTO: archív respondentov
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Ľudia
berú
hrozbu
vážne

ANKETA

Popradčan pracujúci už 15 rokov v Tirolsku
sa s nami tiež podelil o svoje netradičné zážitky, no chcel ostať v anonymite. „V čase, keď pre
celé Taliansko vyhlásili červenú zónu, sa začali diať veľké veci. Začal platiť prísny zákaz
vychádzania, dovolené bolo totiž cestovať
len do práce a na nákup. Ak chce niekto prejsť
cez hranice, musí mať plnú nádrž, garantovať, že sa nikde v Rakúsku nezastaví a musí
tiež predložiť potvrdenie od lekára. Opačným smerom späť je to samá pokuta. Musím
však povedať, že takáto situácia je aj na niečo dobrá. Ľudia sa aspoň na chvíľu zastavia,
zbavia sa každodenného zhonu a keď to prehrmí, začnú si viac vážiť to, čo majú.“
Dávid z Popradu si zarába u našich západných susedov v Českej republike. Oceňuje
prístup tamojších ľudí. „Sú podráždení a napätí. Boja sa, ale panuje tu stále zdravá panika. Opatrenia sú dobré a ľudia ich poväčšine
dodržiavajú, aj keď sa nájdu výnimky. Všetci
sa však zomkli v dobrom. Počet nakazených
stúpa, ale každý s tým bojuje skôr pozitívne.
Aj v českých obchodoch chýba napríklad ryža
či cestoviny, ale dá sa tu vo veľkom množstve
nakúpiť ovocie a zelenina, čo je fajn. Vonku
sa takmer všetci pohybujú s rúškami, šálmi,
šatkami a kuklami. Slovákom by som chcel
odkázať, aby nepanikárili. Nech sa správajú
vždy férovo a nech dodržiavajú opatrenia.“
Jarmila z Popradu (na foto) odišla za prácou
do Holandska. Podľa nej je atmosféra medzi
Holanďanmi normálna. „Síce sa boja, ale nepanikária. Dávajú si väčší pozor a očakávajú
zrejme hocičo, pretože obchody sú taktiež
vypredané. Pôsobím v odľahlom mestečku
Tollebeek mimo všetkého, takže som prakticky už teraz v karanténe. Ľudia sa tu pohybujú bez rúšok, deti, mládež a aj starší ľudia
normálne fungujú. Situácia je pokojná, ale aj
tak pozatvárali školy či miesta, kde sa združuje viac ľudí. Prekvapili ma však opatrenia
na úrade v meste Zwolle. Pri vstupe do budovy boli dezinfekčné gély, tak som ich použila.
Nasadila som si rúško, no bola som upozornená, aby som si ho dala dole a dodržiavala
len odstup od ľudí. V meste samotnom som si
nevšimla nikoho s rúškom na tvári. Život tam
fungoval akoby sa nič nedialo.“
Marek Vaščura
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Prioritou týchto dní je
zvládnuť tichú hrozbu

S poslancom mestského
zastupiteľstva by sa patrilo
porozprávať o aktuálnych
témach, ktoré trápia občanov
a o tom, ako napĺňa svoju
poslaneckú prácu. V ostatnom
období však všade vo svete
rezonuje jediná téma –
koronavírus, ktorý straší aj
Popradčanov. Porozprávali
sme sa preto s poslancom
MsZ v Poprade Františkom
Majerským, ktorý je povolaním,
srdcom i dušou záchranár –
zdravotník.

NA SLOVIČKO

P
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án poslanec, je v tomto období obáv, strachu
a chaosu vôbec čas na poslaneckú prácu, zvlášť
vo vašej pozícii záchranára?
„Úprimne, v tomto čase nemám vôbec čas riešiť
podnety od občanov. Musel som si stanoviť priority a tie sú bohužiaľ najdôležitejšie. Som prezidentom Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov a musím riešiť veci, ktoré sú veľmi vážne.
Zúčastnil som sa krízového štábu, riešili sme nedostatok ochranných pomôcok pre záchranárov,
ktorí zasahujú v prvej línii.“
Ak sme už pri tom, ako vnímate prácu záchranárov a vôbec zdravotníckeho personálu v tomto neľahkom období nielen pod Tatrami, ale celkovo na
Slovensku?
„Záchranári, sestry, lekári sú hrdinovia. Nie je
ľahké ísť na výjazd a myslieť na to, že sa môžete

nakaziť. Chýbajú základné pomôcky, verím, že sa
to doplní, do všetkých zdravotníckych zariadení.“
Aké podmienky sú podľa vás vytvorené na zvládnutie celej situácie, či už z pohľadu nariadení vlády,
ale aj samotného vedenia mesta Poprad, ktoré viaceré opatrenia prijalo ešte skôr, ako boli vydané rozhodnutím Ústredného krízového štábu SR?
„Podľa mňa sú slabé a myslím, že už dávno mala
byť nasadená armáda. Predsa nie je normálne, aby
ľudia v čase zákazu chodili do obchodných centier
a združovali sa vo veľkom. Všetci majú byť doma
a bodka. Chránia seba a svoje okolie. Ja neviem, či
ľudom nestačí, aká situácia je v Taliansku? Treba byť
zodpovedný voči sebe a okoliu! Naše mesto zareagovalo na niektoré veci veľmi rýchlo. S pánom primátorom som komunikoval a informoval som ho, čo
si o tom myslím. Štát by ale mal byť ešte tvrdší.“

Apríl 2020
Je naše zdravotníctvo pripravené čeliť tejto aktuálnej hrozbe?
„Nie a bude to veľmi tvrdá skúška. Naše zdravotníctvo je roky poddimenzované personálne
i finančne. Preto bude veľa závisieť od toho, ako
sa budú správať ľudia samotní. Nosenie rúšok by
mala byť povinnosť a nie dobrovoľnosť.“
Prácou záchranára je zachraňovať ľudské životy,
nemocnice však odkladajú rôzne zákroky a obmedzujú hospitalizácie pre uvoľnenie lôžok. Záchranár vyráža všade tam, kde ho o to požiadajú. Ako
to v týchto dňoch vyzerá s tiesňovou linkou? Je preťažovaná pre koronavírus? Neohrozuje to bežné výjazdy k úrazom a iným prípadom?
„Máte úplnú pravdu, linka je preťažená a všetci idú na 120%. Veľa bude závisieť od reakcie bežných ľudí. Treba byť teraz solidárny!“
Život v uliciach Popradu utícha tak, ako pomaly
všade vo svete. Všetko sa zatvára a obmedzuje, aby
sa zabránilo šíreniu nákazy. Aký vývoj podľa vás môžeme očakávať?
„Neviem. Verím, že tie opatrenia budú mať
efekt.“
Svetom, médiami a internetom sa šíria všelijaké „zaručené“ informácie o koronavíruse. V mnohom sa roz-

chádzajú a nezhodujú. Človek veľmi nevie, čomu má
skutočne veriť. Prečo je koronavírus taký nebezpečný?
„Je to epidémia akútnych respiračných infekcií
vyvolaných novým koronavírusom (SARS-CoV-2).
Neexistuje naň momentálne žiadna účinná liečba.
Tá je len symptomatická.“
Aké sú vaše rady a odporúčania pre občanov, aby
znížili riziko nákazy, prípadne, ako sa majú v týchto
dňoch zachovať?
„Treba byť doma a minimalizovať kontakt s ľuďmi, pretože každý je potencionálny nosič ochorenia. Toto by mala byť všade absolútna priorita.“
Čo by ste chceli ľuďom odkázať, či už z pozície záchranára alebo poslanca MsZ?
„Chcel by som ľudí v našom meste poprosiť
nech sú solidárni so zdravotníkmi, nech ich teraz
nezaťažujú. Naše nemocnice, lekárov a záchranárov budú ešte veľmi potrebovať. Riaďte sa pokynmi štátu a mesta. Verím, že to zvládneme!“
(pozn. red.: rozhovor sa uskutočnil mailovou
komunikáciou bez priameho kontaktu v období
od 13. do 16. marca a odvtedy môžu byť niektoré
informácie neúplné, nakoľko sa krízová situácia neustále mení)
Marek Vaščura

Dbajte na svoju bezpečnosť
Počas posledných dní sme zaznamenali nárast
tragických nehôd s účasťou chodcov.

NA SLOVIČKO

nostne použiť priechod pre chodcov, nevstupovať na vozovku, ak prichádza rýchlejšie idúce vozidlo, neprechádzať jednotlivo, ale v skupinách, taktiež nevstupovať na
vozovku, ak nie je možné cez ňu bezpečne
prejsť, neprekonávať zábradlie ani iné zábrany, bezdôvodne sa nezdržiavať a nezastavovať po vstupe na vozovku.
Reflexné predmety umiestnite najlepšie ku koncu rukávov, blízko ku kolenám,
do úrovne pásu a v priestore čo najbližšie
k stredu vozovky.
Predchádzajte tomu, aby dopravná nehoda zmenila v zlomku sekundy váš život a
životy vašich blízkych. 		
ODI v Poprade

OZNAM

Z

analýz vyšlo, že prevažná časť tragických nehôd sa stala za zníženej viditeľnosti v obci a všetky mimo priechodu pre chodcov. Ich obeťami bohužiaľ
často bývajú chodci. Stáva sa tak najmä
preto, že ich nie je vidieť, preto je dôležité
používať reflexné prvky za zníženej viditeľnosti na cestách (pásiky, vesty, nálepky).
Dnes je dostupných množstvo reflexných pomôcok, ktoré vás urobia viditeľnými za tmy, dažďa, sneženia. Či už žltý
reflexný pás pripnutý na rukáve alebo rôznofarebné reflexné samolepky nalepené
na podrážkach topánok, školských taškách
a aj kočíkoch.
Pri predchádzaní cez cestu treba pred-
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Nemocnica
prijala prísne
opatrenia

V

OPATRENIA

stup do nemocnice je pre verejnosť a vozidlá RZP,
RLP možný len cez hlavný vstup nemocnice, pri
ktorom musí každý vstupujúci prejsť kontrolou
telesnej teploty, musí informovať personál o svojej cestovateľskej anamnéze za posledných 14 dní pred vstupom do nemocnice, a taktiež o možných kontaktoch
s osobami, ktoré navštívili krajiny zahraničia, aj s uvedením konkrétnej krajiny. Návštevník musí tiež informovať
personál aký je účel jeho návštevy nemocnice. „Nemocnica Poprad poskytuje iba akútnu zdravotnú starostlivosť, a to aj v operatívnej a rovnako aj v ambulantnej liečbe. Všetky plánované operačné a ambulantné
výkony sa rušia. Preto žiadame pacientov, klientov,
návštevníkov nemocnice, aby dôkladne zvážili potrebu osobnej návštevy lekára, prípadne, aby sa telefonicky informovali o ďalšom postupe, preobjednali sa

14
14

Nemocnica Poprad prijala
opatrenia, ktorých cieľom
je predísť šíreniu nového
koronavírusu. Opatrenia
nadobudli účinnosť
13. marca 2020.

a o predpísanie liekov požadovali výhradne elektronicky,“ zdôraznila hovorkyňa nemocnice Sylvia Galajda.
V rámci ďalších opatrení platí na jednotlivých oddeleniach prísny zákaz návštev, zákaz vychádzania pacientov z oddelení, okrem plánovaných vyšetrení mimo
priestorov oddelenia. Prijaté boli aj karanténne opatrenia. „Žiadame návštevníkov nemocnice, aby nevstupovali do administratívnych priestorov nemocnice
a na administratívne úkony využívali výhradne elektronickú komunikáciu a telefonický kontakt, prípadne, aby doručenie písomných dokladov realizovali
formou poštových zásielok,“ doplnila S. Galajda.
Novinový stánok pri hlavnom vchode nemocnice je
až do odvolania zatvorený. Nemocničný bufet funguje
len pre potreby zamestnancov.
Marek Vaščura
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10 odporúčaní pri COVID-19
Máte podozrenie alebo potvrdený koronavírus?
1.

2.

3.

Zostaňte doma, nechoďte
do práce, školy ani na verejné
priestranstvá. V prípade potreby
nákupu alebo inej požiadajte ľudí
vo vašom okolí, aby išli za vás.
Ak musíte ísť von, vyhnite sa
používaniu akéhokoľvek druhu
verejnej dopravy alebo taxíkov.
Vždy použite rúško na tvár.
Starostlivo sledujte svoj
zdravotný stav a príznaky.
Príznaky nájdete na webe
www.korona.gov.sk
Ak sa vaše príznaky zhoršia,
okamžite kontaktujte svojho
lekára.

6.

Zakryte si ústa rúškom alebo
odevom, keď kýchate alebo
kašlete. Nepoužívajte samotné
ruky, pretože sa dotýkajú
mnohých povrchov.

7.

Umývajte si ruky mydlom a
teplou vodou najmenej 20
sekúnd viackrát za deň alebo
použite dezinfekčný
prostriedok na ruky s obsahom
najmenej 60% alkoholu.

8.

Ak je to možné, zostaňte
v samostatnej miestnosti a
mimo dosahu ostatných ľudí
vo vašej domácnosti. Mali by
ste tiež používať samostatnú
kúpeľňu a WC, ak je k dispozícii.

9.

Vyhnite sa zdieľaniu osobných
vecí s inými ľuďmi vo vašej
domácnosti, ako sú riad,
uteráky a posteľná bielizeň.

Oddýchnite si a pite dostatok
tekutín.

4.

Ak ste objednaní k lekárovi,
telefonicky ho informujte,
že máte alebo môžete mať
COVID-19. Pokiaľ telefón
nezdvihne, pošlite sms.
K lekárovi nechoďte.

5.

V prípade mimoriadnych
zdravotných udalostí volajte
na číslo 155 a informujte
dispečing, že máte alebo
môžete mať COVID-19.

www.korona.gov.sk

155

všetky povrchy, ktorých
10. Vyčistite
sa často dotýkate, ako napríklad
stoly a kľučky. Používajte
domáce dezinfekčné prostriedky
na dané povrchy.
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COVID-19: Pomoc sebe a druhým
Čo robiť, ak ochoriete
Zostaňte doma a kontaktujte svojho lekára.
Kontaktujte svojho lekára a informujte ho o svojich príznakoch. Povedzte mu, že máte alebo môžete
mať COVID-19. Táto informácia mu pomôže sa o Vás postarať a taktiež zabráni infikovaniu alebo
vystaveniu nákazy iných ľudí.
Ak nie ste dostatočne chorí na hospitalizáciu, môžete sa uzdraviť doma.
Rozoznajte, kedy treba vyhľadať naliehavú pomoc v núdzi.
Ak máte niektorý z vyššie uvedených varovných signálov, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Čo môžu urobiť ostatní, aby podporili
najohrozenejších ľudí
Podpora okolia pre starších ľudí
Prípravné plánovanie komunity (žijúcom na sídlisku, v spoločných priestoroch či v okolí) na COVID-19
by malo zahŕňať starších ľudí (60 rokov a viac), ľudí so zdravotným postihnutím a organizácie, ktoré
ich podporujú, aby sa zabezpečilo zohľadnenie ich potrieb.
o Mnoho z týchto jednotlivcov žije v komunite a mnohí z nich sú závislí od služieb a podpory
poskytovanej v ich domovoch alebo v komunite, aby si udržali svoje zdravie a nezávislosť.
Zariadenia dlhodobej starostlivosti by mali obmedziť kontakt s verejnosťou a dodržiavať hygienické
pokyny, aby zabránili zavedeniu a rozšíreniu COVID-19.

Podpora od rodiny a opatrovateľa
Pomôžte svojmu príbuznému, ktorý patrí do rizikovej skupiny a v prípade potreby mu vyberte lieky
z lekárne.
Zásobte sa potravinami, ktoré sa nekazia rýchlo, aby ste ich mali doma po ruke a tak minimalizovali
návštevy obchodov. Potraviny zabezpečte na krízové obdobie, ktoré je aktuálne vyhlásené vládou
alebo krízovým štábom.
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FOTO: Marek Vaščura
Čo robiť, ak ste chorý

COVID-19: Pomoc sebe a druhým

Apríl 2020
Marec 2020

Vyhnite sa zdieľaniu spoločných vecí v domácnosti

1. Nedeľte sa o: jedlo, poháre, šálky, kuchynský riad, uteráky alebo posteľnú
bielizeň s inými ľuďmi alebo domácimi zvieratami.
2. Po použití ich dôkladne umyte: Po použití by ste mali veci dôkladne umyť
mydlom a teplou vodou.

Zavolajte svojmu všeobecnému lekárovi

Vykonajte dezinfekciu povrchov každý deň

Ak si myslíte, že ste boli vystavený ochoreniu COVID-19 a objavila sa
horúčka a príznaky ako je kašeľ alebo ťažkosti s dýchaním, kontaktujte
telefonicky svojho všeobecného lekára.

Čo robiť, ak ochoriete

Kroky, ktoré pomôžu zabrániť šíreniu
COVID-19, ak ste chorý

Zostaňte
doma a kontaktujte
Postupujte
podľa nasledujúcich
krokov: svojho lekára.

1. Čistenie a dezinfekcia: Vykonajte bežné čistenie povrchov, ktorých sa dotýkate.
Tieto povrchy zahŕňajú: pulty, stolové dosky, kľučky na dverách, kúpeľňové
doplnky, toalety, telefóny, klávesnice, tablety a nočné stolíky.
2. Dezinfikujte oblasti znečistené telesnými tekutinami: Vyčistite tiež všetky
povrchy, na ktorých môže byť krv, stolica alebo iné telesné tekutiny.
3. Čistiace prostriedky pre domácnosť: Používajte domáce čistiace spreje alebo
utierky, podľa návodu. Návody obsahujú pokyny na bezpečné a efektívne
používanie čistiaceho prostriedku, vrátane bezpečnostných opatrení, ktoré by ste
mali dodržiavať pri používaní výrobku, akými sú použitie rukavíc a vetranie počas
používania výrobku.

Sledujte príznaky

1. Vyhľadajte lekársku pomoc: Vyhľadajte rýchlu lekársku pomoc, ak sa choroba
Kontaktujte svojho lekára a informujte ho o svojich príznakoch. Povedzte
mu, že máte alebo môžete
zhoršuje (napr. ťažkosti s dýchaním).
2. Zavolajte svojmu lekárovi: Pred vyhľadaním lekárskej pomoci zavolajte
mať COVID-19. Táto informácia mu pomôže sa o Vás postarať a taktiež
zabráni infikovaniu alebo
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti a povedzte mu, že máte alebo ste
v súčasnosti testovaný na COVID-19.
vystaveniu nákazy iných ľudí.
3. Ak ste chorý, noste rúško: Predtým, než vstúpite do zdravotníckeho zariadenia,
si rúško. Tieto kroky pomôžu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti
Zostaňte doma, s výnimkou lekárskej starostlivosti
Ak nie ste dostatočne chorí na hospitalizáciu, môžete sa uzdraviťnasaďte
doma.
zabrániť tomu, aby boli iní ľudia na pracovisku alebo v čakárni exponovaní alebo
1. Zostaňte doma: Ľudia, ktorí majú mierne ochorenie COVID-19, majú byť počas
infikovaní.
Rozoznajte,
kedy
treba
vyhľadať
naliehavú
pomoc v núdzi.
choroby izolovaní
doma. Mali
by ste zamedziť
činnosti mimo
svojho domu,
4. Upovedomte zdravotnícke zariadenie: Lekár hlási telefonicky výskyt choroby
s výnimkou nevyhnutnej lekárskej starostlivosti.
územne príslušnému regionálnemu hygienikovi regionálneho úradu verejného
Ak máte
z vyššie
uvedených
varovných
signálov, okamžite
vyhľadajte lekársku pomoc.
sa verejným priestranstvám:
Nechoďte
do práce, školy alebo
na verejné
2. Vyhýbajteniektorý
zdravotníctva (RÚVZ). Osoby, ktoré sú aktívne monitorované alebo sa sledujú

Ak máte ochorenie COVID-19 alebo máte podozrenie, že ste nakazený vírusom, ktorý
spôsobuje COVID-19, postupujte podľa krokov uvedených nižšie, aby ste zabránili šíreniu
choroby na ľudí vo vašej domácnosti a vo vašom okolí.

priestranstvá.
3. Vyhýbajte sa mestskej hromadnej doprave: Vyhnite sa používaniu verejnej
dopravy, spoločných jázd autom alebo taxíkom.

individuálne, by sa mali riadiť pokynmi poskytnutými miestnym zdravotníckym
zariadením alebo zdravotníckymi pracovníkmi.

Skôr než osobne navštívite svojho lekára, zavolajte mu

Čo môžu urobiť ostatní, aby podporili
najohrozenejších1 ľudí

V prípade mimoriadnych zdravotných udalostí, volajte na číslo 155 a informujte
dispečing, že máte alebo môžete mať COVID-19. Ak je to možné, nasaďte si rúško
skôr, ako dorazí pohotovostná služba.

Zavolajte vopred: Ak máte dohodnuté stretnutie u lekára, zavolajte poskytovateľovi
zdravotnej starostlivosti a povedzte mu, že máte alebo môžete mať COVID-19. To
pomôže poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti podniknúť kroky na zabránenie
šírenia nákazy alebo vystavenia riziku nákazy iných ľudí.

Izolujte sa od ostatných ľudí a zvierat vo vašej domácnosti
www.korona.gov.sk
1. Držte sa ďalej od ostatných: Pokiaľ je to možné, mali by ste zostať vo svojej izbe,

mimo dosahu ostatných ľudí vo vašej domácnosti. Mali by ste použiť aj
samostatnú kúpeľňu a WC, ak je to možné.
2. Obmedzte kontakt s domácimi zvieratami: Počas choroby COVID-19, by ste mali
obmedziť kontakt s domácimi zvieratami a inými zvieratami. Aj keď sa
nezaznamenali správy o tom, že by zvieratá ochoreli na COVID-19, stále sa
odporúča, aby ľudia chorí na COVID-19 obmedzili kontakt so zvieratami, kým
nebude o víruse známych viac informácií.
3. Ak je to možné, zverte počas choroby starostlivosť o vaše zviera inému členovi
vašej rodiny alebo priateľovi. Ak máte COVID-19, vyhnite sa kontaktu s vašim
zvieraťom, vrátane hladkania, bozkávania a kŕmenia. Ak sa počas choroby musíte
starať o svoje domáce zviera alebo byť okolo zvierat, umyte si ruky pred a po
interakcii so zvieratami a noste rúško na tvár.

Podpora okolia pre starších ľudí

3

www.korona.gov.sk

Ukončenie domácej izolácie

1. Zostaňte doma, kým nedostanete pokyn na odchod: Pacienti s potvrdeným
COVID-19, by sa mali riadiť domácimi bezpečnostnými opatreniami, kým sa
riziko sekundárneho prenosu na iných ľudí nepovažuje za nízke.
2. Poraďte sa so svojím poskytovateľom zdravotnej starostlivosti: Rozhodnutie
o ukončení opatrení v domácej karanténe, by sa malo robiť individuálne,
po konzultácii s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a štátnymi a
miestnymi zdravotníckymi oddeleniami.

Prípravné plánovanie komunity (žijúcom na sídlisku, v spoločných priestoroch či v okolí) na COVID-19
by malo zahŕňať starších ľudí (60 rokov a viac), ľudí so zdravotným postihnutím a organizácie, ktoré
ich podporujú, aby sa zabezpečilo zohľadnenie ich potrieb.
Poznámky a vysvetlenia
o Ak
Mnoho
z noste
týchto
ste chorý,
rúškojednotlivcov žije v komunite a mnohí z nich sú závislí od služieb a podpory
iných ľudí (napr.
pri zdieľaní
izby alebo
1. Ak ste chorý: Nostevrúško
poskytovanej
ichv prítomnosti
domovoch
alebo
v komunite,
aby 1.siHorúčka
udržali
zdravie
a nezávislosť.
môže byťsvoje
subjektívna
alebo potvrdená.
vozidla) alebo zvierat, a skôr než vstúpite do priestorou poskytovateľa zdravotnej
2. Osoba v úzkom kontakte je definovaná ako:
starostlivosti.dlhodobej starostlivosti by mali obmedziť kontakt
Zariadenia
s verejnosťou
a dodržiavať
osoba, ktorá mala
osobný kontakt s prípadom
COVID-19 do 2 metrovhygienické
a viac ako 15 minút;
2. Ak sa staráte o chorých: Ak chorá osoba nie je schopná nosiť rúško (napríklad
za úzky kontakt môžeme považovať aj starostlivosť o osobu, spoločné bývanie, návštevy,
preto,
lebo
jej
spôsobuje
problémy
s
dýchaním),
nemali
by
ľudia,
ktorí
žijú
s
touto
pokyny,
aby zabránili zavedeniu a rozšíreniu COVID-19.spoločné čakárne u lekára alebo iné miestnosti, kde sa objavil prípad COVID-19,
chorou osobou, zostať s ňou v rovnakej miestnosti alebo by mali nosiť rúško, keď
osoba, ktorá má priamy kontakt s infekčnými sekrétmi prípadu COVID-19 (napr. kašľaním).

vstúpia do miestnosti s chorou osobou.

Ak k takémuto kontaktu dôjde bez toho, aby ste nosili odporúčané osobné ochranné pracovné
prostriedky alebo OOPP (napr. ochranný oblek (overal), rukavice, jednorázové respirátory FFP3,
ochranné okuliare), sú splnené kritériá pre zváženie suspektného prípadu (osoba podozrivá
z ochorenia).

Zakryte si ústa pri kašli alebo kýchaní
Podpora
od rodiny a opatrovateľa

1. Krytie: Keď kašlete alebo kýchate, zakryte si ústa a nos papierovou vreckovou,
kusom látky alebo oblečením. Nepoužívajte iba samotnú ruku.
2. Likvidácia: Použitú vreckovku vyhoďte do koša. Oblečenie pravidelne perte pri
vysokej teplote.
3. Umyte si ruky: Ihneď si umyte ruky podľa pokynov nižšie.

Pomôžte svojmu príbuznému, ktorý patrí do rizikovejÚdaje
skupiny
v prípade
potreby
na definovanieaúzkeho
kontaktu sú obmedzené.
Medzimu
úvahy vyberte
pri posudzovaní lieky
úzkeho kontaktu
patrí trvanie expozície (napr. dlhší čas pravdepodobne zvyšuje expozičné riziko) a klinické príznaky
z lekárne.
osoby s COVID-19 (napr. kašeľ pravdepodobne zvyšuje expozičné riziko; ako aj expozícia ťažko
chorému pacientovi). Osobitná pozornosť by sa mala venovať tým, ktorí sú exponovaní v rámci
Často si umývajte ruky
Zásobte sa potravinami, ktoré sa nekazia rýchlo, abyposkytnutej
ste ich
mali
doma po ruke a tak minimalizovali
zdravotnej
starostlivosti.
1. Umývanie rúk: Umývajte si ruky často mydlom a teplou vodou najmenej po dobu
návštevy
zabezpečte
na krízové obdobie, ktoré je aktuálne vyhlásené vládou
20 sekúnd,obchodov.
najmä po vysmrkaní,Potraviny
kašľaní alebo kýchaní,
po použití toalety, a pred
jedlom alebo prípravou jedla.
alebo
krízovým
štábom.
prostriedky
na ruky: Ak nie sú dostupné mydlo a voda, používajte
2. Dezinfekčné
dezinfekčné prostriedky na ruky s obsahom alkoholu (najmenej 60% alkoholu),
Spoločne zastavíme COVID-19
naneste na celý povrch rúk a vtierajte dovtedy, kým ruky neuschnú.
3. Mydlo a voda: Mydlo a voda sú najlepšou voľbou, ak sú ruky viditeľne špinavé.
4. Vyhnite sa dotyku: Vyhnite sa dotyku očí, nosa a úst neumytými rukami.

www.korona.gov.sk
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COVID-19: Pomoc sebe a druhým
Majte po ruke zásoby

Osoby s vyšším rizikom ochorenia

FOTO: Marek Vaščura

Kto je vo väčšom riziku?

Niektorým ľuďom hrozí väčšie riziko nákazy, ako poukazujú prvotné informácie z krajín,
kde sa prudko rozšíril COVID-19, a to:

Čo robiť, ak ochoriete

Starší ľudia vo veku 60 rokov a viac.
Ľudia, ktorí majú vážne chronické ochorenie, ako napríklad:

o
o
o
o

Poproste okolie, aby vám pomohli získať zásoby nevyhnutných vecí.
V prípade, že užívate pre vaše zdravie nevyhnutné lieky, obráťte sa na
svojho lekára a požiadajte ho o predpis, pokiaľ je to možné prostredníctvom
e-receptu, vašich potrebných liekov. Tie by ste mali mať k dispozícii
v prípade, že vo vašom okolí dôjde k prepuknutiu nákazy COVID-19 a vy
budete potrebovať dlhší čas zostať doma (predpoklad 2 týždne).
Uistite sa, že máte doma voľne predajné lieky (na liečbu horúčky a iných
príznakov) a zdravotnícke potreby (servítky, atď.). Väčšina ľudí sa bude môcť
z COVID-19 zotaviť doma.
Majte po ruke dostatok domácich potrieb a potravín, aby ste boli na istý čas
pripravení zostať doma (predpoklad 2 týždne).
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Ak sa COVID-19 šíri vo vašom okolí
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Zvážte spôsoby zaobstarania jedla do svojho domu
prostredníctvom rodinných, sociálnych alebo obchodných sietí.

Čo môžu urobiť ostatní, aby podporili
najohrozenejších1 ľudí
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COVID-19. Tieto kroky môžu spomaliť šírenie vírusu a znížiť dopady choroby.
www.korona.gov.sk

Spravte si plán v prípade ak ochoriete

Ak sa COVID-19 šíri vo vašom okolí

Spravte si plán v prípade ak ochoriete
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Konzultujte so svojim lekárom možnosti získania ďalších informácii o
sledovaní vášho zdravotného stavu a príznakov indikujúcich COVID-19 .
Zostaňte v kontakte s ostatnými (telefonicky alebo e-mailom). Ak
ochoriete
je možné,
že budete musieť
Konzultujte so svojim lekárom možnosti získania
ďalších
informácii
o požiadať o pomoc priateľov, rodinu,
Zostaňte čo najviac doma.
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Urobte ďalšie opatrenia na vytvorenie väčšej vzdialenosti medzi sebou a
ostatnými, aby ste znížili riziko vystavenia sa nákaze týmto novým vírusom.

Podpora okolia pre starších ľudí

Prípravné plánovanie komunity (žijúcom na sídlisku, v spoločných priestoroch či v okolí) na COVID-19
by malo zahŕňať starších ľudí (60 rokov a viac), ľudí so zdravotným postihnutím a organizácie, ktoré
ochoriete je možné, že budete musieť požiadať o pomoc priateľov, rodinu,
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trvať aj niekoľko týždňov
(prepuknutie
susedov,
komunitných zdravotníckych
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Zamerajte sa na možné príznaky COVID-19, najmä na horúčku, kašeľ a dýchavičnosť. Ak máte pocit,
COVID-19. Tieto kroky môžu spomaliť šírenie vírusu a znížiť dopady choroby.
(opatrovateľ)
ochorie.
že sa u vás objavia
príznaky,
zavolajte svojho
lekára.
poskytovanej v ich domovoch alebo v komunite, aby si udržali
svoje
zdravie
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Ak sa u vás objavia naliehavé varovné signály pre COVID-19, okamžite sa telefonicky skontaktujte so
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prípadne volajte Úrad verejného
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Sledujte príznaky a naliehavé varovné signály

o Pretrvávajúca bolesť, alebo tlak na hrudník.
sledovaní vášho zdravotného stavu a príznakov indikujúcich COVID-19 .
o Zmätenosť, alebo neschopnosť vzbudenia reakcie.
Zostaňte v kontakte s ostatnými (telefonicky alebo e-mailom). Ak
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Podpora od rodiny a opatrovateľa
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www.korona.gov.sk
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Drahí bratia a sestry!

P

jEžIš
ZOMREL
AJ ZA TVOJE
HRIECHY

PRÍHOVOR

režívame veľmi ťažké obdobie. Obdobie obáv o svoje zdravie,
zdravie svojich blízkych, o svoju budúcnosť. Aká bude? Situácia
je zložitá. Deti nemôžu chodiť do školy, rodičia sa musia o nich
postarať, ale zároveň chodiť do práce. Všetci musíme riešiť množstvo
nových nepoznaných skutočností, a pritom vôbec nevieme, čo nás
ešte čaká, či sa situácia zlepší alebo zhorší, ako dlho to bude trvať
a pod. Niektorí sú optimistickí iní pesimistickí. Istá skupina je veriaca
a druhá neverí.
Napriek všetkému sme pozvaní sláviť Veľkonočné sviatky. Ako ich
budeme sláviť? So strachom, opatrnosťou, radosťou…? Zdá sa, že to
všetko bude záležať na situácii v spoločnosti, aká bude nálada, ako
dokážeme bojovať s pandémiou.
Čo však Veľká noc – Pascha znamená pre nás veriacich, čo je podstatou tohto najväčšieho kresťanského sviatku?
Slávime sviatky Kristovej smrti na kríži, jeho pochovanie a zmŕtvychvstanie, slávime Paschu!
V čase, keď bol Ježiš v hrobe oslavovali Židia Veľkú noc – Pesach
(Paschu) a pripomínali si prechod z egyptského otroctva na slobodu,
prechod suchou nohou cez more, záchranu prvorodených pred smrťou skrze krv baránka. To bol veľký predobraz veľkého a konečného
prechodu z otroctva hriechu na slobodu božích detí, prechod zo smrti do života.
Tento predobraz sa dnes napĺňa. Tak, ako vtedy, prichádza Boh
vo svojom Synovi aj dnes, aby zobral na seba všetky naše hriechy,
choroby, ťažkosti, smútky… a pribil ich na kríž, aby ich pochoval do
hrobu a daroval nám skrze vzkriesenie nový život! Život, ktorý nie
je závislý na spoločenskej situácii. Život, ktorý neobmedzuje žiadny
vírus. Život, ktorý prináša odvahu slúžiť blížnemu v núdzi i za cenu
ohrozenia vlastného života. Život, ktorý dáva nádej a radosť, ktorý je
plný lásky a šťastia….život plnohodnotný, ktorý nikdy nekončí.
Prajem nám všetkých triumfálne víťazstvo v Kristovi, víťazstvo,
ktoré poráža smrť a prináša večný dokonalý život v Bohu!
Christos Voskrese! Voistinu Voskrese!
Jaroslav Matoľák,
popradský protopresbyter a farár
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Mesačník

POPRAD

FOTO: archív mesta

Jasle
v novom
šate

Mesto Poprad ako poskytovateľ sociálnej služby
v závere roku 2019 vynovilo a zmodernizovalo
interiér detských jasličiek, aby sa detičky cítili
príjemne, útulne a vyrastali v čo najlepších
podmienkach a ich rodičia sa spokojne mohli
venovať svojim pracovným povinnostiam.

I

DIANIE V MESTE

nvestícia dosiahla sumu 14 335,92 eur. Cieľom modernizácie bolo skvalitniť sociálnu službu, a zároveň oživiť
priestory pestrým nábytkom. Pribudli nové koberce,
pastelové a dúhové šatne, skrinky na bielizeň, nové
postieľky s matracmi, vertikálne žalúzie, farebné stoly
a stoličky, relaxačné vaky, hojdacie kresielka, hračky,
edukačné pomôcky, ale aj pyžamká, tepláky a tričká pre
detičky. „Vzhľadom na ich psychomotorický vývoj,
pomáhajú tieto nové hračky a edukačné pomôcky
našim detičkám v rozvoji jemnej a hrubej motoriky,“
vysvetlila vedúca detských jaslí Alena Palgutová.
Súčasťou nového vybavenia je aj Germicídny žiarič,
ktorý prostredníctvom krátkovlnového ultrafialového žiarenia ničí baktérie a ich spóry, plesne, kvasinky
a mikroorganizmy. Využíva sa na dezinfekciu vzduchu
a povrchov. „Potešili sme sa aj tomuto žiariču, aj čističke vzduchu, ktorá pomáha eliminovať chorobnosť
detičiek v našom zariadení, pretože imunitný systém
sa u nich ešte len vyvíja. Naše jasličky sú jedinečné
aj v tom, že detičkám podávame bavlnené plienky
a snažíme sa tak nepoužívať jednorázové plienky
vzhľadom na životné prostredie,“ vyzdvihla vedúca
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detských jaslí. „V Zariadení starostlivosti o deti do
troch rokov veku dieťaťa na Ul. mládeže sa poskytuje sociálna služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života poskytovaním
starostlivosti o dieťa do troch rokov veku. Poskytujú
sa tu bežné úkony starostlivosti o dieťa, stravovanie
a výchova. Kapacita zariadenia je 25 miest,“ dodala
vedúca sociálneho odboru MsÚ Poprad Petra Zavacká.
Mesto Poprad po schválení príspevku pri narodení
prvého dieťaťa vo výške 200 eur, poskytovaného od 1.
januára 2020, ako aj investíciou do zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (detské jasle),
bude ďalej pokračovať v poskytovaní pomoci mladým
rodinám.					
(msú)

Apríl 2020
„Láska k blížnemu, priateľskosť, bratský súcit je trpiacemu často potrebnejší než všetky lieky.“

Fjodor Michajlovič Dostojevskij

Manželstvo uzavreli

23. decembra 2019 – Nikola Lujza Syčová a Ľuboš Šedivý, 4. januára 2020 – Vladimíra Sulírová
a Jozef Štefaňák, 17. januára 2020 – Jana Štecová a Martin Pekarčík, 18. januára 2020 – Barbora
Pištová a Tomáš Gaži, 31. januára 2020 – Jana Trnková a Stanislav Baláž, 1. februára 2020 – Ľubomíra Kroščenová a Ladislav Žiga, Gabriela Kolodzejová a Peter Palán, 22. februára 2020 – Petronela
Bystrická a Peter Holota, 29. februára 2020 – Lenka Čorovčáková a Róbert Klein.

Navždy sme sa rozlúčili
2. 3. vo Veľkej s Rudolfom Peštom
76-ročným
2. 3. vo Veľkej s Agátou Greňovou
64-ročnou
4. 3. vo Veľkej s Ivanom Hlavsom
52-ročným
4. 3. vo Veľkej s Edmundom Vaškom
78-ročným
5. 3. vo Veľkej s Máriou Valkovičovou
85-ročnou
5. 3. vo Veľkej s Klementom Litvinom
71-ročným
5. 3. vo Veľkej s Jozefom Beckom
86-ročným
5. 3. v Sp. Sobote s Máriou Čonkovou
91-ročnou
5. 3. vo Veľkej s Milanom Petríkom
91-ročným
6. 3. vo Veľkej so Zitou Ilavskou
73-ročnou
6. 3. vo Veľkej s Jozefom Bucsanszkim
58-ročným
6. 3. vo Veľkej s Magdalénou Sorokovou
80-ročnou
6. 3. vo Veľkej s Máriou Jalovičiarovou
82-ročnou
7. 3. vo Veľkej s Karolom Barilom
74-ročným
7. 3. vo Veľkej s Ondrejom Števčekom
83-ročným

9. 3. vo Veľkej s Jozefom Petrenčíkom
82-ročným
9. 3. vo Veľkej s Jánom Kleinom
85-ročným
9. 3. vo Veľkej s Agnesou Smoleniakovou
67-ročnou
10. 3. vo Veľkej s Jozefom Gabíkom
61-ročným
11. 3. vo Veľkej s Milanom Glevaňákom
64-ročným
12. 3. vo Veľkej s Mgr. Hedvigou Soňou Kotlárovou
79-ročnou
12. 3. vo Veľkej s Františkom Filasom
84-ročným
16. 3. vo Veľkej s Vladimírom Zázrivým
58-ročným
16. 3. vo Veľkej s Pavlom Kukurom
57-ročným
16. 3. vo Veľkej s Boženou Theiszovou
80-ročnou
17. 3. v Sp. Sobote s Františkom Jurčíkom
74-ročným
18. 3. vo Veľkej s Evou Hriceňákovou
75-ročnou
18. 3. v Strážach s Melániou Kovalčíkovou
60-ročnou
18. 3. vo Veľkej s Jozefom Labisom
68-ročným
20. 3. vo Veľkej s Pavlou Valigurskou
84-ročnou

Spoločenská kronika
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v lekárňach

APRÍL
1. 4.
2. 4.
3. 4.
4. 4.
5. 4.
6. 4.
7. 4.
8. 4.
9. 4.
10. 4.
11. 4.
12. 4.
13. 4.
14. 4.
15. 4.

| ST
Benu – bývalá Altea, Námestie
| ŠT
Ekolekáreň - OC FORUM
| PI
Aduscentrum – Nám. Sv. Egídia
| SO
Primula - Juh (pri Výkriku)
| NE
Ekolekáreň - OC FORUM
| PO
Adus - Poliklinika ADUS
| UT
Medovka – Poliklinika Alexandra
| ST
Styrax – Juh (pri Slovanete)
| ŠT
Adus - Poliklinika ADUS
| PI
Adus - Poliklinika ADUS
| SO
Benu – Tesco
| NE 	Lekáreň – Nemocnica Poprad
| PO
Adus - Poliklinika ADUS
| UT 	Limba - Západ
| ST 	Lekáreň – na autobusovej stanici

16. 4.
17. 4.
18. 4.
19. 4.
20. 4.
21. 4.
22. 4.
23. 4.
24. 4.
25. 4.
26. 4.
27. 4.
28. 4.
29. 4.
30. 4.

| ŠT
Diecézna sv. Lukáša
| PI 	Corrib
| SO
Zlatý had – Juh (bl. Slnečnica)
| NE
Dr. Max - OC MAX
| PO
Adus - Poliklinika ADUS
| UT
Dr. Max – Kaufland pri stanici
| ST
Dr. Max – za trhoviskom
| ŠT	Corrib
| PI
Dr. Max – Kaufland pri stanici
| SO 	Cyprián – Juh (pri kostole)
| NE 	Včela – pri nemocnici
| PO
Dr. Max – Kaufland pri stanici
| UT 	Lekáreň - Nemocnica Poprad
| ST
Aduscentrum – Nám. Sv. Egídia
| ŠT
Adus - Poliklinika ADUS

Lekárne s pohotovostnou službou sú otvorené od pondelka do piatka od 18. h. do 22. h., počas sobôt
a sviatkov od 8. hod. do 22. h. Nariadením vlády sú všetky lekárne počas nediel zatvorené.
Ekolekáreň – OC Forum: Nám. sv. Egídia | Dr. Max – Kaufland (pri stanici): Wolkerova ul. | Aduscentrum: Nám. sv. Egídia 22/49 | Adus: Mnoheľova
ul. 2 | Lekáreň – Nemocnica Poprad: Banícka 28 | Medovka – Poliklinika Alexandra: Tatranské námestie | Corrib: Levočská ul. 26A | Limba – Západ:
Podtatranská ul. 5 | Styrax – Juh (pri Slovanete): Ul. L. Svobodu | Lekáreň na autobusovej stanici: Wolkerova ul. 466 | Diecézna sv. Lukáša:
Alžbetina ul. | Dr. Max – za trhoviskom: Ul. 1. mája 30 | Včela – pri nemocnici: Tatranské námestie 1 | Benu – bývalá Altea: Nám. Sv. Egídia 25 |
Primula – Juh (pri Výkriku): Dostojevského ul. 12 | Benu – Tesco: Teplická cesta 3 | Zlatý had - Juh (bl. Slnečnica): Novomeského 3918 | Dr. Max –
OC Max: Dlhé hony 1 | Cyprián – Juh (pri kostole): Ul. L. Svobodu.
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Peter Hámor chce
opäť vyliezť
na Dhaulághirí

PRÍBEH

T
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Nemajú
radi
rozrobené
projekty

Náš najlepší himalájista Peter
Hámor, ktorý ako prvý Slovák vyšiel
na všetky himalájske osemtisícovky,
v marci opäť vyrazil do Káthmandu
v Nepále. Tentoraz sa pokúsi
o dokončenie prvovýstupu
na siedmu najvyššiu horu sveta
Dhaulághirí (8167 m).

úto horu chcel zdolať aj vlani, jeho
plány však prekazilo počasie. Trasa
bude pre neho a jeho spolulezcov
viesť severozápadným hrebeňom.
Dhaulaghíri je podľa Hámorových
slov jednou z najkrajších osemtisícoviek. „Je to parádny kopec. Ideme tam
aj preto, lebo je to hora, ktorá stojí za
opätovný pokus. Na našej ceste, ktorú sme si pred pár rokmi vyhliadli, je
kus urobenej roboty. Chceme to skúsiť
znovu, lebo cesta má končiť na vrchole
a po horolezcoch by nemali zostávať
rozrobené projekty,“ uviedol pred odletom Hámor s tým, že pôjdu trasou, ktorú
ešte nikto nepreliezol a to je vždy zaujímavé a vzrušujúce, keď človek objavuje
miesta, na ktorých ešte nikto nestál.
Samotnému výstupu predchádzajú
aklimatizačné výstupy na viacero vrcholov v horských oblastiach Solo Khumbu,
Mera Peak a Gokyo. Všetky výstupy sú
vedené ľahkým štýlom bez pomoci
výškových nosičov a umelého kyslíka.
Tohto roku vyrazil Hámor do Himalájí vo
štvorici. Pridali sa k nemu rumunskí spo-

lulezci Horia Colibasanu a Marius Gane
a tentoraz aj slovenský parťák Michal Sabovčík. „Vlani ma Peťo taktiež lámal na
prvovýstup, ale už som mal naplánovanú expedíciu do Grónska. Nakoniec
si to na mňa počkalo a to ma teší. Nevadí, že ideme na ten istý kopec, na ktorý
sme spolu vyliezli aj v roku 2017 inou
cestou. Teraz ho lepšie poznáme a je to
rozumná voľba,“ povedal M. Sabovčík.
Podľa P. Hámora je výstup na horu
Dhaulághirí náročný a nebezpečný. Ide
o jednu z posledných zdolaných osemtisícoviek v Himalájach. „Je to veľmi
majestátna, jagavá, biela hora. Dosiahnuté vrcholy však nie sú vždy to
najdôležitejšie. Ide o zážitky, prítomné
okamihy, výhľady, spomienky,“ dodal
Hámor. Pre samotný výstup plánujú títo
horolezci štyri dni s dobrým počasím,
bez vetra. Plány im však zatiaľ kazí
koronavírus, pre ktorý aj Nepál uzavrel
hranice a dočasne boli zastavené všetky
expedície v Himalájach. Domov by sa
chceli vrátiť 2. júna.
Katarína Plavčanová

Apríl 2020
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Futbalisti sú
stále trpezliví

F

Vo svete športu je už len málo súťaží, ktoré neprerušili svoju činnosť
alebo nie sú úplne zrušené. Na Slovensku sú stále v očakávaní
lepších zajtrajškov futbalisti. Vyčkáva aj FK Poprad.

utbalisti FK Poprad sa poctivo pripravovali na jarnú
časť sezóny v II. lige, ale napokon stihli odohrať iba jediný majstrovský zápas. Vo štvrťfinále Slovnaft Cupu
prehrali na ihrisku fortunaligistu z Dunajskej Stredy 0:2
a nezopakovali tak husársky kúsok z roku 2017.
Mohli sa už sústrediť iba na druholigové boje, no čo čert
nechcel, pre neprispôsobivý terén nenastúpili zverenci Jaroslava Belejčáka na zápas prvého jarného kola v Košiciach.
No a potom to prišlo. Vlna opatrení z dôvodu šírenia nového koronavírusu a súťaže zrušené či odložené na neurčito.
Popradčania však zbrane neskladajú a káder nerozpustili.
Futbalová verejnosť stále čaká, ako sa situácia vyvinie.
„Mládež prestala trénovať už skôr, seniorské výbery od
polovice marca. Futbal je však zdržanlivejší preto, lebo

máme väčší časový priestor. Nehrá sa tak veľa zápasov
a po odklade majstrovstiev Európy vznikol priestor na
dohrávanie súťaží. Počítame, že v máji a možno v júni
by sme súťaž dohrali. Také sú naše očakávania, ale mení
sa to doslova z hodiny na hodinu. Prvé plány boli také,
že po dvoch až troch týždňoch začneme normálne trénovať. Preto nešli domov ani zahraniční hráči. Momentálne sú už aj tak hranice uzatvorené. Vôbec sme neuvažovali nad tým, že sa súťaž predčasne ukončí. Všetci
počítajú s tým, že sa to nejako dohrá. Ak sa bude situácia vyvíjať veľmi zle, tak na to zareagujeme až niekedy
v priebehu mája,“ ozrejmil manažér seniorských výberov
FK Poprad Roman Pazúr.
Marek Vaščura

Potápači sa
udomácnili pri lome
Milovníci potápania z Potápačského klubu Vodnár Poprad
sa stretávajú už takmer 40 rokov a sú veľmi aktívni. Učaroval
im zatopený lom v Kvetnici a tu vidia aj svoju budúcnosť. Ich
činnosť podporuje popradská radnica.

M

službu pri vode. Tento kontajner je zatiaľ prvým, ale veľmi vítaným krokom. Život ukáže, čo bude ešte potrebné,
ale budeme sa prispôsobovať požiadavkám mesta,“ povedal predseda PK Vodnár Poprad Pavel Svitanek.
Popradskí potápači majú svoje sídlo na Námestí sv.
Egídia, ale najradšej sa stretávajú práve pri lome v Kvetnici. „Okrem toho neporiadku, ktorý je tam nahádzaný,
nachádzajú sa tam aj nejaké rybičky a scenéria je pekná, nakoľko je to lom. Život pod vodou pulzuje. Naším
cieľom je monitorovať tunajšiu vodu, lebo určitý druh
rýb je indikátorom, či je čistá a nezávadná,“ prezradil P.
Svitanek. „Vodnári“ sú už 35 rokov organizátormi Medzinárodného festivalu potápačských filmov a v lome našli novú
výzvu. „Pod vodou fotíme aj filmujeme. S mestom máme
dobrú spoluprácu a sme pripravení na to, aby sme mohli
pri lome niektoré filmy odprezentovať. Pokojne môžeme urobiť nejaký dokument aj z tohto lomu,“ uzavrel šéf
klubu.					
Marek Vaščura

ŠPORT

esto Poprad poskytlo potápačom z PK Vodnár
nový obytný kontajner v celkovej hodnote 5220
eur s DPH. „Bude doplnený o elektrocentrálu, aby mali potápači v obytnom kontajneri elektrinu
a taktiež jeden pivný set na sedenie. V lete budú potápači čistiť jazero od odpadkov a nečistôt a v zime budú
kontrolovať hrúbku ľadu,“ informoval vedúci organizačného odboru MsÚ v Poprade René Šoltés.
PK Vodnár Poprad má vo svojich radoch približne 26
stabilnejších členov a tí budú pri lome plniť úlohy na základe spolupráce s radnicou. Nové vybavenie privítali s nadšením. „Mesto Poprad má s touto lokalitou rôzne zámery a my potrebujeme určité zázemie na prezliekanie
a odkladanie vecí. Už 30 rokov čistíme tatranské plesá
a stretávame sa takmer 40 rokov. Prišlo nám vhod, že sa
tento lom zatopil. Hĺbka vody má asi 22 metrov a treba
sa o toto miesto starať, ak sa má prevádzkovať. Nie sme
len potápačmi, ale vieme zabezpečiť aj bezpečnostnú
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Smutná sezóna
pre líšky
Popradské hokejistky sa museli v tejto sezóne vyrovnať s nejednou
prekážkou. Rady Popradských líšok navždy opustil predseda klubu
Milan Skokan a dievčatá chceli pre neho vybojovať zlato. Finále im ušlo
o vlások a napokon pre koronavírus nedohrali ani sériu o bronz.

ŠPORT
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Chcú
nazrieť
do Európy

ezóna sa predčasne skončila aj
v ženskej hokejovej Extralige. Popradčanky suverénne ovládli základnú časť, keď v dvadsiatich zápasoch
prehrali iba raz a aj to hneď v prvom
kole v Prešove 1:2. V semifinále však narazili na húževnatý Martin a aj keď to na
víťazstvá v riadnej hracej dobe bolo 1:1,
o postupujúcom rozhodol úvodný duel
v Martine, v ktorom Popradčanky prehrali 2:3 po predĺžení. V súboji o bronz to naplno rozbalili proti súperkám zo Spišskej
Novej Vsi. Stihli odohrať prvé dva zápasy
série na domácom ľade a v nich triumfovali 5:3 a 8:1. No a potom všetko stíchlo.
Bolo po sezóne. Štadióny sa zavreli a súťaže boli zrušené. „V tejto dobe už nie je
podstatné, na akom mieste sme ukončili sezónu. Pre nás skončila predčasne
a my musíme rešpektovať, že zasiahla
vyššia moc. Dievčatá boli smutné, lebo
boli naučené trénovať a byť v pohybe,“
povedal tréner Popradských líšok Ivan
Bednár a ďalej hodnotil: „Táto sezóna
bola pre nás veľmi smutná a myslím, že

na ňu nikdy nezabudneme. Navždy nás
totiž opustil predseda a fantastický človek Milan Skokan. Ligu chceli dievčatá
určite vyhrať a zavesiť na jeho hrob
zlatú medailu. Družstvo sme mali veľmi dobre vyskladané a aj mladé hráčky
sa chytili. Som dievčatám vďačný za to,
že ukázali svoju silu a bojovali popradským srdcom. Sezónu preto hodnotíme
z herného hľadiska pozitívne.“
Jedna kapitola v popradskom ženskom hokeji skončila, iná však začína. Viac
prezradil I. Bednár: „Vo vedení klubu začíname vždy už v januári riešiť budúcu
sezónu a nečakáme na letné mesiace,
aby sme niečo skladali. Tentokrát sme
však neriešili káder, ale to, kam povedú naše ďalšie kroky. Rozhodli sme sa,
že by sme radi skúsili EWHL, čo je najvyššia ženská hokejová súťaž v Európe.
Začali sme podnikať prvé kroky, aby
sme tam mohli hrať už v novej sezóne.
V súčasnosti však ešte nevieme, ako sa
bude vo svete situácia vyvíjať.“
Marek Vaščura

Apríl 2020
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Fanúšikovia
svoj klub
podržali

N

Zimný štadión v Poprade ukončil prevádzku
12. marca. Ľad je minulosťou a tak nastal čas hodnotiť.
„Sezóna bola pre klub dobre rozbehnutá, mali sme
dobrú výkonnosť aj káder a spôsobovali sme divákom radosť. Prilákali sme ich späť. Mali sme jasný
cieľ, pre ktorý sme všetci tak veľa obetovali,” povedal Ľ. Jurinyi.
Na daný stav zareagovali fanúšikovia popradského
hokeja pekným gestom. Na transparentnom účte sa
začali skladať symbolicky kúpou virtuálnej vstupenky
minimálnou čiastkou v hodnote 7,50 eur. Táto suma
odzrkadľuje hodnotu vstupenky v nadstavbovej časti
najvyššej hokejovej súťaže v HK Poprad. „Ako v minulosti, tak aj teraz sa ukazuje, že sme jedna veľká
hokejová rodina, ktorá si chce pomáhať. Preto si
vážime iniciatívu, ktorá vyšla z radov fanúšikov na
podporu chodu klubu,“ uvádza sa v stanovisku klubu.
Marek Vaščura

ŠPORT

ebolo inej cesty. Zhodli sa zástupcovia všetkých
klubov na zasadnutí vo Zvolene, kde rozhodli o predčasnom ukončení súťažného ročníka
2019/2020 v hokejovej Tipsport Lige. Následne boli
zastavené všetky súťaže na Slovensku, ako aj tréningový proces. „Faktory, ktoré to ovplyvňovali sú tak
silné, že žiadna iná možnosť nebola a súťažný ročník
musel byť predčasne ukončený. Prognóza nebola
najlepšia a aj keby sa situácia zlepšila, hrali by sme
bez divákov a to by pre kluby bolo likvidujúce. Hokej
robíme pre ľudí a nie pre seba,“ vyhlásil výkonný riaditeľ HK Poprad Ľudovít Jurínyi a pokračoval: „Určite
s tým budú spojené problémy a bude ťažké udržať
klub v nejakom móde, aby sme sa mohli pripraviť
na ďalšiu sezónu. Nevieme predpokladať čo bude
v lete. Musíme sa zariadiť tak, aby sme boli schopní
vyplácať mzdy zamestnancom a aby sme dokázali
prežiť.“

Koronavírus predčasne ukončil
hokejové dianie aj v Poprade. Tipsport
Liga sa skončila, Popradčania obhájili
v priebežnom poradí 4. priečku z uplynulej
sezóny. Hokejový klub Poprad tento fakt
prijal a rozmýšľa ako ďalej.
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Rohatý
titul
z hosťovania

Sezóna v hokejovej Tipsport Lige sa pre koronavírus predčasne
skončila ešte pred záverečnými bojmi v nadstavbe. Ligová
rada ročník vyhodnotila tak, že pohár pre víťaza základnej časti
i majstrovský titul pridelila dovtedy suverénne najlepšiemu
tímu HC ´05 iClinic Banská Bystrica.

ŠPORT
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itul hokejového majstra Tipsport Ligy za sezónu
2019/2020, o ktorom sa diskutuje naprieč celým
Slovenskom, putoval aj do Popradu zásluhou trojice odchovancov popradského hokeja – Marcela Melicherčíka, Jána Brejčáka a Samuela Mlynaroviča. Tretí
menovaný odštartoval tradične sezónu v drese „kamzíkov“, no po tom, čo si v decembri prevzal pamätný
dres s číslom 500 za rovnaký počet odohraných zápasov v najvyššej hokejovej súťaži, ho klub v závere roka
poslal na hosťovanie do Banskej Bystrice. Tu hokejovo
ožil a nakoniec mu na krku visí zlatá medaila.
Táto sezóna v Tipsport Lige bola veľmi zaujímavá,
kádre sa miešali v snahe naberať na sile smerom k playoff a Poprad nebol výnimkou. Počas Vianočných sviatkov vás materský klub poslal na hosťovanie do Banskej
Bystrice. Ako ste prijali túto zmenu?
„Na to, že túto sezónu nezostupoval žiaden klub,
bolo tých zmien naozaj veľa. Z Popradu sa mi neodchádzalo ľahko, no prijal som to ako fakt, ktorý je
bežnou súčasťou hokejového života.“
V drese „kamzíkov“ sa vám v tejto sezóne bodovo
nedarilo, ale v drese „baranov“ to zrazu išlo. Čím to bolo?

„Áno, nešlo mi to podľa predstáv. Chcel som
nadviazať na minulú sezónu, no nepodarilo sa mi
to. V drese baranov som opäť našiel hernú pohodu.
Tréner mi od začiatku dôveroval a ja som mu dôveru vrátil. Môj čas na ľade rapídne vzrástol, čo sa
odzrkadlilo aj na štatistikách. Je pochopiteľné, že
čím viac času na ľade trávite, tým máte väčšiu šancu
skórovať.“
Ako by ste celkovo zhodnotili túto turbulentnú sezónu v Tipsport Lige, o ktorej fanúšikovia i odborníci
hovorili ako o jednej z najvyrovnanejších a najzaujímavejších za posledných 10 rokov?
„Kvalita Tipsport Ligy každým rokom stúpa. Tento rok sa to len potvrdilo na výsledkoch, ale aj na náraste návštevnosti na zimných štadiónoch. Verím, že
nasledujúca sezóna bude ešte kvalitnejšia.“
Vzhľadom na aktuálnu situáciu vo svete vedenie
Tipsport Ligy rozhodlo o predčasnom konci súťaže.
Bolo to podľa vás správne rozhodnutie?
„V danom momente sa mi to nepáčilo, no s odstupom času, keď sa pozriem čo sa naozaj deje vo svete,
si myslím, že to bol správny krok.“

Apríl 2020
Vedenie ligy napokon pridelilo aj titul majstra a to
práve Banskej Bystrici, v ktorej drese ste dohrali sezónu.
Stali ste sa teda majstrom Slovenska po prvýkrát v kariére. Aký je to pocit?
„Mám z toho zmiešané pocity. Na jednej strane
mám aj radosť, no na druhej strane ma mrzí, že som
to nevyhral tak, ako býva zvykom.“
Verejnosť vníma pridelenie titulu Banskej Bystrici
rôzne a veľa sa o tom hovorí, nakoľko mnohé súťaže vo
svete titul majstra po ukončení sezóny nepridelili nikomu. Aký je váš postoj?
„Naozaj sa o tom veľa hovorí a asi aj ešte dlho
bude. Mnoho ľudí viní nás hráčov. Ja a ani moji spoluhráči za to nemôžeme. Mrzí ma, že to tak všetci
vnímajú, no ligová rada určila víťaza základnej časti
a majstra Slovenska. Podľa mojich informácii postupovala podľa vopred určených pravidiel, ktoré odsúhlasili zástupcovia všetkých klubov Tipsport Ligy
pred štartom samotnej sezóny. Chápem, že sa tento
verdikt fanúšikom nepáči, ale ja ho nezmením.“
Na Slovensku ste sa stali majstrom po prvýkrát, no
v kariére už máte na konte titul z Kazachstanu v drese
Pavlodaru. Dá sa to porovnať? Ktorý má pre vás väčšiu
váhu?
„Nedá sa to porovnať. Sú to dve rozdielne cesty za
titulom. Cením si oba, no každý iným uhlom pohľadu.“
Je po sezóne, aké budú vaše ďalšie kroky? Čo vlastne
robí hokejista v takomto období, kedy sa súťaže predčasne skončili?
„Ešte som nikdy neskončil sezónu takto skoro, je
to pre mňa niečo nové. Roky predtým som robil veci,
ktoré som počas sezóny zameškal alebo som robiť ne-

mohol. No teraz je tá situácia iná a robím to, čo všetci.
Sedím doma, sledujem čo sa deje vo svete a hlavne na
Slovensku. Rád by som sa stretol s kamarátmi a bývalými spoluhráčmi, no nemôžem. Snažím sa plniť pokyny vlády a dúfam, že to čím skôr prekonáme.“
Liga je otázna aj v ďalšom ročníku, či sa vôbec otvorí
včas. Máte už nejakú predstavu o svojej najbližšej budúcnosti? Je Poprad stále reálny alebo vás láme opäť aj
majstrovská Banská Bystrica?
„Verím, že sa všetko dá do poriadku a liga sa začne
ako vždy, v septembri. Poprad je a vždy bude môj domov, rodné mesto. S klubom a pánom Jurinyim som
sa rozišiel v dobrom. Pri mojom odchode sme sa na
niečom dohodli a uvidíme, ako to dopadne. Vždy sa
veľmi rád vrátim domov, no nevylučujem ani zotrvanie v Banskej Bystrici.“
Na záver, čo by ste odkázali nielen fanúšikom, ale celej spoločnosti v tejto neľahkej situácii?
„Všetkým fanúšikom hokeja a ľuďom, ktorí čítajú tento článok, by som chcel popriať hlavne zdravie
a pozitívny prístup v tejto neľahkej a novej situácii
pre náš všetkých.“
Marek Vaščura

Poprad
je môj
domov
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Vírus trhal
i volejbalové
siete

Aj popradských volejbalistov zastihla
správa o ukončení všetkých súťaží
v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom
na Slovensku.
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opradský volejbal sa po dlhých približne 20 rokoch
opäť predstavil v seniorskej súťaži. Volejbalisti VK
Junior 2012 Poprad stihli vo svojej premiére v 1.
lige mužov sk. Východ odohrať 15 kôl. To posledné sa
konalo na palubovke Arény Poprad ešte 7. marca a domáci chlapci odohrali kvalitný dvojzápas s Revúcou (na
foto), keď najskôr zdolali favorita 3:0 a v druhom zápase
svojmu súperovi podľahli 1:3. Do konca základnej časti
ostávalo odohrať tri kolá. V nedohratej sezóne tak obsadili zverenci Andreja Vojčíka 5. miesto pred posledným
Béčkom Prešova.
Juniori v 5-člennej skupine Východ, kde sa malo hrať
turnajovým spôsobom odohrali iba jediný turnaj a to
ešte v októbri minulého roka v Prešove, kde nevyhrali
ani jediný zápas a sú na poslednej priečke. Kadeti skončili po 16. odohratých zápasoch na peknom 3. mieste,
keď vyhrali 12 zápasov a prehrali iba 4. Kadetky odohrali o dva zápasy viac a takisto obsadili 3. miesto po 14
výhrach a 4 prehrách. Starší žiaci po porcii 14. zápasov
skončili za 6 výhier a 8 prehier na 4. mieste, staršie žiačky sú jedenáste s bilanciou 6 víťazstiev a 20 porážok, ml.
žiaci 6-ky skončili poslední zo štyroch za 6 výhier a 12
prehier. V nadstavbovej skupine o 5.-8. miesto kategórie
ml. žiaci 4-ky bol po troch zápasoch A-tím lídrom bez
prehry a B-tím ostal o dve priečky nižšie. Mladšie žiačky 4-ky boli po troch zápasoch nadstavby o 1.-4. miesto

druhé, v kat. ml. žiakov 3-ky sk. 1.-4. skončil po troch zápasoch A-tím na treťom a B-tím na štvrtom mieste, ml.
žiačky 3-ky v nadstavbe o 1.-6. miesto skončili po dvadsiatich zápasoch za 3 výhry a 17 prehier na 5. priečke.
Štatistiky však idú bokom. Aj v popradskom klube
boli nútení hodnotiť predčasne a premýšľať nad tým,
ako by mohla vyzerať ďalšia sezóna vo VK Junior 2012
Poprad. „S trénermi sme sa dohadovali, ako ďalej.
Dali sme dokopy všetky podklady z tejto sezóny, každý si pripravil možné alternatívy ako pokračovať s tímom v budúcej sezóne, prípadne ak by situácia s vírusom umožnila v priebehu mesiaca-dvoch začať trénovať, tak by sme chceli určite zorganizovať nejaký
priateľský turnaj v rôznych kategóriách. Každopádne, ako trénera chlapčenskej zložky ma najviac mrzí
situácia v kategórii kadetov, v ktorej sme sa chystali
minimálne obhájiť umiestnenie z minulého roku. Našim zverencom však môžeme len odkázať, aby boli
zodpovední a trpezliví. V súťažiach budeme s určitosťou pokračovať aj v budúcom roku. Rozmýšľame nad
možnosťou prihlásiť aj juniorské dievčenské družstvo, alebo možno družstvo žien do I. ligy. Momentálne je to však v štádiu dohadov,“ prezradil tréner chlapčenskej zložky VK Junior 2012 Poprad Andrej Vojčík.
Marek Vaščura

Apríl 2020

FOTO: Katarína Plavčanová

Do knižnice chodia
so železnou
pravidelnosťou
Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských
knihovníkov a knižníc vyhlásili v marci 21. ročník
celoslovenského podujatia Týždeň slovenských
knižníc. Cieľom projektu bolo pozitívne zviditeľniť
tieto kultúrno-vzdelávacie inštitúcie.

A

j Podtatranská knižnica zorganizovala podujatia,
besedy, stretnutia so spisovateľmi a inými zaujímavými ľuďmi, ktorí pracujú s knihami. Knižnica
okrem iných podujatí vyhodnotila najlepšieho čitateľa za
rok 2019 v kategórii detský čitateľ, študent a dospelý čitateľ. Uctila si najvernejších čitateľov, ktorí do knižnice chodia pravidelne a požičiavajú si množstvo kníh, všetky ich
prečítajú a tešia sa na ďalšie. Ocenených bolo 30 čitateľov.
V kategórii detský čitateľ bola na 1. mieste Katarína
Pisarčíková s počtom vypožičaných kníh 159. Študentskú kategóriu vyhrala Martina Hurčalová so 145 knihami a medzi dospelými čitateľmi bola najlepšia Zdenka

Pitoňáková s rekordným počtom 409 požičaných kníh.
Jednou z detských ocenených bola aj štvrtáčka Katarína
Gavalier, ktorá by chcela byť moderátorkou. „Naberiem
si naraz desať kníh a potom ich doma čítam. Mám rada
napr. knihu - Lili vetroplaška a ako autorku Gabrielu
Futovú,“ prezradila. „Našim čitateľom sa chceme odvďačiť a motivovať ich. Povzbudiť chceme aj ďalších,“
uviedla vedúca služieb v Podtatranskej knižnici Lucia Rušinová s tým, že ocenení získali certifikát, ktorý ich oprávňuje chodiť rok do knižnice zadarmo. Prví traja najlepší
dostali aj vecnú cenu.
Katarína Plavčanová

Hádanka na zamyslenie

P

ňom veniec s červenými kvetmi a stužkou v slovenských
farbách. A hneď vedľa kovová tyč so zástavou. Keď chcete
chvíľu počúvať potok, stačí si sadnúť na lavičku postavenú
okolo kmeňa jedného stromu. Mlčať a cítiť ako sa chveje
vzduch a zurčí voda.
A teraz naša otázka: kde stojím? Ako sa volá to miesto
a tie kamene?
Pomôcka: oproti tomuto miestu stoja dve rovnako veľké a vysoké budovy. Postavili ich hneď vedľa veľmi rušnej
ulice a sú pekným dôkazom toho, čo bolo a je. Jedna stará,
prázdna s fasádou, čo padá sama od seba a s oknami utesnenými doskami. Druhá stále živá a obývaná.
Jeden správne hádajúci dostane peknú odmenu: dva
voľné vstupy do kina Tatran na ľubovoľné filmové predstavenie.
Svoje odpovede posielajte najneskôr do 15. apríla
mailom na adresu redakcie: marek.vascura@msupoprad.
sk, osobne alebo poštou na adresu vydavateľa: Mestská
informačná kancelária, Námestie sv. Egídia 43/86, 058 01
Poprad. Nezabudnite uviesť svoje meno a adresu, telefonický kontakt a tiež heslo „Hádanka“. Meno výhercu bude
uverejnené v májovom vydaní mesačníka Poprad.
Na tomto mieste vám musíme prezradiť aj rozlúštenie
hádanky z marcového čísla: Spišskosobotské námestie,
nami opisovaný dom stojí vedľa penziónu Átrium. Dnes je
to reštaurácia, ktorá sa volá Doma u nás. Spomedzi správnych odpovedí sme vyžrebovali jedného výhercu a tým sa
stala Anna Kromková. Blahoželáme!		
(bk)

VOĽNÝ ČAS

ripravili sme pre vás sériu malých hádaniek z nášho
mesta. Žiadne fotografie, iba slovný popis. Ale keď
budete pozorne čítať a pozorne sa dívať okolo seba,
uhádnete všetko, o čom tu píšeme.
Jar je naozaj tu, nájdite si čas na ďalšiu prechádzku. Verím, že bude pre vás zaujímavá. Jej cieľ je dnes mestskou
časťou Popradu.
Nie je to námestie na aké sme zvyknutí. Teda akési prirodzené centrum. Podlhovasté alebo štvorcové veľké čosi.
Okolo pekné staré domy tých najbohatších mešťanov.
Nie. Toto je plocha, cez ktorú tečie potok. Na ľavom brehu stoja opravené poschodové domy. Na prízemí obchody
a reštaurácie. Na pravom brehu skupina vysokých stromov
a malé prízemné domčeky. A kvetinkový hostinec.
Obidva kostoly stoja na pravom a ľavom brehu, ale nie
je ich vidieť. Lebo oba zakrývajú dosť veľké budovy. Iba
vysoká veža toho bieleho vytŕča doďaleka nad strechami
všetkých budov.
Ale kvôli tomu som sem neprišla. Pod stromami na pravom brehu leží na tráve päť kameňov. Tatranská žula opracovaná a vyleštená iba zhora. Ten, čo sem položili ako prvý,
je najväčší. Páči sa mi jeho zaoblený tvar. Aj tá úžľabina, čo
sa na ňom ťahá odhora nadol. Až omnoho neskôr som si
úplne náhodou prečítala, že zobrazuje smútok. Je pravda,
že je to také zvláštne miesto. A má zvláštnu atmosféru pod
tými korunami vysokých stromov. Na stromoch ešte nie sú
listy, ale aj tak pod korunami je taký akoby polotieň, poloticho, spomienky… Pri kameňoch stojí malý stojan. Na
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SÚŤAŽ
O CENY
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edakcia
mesačníka Poprad
pripravila
pre
svojich
čitateľov
a úspešných riešiteľov švédskej krížovky
a osemsmerovky súťaž o zaujímavé vecné
ceny. Správne znenie
tajničky z minulého
vydania bolo: Nanga
Parbat, Makalu, Jannu a Pik Komunizmu.
Spomedzi množstva
odpovedí sme vyžrebovali jedného výhercu, ktorý získava
hodnotný balíček od
MIK Poprad a stal sa
ním Stanislav Tužák.
Blahoželáme!
Zapojte sa do
súťaže opäť. Správne znenie tajničky
švédskej
krížovky
a osemsmerovky z aktuálneho vydania posielajte najneskôr do
15. apríla poštou alebo doručte osobne
na adresu vydavateľa:
Mestská informačná
kancelária, Námestie
sv. Egídia 43/86, 058
01 Poprad, prípadne
mailom na adresu referátu redakcie: marek.vascura@msupoprad.sk. Nezabudnite
uviesť svoje meno,
adresu, telefonický
kontakt a heslo „Tajnička“. Vyžrebovaný
úspešný lúštiteľ získa balíček od MIK
Poprad: knihu Čarovné Slovensko, drobné
prekvapenia pre deti
a 2 voľné vstupenky do kina Tatran na
ľubovoľné
filmové
predstavenie.
Meno výhercu bude
uverejnené v májovom
vydaní mesačníka
Poprad.
(red.)
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Jarné
upratovanie

M

esto Poprad ako každoročne aj v roku 2020 organizuje na obvyklých miestach
jarné upratovanie. Pristavené veľkoobjemové kontajnery VOK sú
určené pre občanov mesta, nie
pre podnikateľské subjekty, ktoré
sú povinné zbavovať sa odpadov
zo svojej činnosti v súlade so zákonom a na vlastné náklady. VOK-y
sú určené pre občanov, ktorí sa
prostredníctvom nich môžu bezplatne zbavovať drobného stavebného odpadu (obklady s udržiavacích prác a pod.), objemového
odpadu (napr. staré nábytky, okná
dvere a pod). Počas jarného upratovania sa môžu občania mesta
bezplatne zbavovať aj konárov
z údržby záhrad, ktoré však nesmú
byť ukladané do VOK-ov, ale vedľa
nich, nakoľko sú následne drvené
a drevná štiepka zhodnocovaná
pri údržbe verejnej zelene. Do
VOK-ov nesmú byť ukladané stavebné odpady (tie musí stavebník
v súlade so stavebným rozhodnutím na vlastné náklady uložiť
na riadenej skládke a mať doklad
o jeho likvidácii), elektroodpad,
tráva, lístie, nebezpečný odpad
a pod. Veľkoobjemných odpadov,
drobných stavebných odpadov,
elektroodpadov, trávy, lístia, skla
a pod. sa môžu občania celoročne
zbavovať v zberných centrách na
Ul. L. Svobodu a na Ul. Hraničnej
(pre verejnosť sú dočasne uzatvorené pre koronavírus).
Žiadame občanov, aby k jarému upratovaniu pristupovali zodpovedne, veľkoobjemový odpad
a drobný stavebný odpad neukladali vedľa VOK-ov, ale počkali
na prázdny VOK, striktne dodržiavali termíny jarného upratovania v jednotlivých lokalitách a po
jeho skončení už odpad na týchto
miestach neukladali. Ukladanie
odpadu na stanovištiach VOK-ov
po skončení jarného upratovania
je považované za tvorbu divokej
skládky.
Upozornenie:
Dodržiavanie
termínov a pravidiel pri nakladaní
s odpadmi v čase jarného upratovania bude pravidelne monitorovať Mestská polícia Poprad a v prípade ich nerešpektovania bude
vyvodzovať dôsledky formou blokových pokút.

JARNÉ UPRATOVANIE - 2020 v meste POPRAD

Umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov
Veľká
Ϯϳ͘Ϭϯ͘ϮϬͲϬϯ͘Ϭϰ͘ϮϬ
<ǀĞƚŶŝĐĂ

ul. Na letisko (pri potravinách FRESH)
ul. Vodárenská (pri autobus. Zastávke)
ul. Scheffelova (pred Ilavským)
ul. Nová (pod železničným mostom)
ul. Široká (pri učilišti)
Ƶů͘EĂůĞƚŝƐŬŽ;ƉƌŝsŝĂĚƵŬƚĞͿ
ul. Stavbárska
ul. Jarmočná
Futbalový štadión
Ϭϯ͘Ϭϰ͘ϮϬͲϬϵ͘Ϭϰ͘ϮϬ
:h,/͕//
parkovisko bytový dom Antimon
za bytovým domom Váh
za bytovým domom Bárium

:h,s͕s/

ϭϳ͘Ϭϰ͘ϮϬͲϮϰ͘Ϭϰ͘ϮϬ
ul. L. Svobodu bytový dom Labe
ul. Šrobárova (bytový dom Sázava)
ul. Šrobárova pri OSBD
parkovisko bytový dom Amur

Staré mesto

Ϯϰ͘Ϭϰ͘ϮϬͲϬϭ͘Ϭϱ͘ϮϬ

Ƶů͘,ǀŝĞǌĚŽƐůĂǀŽǀĂ
ul. Levočská
hů͘^ĂĚŽǀĂ
ul. Banícka
ul. Popradskej brigády
ul. Bernolákova
ul. Murgašova
ul. Okružná (garáže)

Západ

Ƶů͘Ϯϵ͘ĂƵŐƵƐƚĂ
pred bytovým domom Šípka
za cestnými stavbami
garáže (pri Hoteli Olympia)

Ϯϳ͘Ϭϯ͘ϮϬͲϬϯ͘Ϭϰ͘ϮϬ

ƉƌŝŬůǌŝƐŬƵ

Ϭϯ͘Ϭϰ͘ϮϬͲϬϵ͘Ϭϰ͘ϮϬ
^Ɖ͘^ŽďŽƚĂ
ul. B. Němcovej (pri UNIMO)
pri ZŠ
ul. Košická
pri cintoríne
Sobotské námestie
Nižany (pri mostíku)
'ĂƚƚŝŶŐĞƌŽǀĂ
ϭϳ͘Ϭϰ͘ϮϬͲϮϰ͘Ϭϰ͘ϮϬ
Stráže
ul. P. Jilemnického (pri záhradkách)
ƉƌŝŝŚƌŝƐŬƵ
ǀƉĂƌŬƵ
ul. Fr. Hečku
ul. Štefánska
ul. Švermova
Ϯϰ͘Ϭϰ͘ϮϬͲϬϭ͘Ϭϱ͘ϮϬ
:h,///
ul. Suchoňova
ul. Jesenná
ul. Záborského

Ϭϭ͘Ϭϱ͘ϮϬͲϬϴ͘Ϭϱ͘ϮϬ
DĂƚĞũŽǀĐĞ
ul. Puškinova
ul. Bezručova / J. Kráľa
Továrenská štvrť
ul. Allendeho (pri garážach)
Matejovské námestie
ul. Lidická

ŠPORT

Termíny harmonogramu jarného upratovania zatiaľ ostávajú
v platnosti. Bude sa postupovať
podľa vyvíjajúcej sa situácie na
Slovensku. Občania mesta Poprad budú včas informovaný na
verejných sieťach o prípadných
zmenách harmonogramu jarného
upratovania.
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