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EDITORIÁL
Kto šetrí, má za tri…

So svadbami akoby sa vrece roz-
trhlo. Vypovedajú o  tom nielen 

záznamy z  matrík, ale aj nedostatok 
všetkého svadobného, čo len existuje. 
Šialenku majú fotografi i kameramani 
a nájsť voľnú sálu je poriadna kovboj-
ka. Veď treba to stihnúť pred ďalšou 
vlnou. Vieme. Aj mien pri svadbách 
v našej spoločenskej rubrike Mesační-
ka Poprad pribudlo.

K  svadbám tak akosi prirodzene 
patrí aj ten správny bontón. Teda. 
Aspoň kým sa nezotmie. Ja som od-
malička bola expertka na trapasy. 
Občas rýchlejšie rozprávam ako mys-
lím, a potom to tak vyzerá. Pamätám 
si na jednu svadbu na západnom 
Slovensku. Bola honosnejšia. Nablý-
skané poháre a  taniere na stoloch. 
Všetko ako z časopisu. Tak veľmi som 
si vravela, že správaj sa slušne. A  aj 
mi to išlo. Až kým čašníci vo frakoch 
nezačali na stôl roznášať nádoby s vo-
dou podobné malému okrúhlemu 
akváriu. Na spodku kamienky. Ako 
v  akváriu. Dnes štandard, no v  čase, 
keď sa na svadobných stoloch vyní-
mali malé sklenené fľaše naplnené 
sódou, netradičné. Keď pán vo fraku 
položil „akvárium“ na náš stôl a milo 
sa usmial, z mojich úst akosi nechtiac 
vypadlo: „A rybička?“ Príliš konzerva-
tívnemu pánovi, ktorý sedel oproti 
mne, takmer údený losos od úžasu 
z  úst vypadol. Keď si dnes predsta-
vím, že to bola asi jediná veselá situ-
ácia z celej tejto svadby, vravím si, aj 
dobre. Pozlátko naokolo akosi ľuďom 
nedovolilo odviazať sa. Dvaja profe-
sori ekonómie, ako inak, spoza „veľkej 
mláky", robili štúdiu. Na vzorke 3 tisíc 
Američanov sa ukázalo, že manžel-
ské páry, ktoré mali lacnejšiu svadbu 
aj snubný prsteň, majú šťastnejšie 
manželstvá. Naopak, páry, ktoré 
na svadbu minuli vyše 18  tisíc dolá-
rov, sa vraj rozvádzajú 1,3 x viac ako 
je priemer. Výskum ale tiež odhalil, že 
čím viac svadobných hostí, tým men-
šia bola ich rozvodovosť. Mám pocit, 
že pánom to trošku nevychádza, pre-
tože viac hostí úmerne dvíha aj cenu 
svadobnej hostiny. Či?

Raz som čítala, že recept na šťast-
né manželstvo je zamilovať sa viac-
krát, no do tej istej osoby. Všetkým 
párom, ktoré sa rozhodli pre život 
bok po boku, želám šťastné manžel-
stvo. No a  pri svadbách teda pozor 
na výdavky. Veď jeden nikdy nevie, či 
to tí Amíci nemysleli vážne.

Jana Pisarčíková
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„Bude to tábor s  veľkým T. Ja som Šedivý 
vlk, neďaleko stojí Tichý vietor a  toto sú 
naši indiánski zverenci. Budeme sa hrať, 

poznávať, zisťovať, čo je v nás, a potom si tieto zážit-
ky budeme nosiť v  srdci celý život. 
Viac vám nepoviem, pretože inak 
by prišiel celý Poprad.“ Týmito slo-
vami predstavil ešte pred odcho-
dom animátor Radko tábor, ktorý 
pripravilo mesto Poprad pre deti 
zo sociálne znevýhodnených rodín 
a  deti rodičov pracujúcich v  kritic-
kej infraštruktúre. „Ide už o  dlho-
ročnú tradíciu a som rád, že aj tento 
rok zažili naše deti zábavu a  relax 
v  srdci nádhernej prírody. Vo väč-
šine prípadov je tento náš poby-
tový tábor jediný, ktorý počas leta 
navštívia, pretože si to ich rodičia 
zo svojich príjmov nemôžu dovoliť. Náklady spojené 
s pobytom nezaťažia ani jednu rodinu, pretože všet-
ky náklady sú hradené mestom,“ povedal primátor 
Anton Danko. Samospráva vyčlenila zo svojho roz-
počtu pre realizáciu tohto letného tábora 25 200 €.

Kopec zážitkov

Tábor mesto zorganizovalo už po 22-krát. V tom-
to roku boli pripravené dva turnusy. „Deti si let-

ný tábor užili v  Slovenskom raji 
na Geravách. Ako to už býva zvy-
kom, mesto Poprad pre ne pripra-
vilo darčeky, v  ktorých si mohli 
nájsť tričko s erbom mesta Poprad, 
šiltovky, omaľovánky, a  podobne. 
V  každom z  týchto táborov bolo 
40 detí. Tak, ako každý rok, pri-
pravili sme pre ne krásny program. 
Naši piati lektori, ktorí sú dušou 
týchto táborov, boli skvelí. Deti si 
priniesli kopec zážitkov,“ povedala 
Petra Závacká, vedúca sociálneho 
odboru MsÚ Poprad.

Po indiánsky

Hlavnou témou pobytového tábora boli prérijní 
Indiáni. Deti spoločne s  lektormi vyrábali totemy, 
užili si zábavu pri indiánskom táboráku a zasúťažili si 
v  indiánskej športovej olympiáde. Nechýbali ani vý-

Prvú júlovú sobotu stáli popradské 
deti s  pobalenými kuframi 
pred budovou sociálneho odboru 
MsÚ. Plné očakávania podupkávali 
na mieste. Nečudo. Vedeli, že ich 
opäť čaká letný tábor plný zábavy. 
Tentokrát sa premenili na prérijných 
indiánov. V  tom istom čase mesto 
zorganizovalo aj denný tábor 
pre deti zamestnaných rodičov. 

Na Geravách 
sa utáborili 
prérijní 
Indiáni 

"IDE už O DlhOROČNú 
TRADÍcIu A SOM RáD, 

žE Aj TENTO ROK 
ZAžIlI NAŠE DETI 
ZábAvu A RElAx 

v SRDcI NáDhERNEj 
PRÍRODy."
Anton Danko, 

primátor mesta Poprad
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lety do prírody, a to na Červenú skalu, Klauzy, Poľanu 
Glac, Dedinky – Palcmanskú Mašu. Pozreli si Ochtin-
skú aragonitovú jaskyňu a lanový park pri Dobšinskej 
ľadovej jaskyni.

Zábava celý deň

Mesto, v  spolupráci s  Centrom pedagogicko  – 
psychologického poradenstva a  prevencie, počas 
júla okrem pobytového tábora zorganizovalo aj den-
ný tábor pre deti zamestnaných rodičov. Taktiež sa 
konal v dvoch turnusoch a určený bol deťom vo veku 
od sedem do jedenásť rokov. V  každom z  turnusov 
ich bolo 25. Rodičia ráno svoje ratolesti priviezli 
do Centra pedagogicko – psychologického poraden-
stva a prevencie. A tam už pre ne začínal vždy iný - 
zaujímavý deň. O náladu sa starali traja lektori. Deti 
si pozreli kúzlo optickej ilúzie v Tricklandii v Starom 
Smokovci, zabavili sa v Relax Parku Jazierko v Tatran-
skej Lomnici. Kvapľové útvary si pozreli v Belianskej 
jaskyni. Oddýchli a vyšantili sa v popradskom akva-
parku. V  Liptovskom Mikuláši v  Tatrapolise objavili 
miniatúry známych svetových stavieb. Výlet absol-
vovali aj na Kežmarský hrad, kde navštívili hradnú 
kaplnku i  vyhliadkovú vežu. Samospráva vyčlenila 
na denné tábory 7 700 €. Okrem pestrého a  zábav-
ného programu dostali deti taktiež od mesta tričká, 
šiltovky, vrecúška s propagačným materiálom i slad-
kosti od sponzorov.

Jana Pisarčíková 
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Financie na nový automobil získalo mesto Poprad aj 
vďaka dotácii z  Ministerstva práce, sociálnych vecí 
a  rodiny SR. „Celková cena auta je 37 650 €, zvyšok 

sme dofinancovali z  prostriedkov mesta. Vozidlo spĺňa 
všetky moderné požiadavky na prepravu ľudí so zdravot-
ným hendikepom, vrátane hydraulickej plošiny. Teší ma, 
že aj takto sme mohli skvalitniť úroveň sociálnych služieb 
v meste Poprad,“ povedal primátor Anton Danko.

Počas pandémie zadarmo

Pre prepravovaných ľudí je cesta novým autom určite 
komfortnejšia. Šofér sa najviac potešil z hydraulickej plo-
šiny, ktorá mu pomáha pri nakladaní pacientov. Predtým 
musel plošinu ovládať vlastnou silou. To, že sa do nového 
auta investovať oplatilo, potvrdzuje fakt, že v uplynulom 
roku staré auto najazdilo viac kilometrov, než koľko by ste 

prešli autom počas dvoch ciest z Popradu do Fínska a na-
späť (spolu 8 539 km). Dokopy urobilo 1 519 jázd. Preprav-
nú službu potrebovalo 140 ľudí. Počas pandémie mesto 
za účelom vakcinácie prepravovalo zdravotne hendike-
povaných ľudí zadarmo  (jp)

Nový 
štvorkolesový 

pomocník 
Pre obyvateľov s ťažkým zdravotným postihnutím, 

ktorí sú odkázaní na individuálnu prepravu, 
s nepriaznivým zdravotným stavom, či 

s obmedzenou schopnosťou pohybu, mesto Poprad 
už od roku 2009 poskytuje prepravnú službu. 

Po trinástich rokoch už ľudí preváža  nové auto. 

INFO K PREPRAVNEJ SLUŽBE 
Prepravná služba sa poskytuje na základe stano-

viska sociálneho odboru, najmä v pracovných dňoch 
(pondelok – piatok) od 6.30 do 15.00 hodiny. Cena je 
jedno euro za jeden kilometer. Ak je prijímateľ pre-
pravnej služby  odkázaný na sprievod, sprevádzajúca 
osoba má prepravu bezplatne. 

Kontakt:  0904 205 205 alebo 052/7160379

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., v spolupráci 
s mestom Poprad, ponúka návštevníkom centra počas horúcich letných 
dní bezplatnú pitnú vodu z vodovodu na osvieženie. Zároveň spoločnosť 
PVPS, a. s., vyjadruje úprimné poďakovanie pánovi primátorovi za skvelú 
spoluprácu pri zriadení stánku a jeho sprevádzkovania.

V centre mesta v blízkosti fontány je umiestnený stánok, v ktorom si 
návštevníci metropoly pod Tatrami môžu vychutnať čistú vodu, ochutenú 
citrónom alebo mätou. „Vodný bar“ je v prevádzke v pracovných dňoch 
od 11.00 – 17.00 hodiny a tiež aj počas víkendov. Nápoj sa podáva v ekolo-
gických bio rozložiteľných pohároch. Návštevníci sú veľmi spokojní s prí-
jemným osviežením, najmä, keď teploty atakujú 300 C. Aj pre smädných 
psíkov je pripravená miska s vodou.

Nezabúdajme, že pitná voda výrazne detoxikuje ľudský organizmus, 
pomáha zlepšovať cel-
kový zdravotný stav človeka. Každý živý organizmus obsahuje veľké množstvo 
vody a bez tejto najvzácnejšej tekutiny by neexistoval žiadny život. Podľa slov 
odborníkov - nedostatok tekutín sa prejavuje bolesťou hlavy, malátnosťou 
a  poklesom duševnej i  fyzickej výkonnosti. Preto je nevyhnutné množstvo 
vody v ľudskom organizme pravidelne doplňovať.

Veríme, že turisti, návštevníci, cyklisti, deti, ale aj domáci obyvatelia, sa pote-
šia výnimočnému baru a doprajú si pohár najzdravšieho nápoja na doplnenie 
nevyhnutného pitného režimu počas letných horúčav.

Božena Dická
PVPS, a. s.

Foto: Jana Pisarčíková

Vodný bar v meste Poprad
Nadácia Veolia Slovensko aj v uplynu-

lom roku poskytla fi nančné prostriedky 
niekoľkým organizáciám svojho regió-
nu. Zamestnanci skupiny Veolia majú 
možnosť získať fi nancie na podporu 
rôznych verejnoprospešných projektov 
s  podmienkou, že sa sami podieľajú na 
ich realizácii ako dobrovoľníci. Jednou 
z  podporených aktivít bolo vytvorenie 
haly v Centre pre deti a rodiny Alžbetka, 
n.o. v  Spišskej Novej Vsi. Vďaka fi nan-
čnej pomoci sa zrealizovali nové stierky 
a  nátery, vybavenie jedálne a  obývacej 
časti. Realizáciou projektu sa umožnilo 
vytvorenie priestorov, kde sa klienti cen-
tra najčastejšie stretávajú pri spoločných 
chvíľach, a  tak môžu rozvíjať svoje du-
chovné a sociálne hodnoty.

Ďalším zaujímavým podporeným po-
dujatím bol Duatlon v Spišskej Novej Vsi.

Už niekoľko rokov je ŠK Iglovia o.z. or-
ganizátorom najvyššej súťaže, a  to Maj-
strovstiev SR. Duatlon je modifi káciou 
triatlonu, je to verzia bez vody a  zara-
ďuje sa medzi najťažšie športy. V  hlav-
nej kategórii sa beží 10 km, bicykluje 40 
km a záverečný beh je 5 km. V žiackych 
a  detských kategóriách sú vzdialenosti 
adekvátne prispôsobené. Snahou or-
ganizátorov je pritiahnuť deti a  mládež 
v našej elektronickej dobe k športovaniu. 
Celkovo sa súťažilo v 8 štartových vlnách 
v kategóriách od Nádejí (kategória C) až 
po vekovú kategóriu V3, t.j. muži a ženy.

Obe organizácie vyjadrili svoje mimo-
riadne poďakovanie našej Nadácii Veolia 
Slovensko za poskytnutú podporu.

Nadácia Veolia Slovensko pomáha rôz-
nym komunitám a podporuje dobrovoľ-
nícku činnosť svojich zamestnancov. Ide 
najmä o rozvíjanie duchovných hodnôt, 
realizáciu a  ochranu ľudských práv ale-
bo iných humanitných cieľov, ochranu 
a  tvorbu životného prostredia, zacho-
vanie prírodných a  kultúrnych hodnôt, 
podporu zdravia, vzdelávania, vedy, telo-

výchovy a športu. Teší nás, že aj v radoch 
našich zamestnancov sa nachádzajú ak-
tívni a  obetaví ľudia s  cieľom pomáhať 
druhým.

Božena Dická, PVPS, a.s. 
Slavomíra Vogelová StVPS, a.s.

Nadácia Veolia Slovensko
Foto: archív PVPS, a.s., StVPS, a.s.

Nadácia Veolia Slovensko nezištne pomáha

In
ze

rc
ia

 - 
 1

/2
 0

6 
01

 0
8 

20
22



7

August 2022
D

IA
N

IE V
 M

ESTE
FOTO: mesto Poprad

Doba pandémie ukázala, že byť technicky 
zručným je veľmi potrebné. Komunikovali 
sme s  rodinou prostredníctvom svojich IT 

pomocníkov, nakupovali, vybavovali potrebné 
veci v bankách, či na úradoch. Popradskí seniori sa 
v júli stretli v Xenóne. Absolvovali školenie v rámci 
celonárodného projektu na zlepšenie digitálnych 
zručností. „Školenie pozostávalo zo štyroch tema-
tických okruhov: základná práca s digitálnym za-
riadením, vyhľadávanie informácií, komunikácia online 
a informačná bezpečnosť. Seniori boli zlatí. Ku školeniu 
pristupovali zodpovedne, ale aj s humorom. Naučili sa 
základy práce s tabletom, niečo o surfovaní na interne-
te a  bezpečnosti. Hodnotím to veľmi pozitívne,“ pove-
dal vedúci oddelenia informatiky MsÚ Poprad Jaroslav 
Maitner, ktorý seniorov zaúčal. Po skončení školenia pí-
sali jeho účastníci aj záverečný test. Keďže išlo o pilotný 
projekt, práve podľa vyhodnotenia testov sa nastaví sys-
tém, akým sa bude postupovať ďalej.

Dvadsať seniorov

Ako priblížil Ján Surmík, predseda okresnej organi-
zácie Jednoty dôchodcov, po dohode so sociálnym od-
borom bolo vybratých dvadsať seniorov z popradských 
denných centier. Keďže chceli, aby ich záujem pramenil 
z hladu po IT vedomostiach, tak prekvapenie v podobe 
venovaného tabletu, klávesnice i informačného materi-
álu, si nechali až na koniec školenia. „Mesto na toto ško-
lenie zabezpečilo priestory, a tiež vysokorýchlostný in-
ternet nielen pre tieto účely. Seniorom v Xenóne zostane 
k dispozícii aj naďalej,“ dodal Maitner. (jp)

Seniori sa skamarátili s tabletom
Aj seniori v meste Poprad sa zapojili 

do celonárodného projektu na zlepšenie 
digitálnych zručností z dielne Ministerstva 

investícií, regionálneho rozvoja 
a informatizácie Slovenskej republiky. 

Za výsledky v  liečbe pacientov s  cievnou moz-
govou príhodou na základe zozbieraných dát 

a analýzy výsledkov za rok 2021, získala popradská 
nemocnica medzinárodné najvyššie diamantové 
ocenenie ESO Angels Awards (Európska organizá-
cia pre cievne mozgové príhody) Diamond Status.

Práve cievne mozgové príhody spolu s kardio-
vaskulárnymi ochoreniami sú druhou najčastejšou 
príčinou úmrtí vo vyspelých krajinách. Ich liečba je 
komplexná a  vyžaduje si skúsený a  vzdelaný tím 
odborníkov z  odboru neurológie, rádiológie, in-
tervenčnej rádiológie, ale aj z  ošetrovateľskej sta-
rostlivosti. Ako povedala primárka Neurologického 
oddelenia s JIS, MUDr. Ľubica Snopeková, ocenenie 
je dôkazom správnej logistiky i  spolupráce celé-

ho tímu neurologického oddelenia i  spolupráce 
s inými oddeleniami. „Pre nás je prioritou pacient, 
ktorému sa maximálne snažíme poskytnúť kvalit-
nú zdravotnú starostlivosť na európskej úrovni. To 
najvyššie - diamantové ocenenie je pre neurolo-
gické oddelenie tiež veľkou výzvou do ďalšej našej 
práce,“ povedala.

V  uplynulých rokoch Nemocnica Poprad tiež 
získala tri medzinárodné zlaté ocenenia ESO Angels 
Awards (Európska organizácia pre cievne mozgové 
príhody) GOLD STATUS za výsledky v liečbe pacien-
tov s cievnou mozgovou príhodou na základe zo-
zbieraných dát a analýzy výsledkov, a to za rok 2018 
a následne ho obhájila aj za roky 2019 a 2020. 

(Red.)

V
ŠIM

LI SM
E SI 

Diamantové 
ocenenie 

pre popradskú 
nemocnicu 
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Triafali šípkami do terča, preverili si svoju presnú 
mušku v petangu, zahrali si golf a potrápili svoje hla-
vy pri hre Rummikub (pozn.  red.: spoločenská hra 

s číslami založená na princípoch kartovej hry Žolík). Mesto 
Poprad pre seniorov po prvýkrát zorganizovalo športovú 
olympiádu denných centier. „Spolu s pánom primátorom 
Antonom Dankom sme si uvedomili, že je potrebné zakti-
vizovať seniorov, pretože mali veľký deficit stretávania sa 
a športovania,“ vysvetlila dôvody Petra Závacká, vedúca 
sociálneho odboru MsÚ Poprad.

Nechýbala chuť víťaziť

Bojovalo sa o putovný pohár mesta Poprad a seniori 
ukázali, že im v žilách koluje krv bojovníkov a preukáza-
li aj veľkú chuť víťaziť. Olympiáda odštartovala 8. júna 
a  prvou súťažnou disciplínou bol spomínaný petang 
na novovybudovanom ihrisku na Francisciho ulici – v par-
ku pri Zariadení opatrovateľskej služby. Každé denné 
centrum si pripravilo družstvo, ktorého počet členov bol 
rôzny a  prispôsobený podľa jednotlivých disciplín. Čle-
novia sa v družstvách mohli aj striedať v závislosti od ich 
zdatnosti a potenciálu. Na záver bola pripravená aj jed-
na netradičná a nešportová disciplína. Aj pri nej seniori 
zo seba vydali maximum. „Išlo o súťaž v pečení koláčov. 
Myslím si, že v  horúčavách, ktoré v  tom čase boli, sa aj 
pri nej dosť zapotili,“ dodáva Závacká.

Pohár vybojovali Sobotčania
Vyhodnotenie olympiády sa konalo v predposledný 

júnový deň. Seniori sa stretli v dennom centre na Juhu. 
Aj keď, čo sa týka cti, zvíťazili všetci, absolútnym víťazom 
s najvyšším počtom bodov zo všetkých disciplín sa stalo 
denné centrum v Spišskej Sobote. Odniesli si so sebou aj 
putovný pohár mesta Poprad. Ostatní seniori ale neostali 
bez odmeny. Od mesta dostali nielen pamätné medai-
le, ale aj maličký honorár v podobe čokoládovej mince. 
„Myslím, že sme založili peknú tradíciu. Už dnes vieme, 
aké športové disciplíny nachystáme na budúci rok. Ale 
neprezradíme ich. Teším sa, že sme naštartovali aktivi-
ty pre seniorov a verím, že budú pilierom aj pre budúcu 
aktivitu mesta Poprad v roku 2023 už pod hlavičkou Eu-
rópskeho mesta športu,“ uzavrela Závacká. Seniori dostali 
do každého denného centra tiež zbrusu nové šípky, aby 
mohli počas roka pilne trénovať a následne svoje výkony 
predviesť v ďalšom olympijskom ročníku.

Jana Pisarčíková

Popradskí seniori majú za sebou 
dni, v ktorých naplno prejavili 
svojho športového ducha 
a všetkým dokázali, že ich forma 
je stále na výbornej úrovni. Prvá 
olympiáda seniorov sa stretla 
s veľkým úspechom.

Pohár mesta 
Poprad putoval 

do Spišskej Soboty 
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Vlk, medveď, diviak, sova, slimák, či ryby. Už viac 
ako deväť mesiacov mestské lesy v Kvetnici zdo-
bia osadené drevorezby v  podobe zvieratiek. 

Práve po ich stopách sa vybrali popradské triedne 
kolektívy. Do súťaže s  názvom Tajomstvá drevených 
zvieratiek na Kvetnici sa ich z popradských škôl i škôlok 
zapojilo viac ako osemdesiat. „Deti mali za úlohu roz-
deliť si výletné trasy k jednotlivým drevorezbám Kvet-
nice, pričom každá z  nich ukrývala slovíčko. Zo slov 
v  správnom poradí potom do súťažného letáčika za-
písali vylúštené heslo a  letáčik odovzdali v  MIK,“ vy-
svetlila pravidlá súťaže Lucia Pitoňáková, riaditeľka MIK 
Poprad. Salamandru a žabu deťom dokonca pomohli 
nájsť počas sprevádzaného výletu. „Všetci účastníci 
boli nadšení krásou prírodných zákutí na Kvetnici,“ do-
dala Pitoňáková. Výhru v podobe darčekov od mesta 
Poprad, poukazy na zmrzlinu, balík sladkostí, sprevá-
dzanie od MIK i rozprávkové premietanie v kine Tatran 
si užilo šesť víťazných kolektívov.

Zábava na Tancuľke

Hneď prvú júlovú sobotu na Tancuľke MIK spolu 
s  Centrom voľného času zahájili prázdniny Hravým 
popoludním. Odštartovali Zážitkové soboty, počas 
ktorých môžu deti zbierať pečiatky do zážitkových 
preukazov a  získať odmeny. Počasie síce poslúchať 
nechcelo, no aktivity v lese si aj napriek tomu prišli užiť 
desiatky detí so svojimi rodičmi. Maľovalo sa na tvár, 
jazdilo na poníkovi. Predposlednú júlovú sobotu zase 
priamo na námestí dali návštevníci Zážitkových sobôt 

Našli drevené 
zvieratká a užili si 
Zážitkové soboty

Mestská informačná 
kancelária (MIK) odštartovala 
letný program pre deti 
i dospelých vo veľkom štýle. 
Objavili tajomstvá drevených 
zvieratiek na Kvetnici, zapotili 
sa pri Cyklostredách a zabavili 
sa počas Zážitkových sobôt.
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šancu tancu. Spoločne si zakrepčili spolu s  folklór-
nymi súbormi Letnička i  Vagonár. „Zážitkové soboty 
budú pokračovať aj naďalej. 13. augusta je priprave-
ný program s názvom Popradská patrola. V Aréne Po-
prad sa predvedú všetky záchranné zložky. 27. augus-
ta bude Nočný beh, na ktorom budú môcť deti získať 
diplom i poslednú pečiatku do Zážitkového preukazu. 
Do zlosovania stačí priniesť preukaz s aspoň 4 pečiat-
kami a za 7 a viac pečiatok získajú deti v septembri od-
menu,“ upresnila Pitoňáková.

Poriadne sa zapotili

Krásy cyklistických chodníkov a  trás spoznávali 
nadšenci bicyklov spolu s  pracovníkom MIK Rastisla-
vom Hudecom, ktorý je nadšencom rekreačnej cyklis-
tiky a  trasy z  mesta Poprad má prejazdené. Prvá tra-
sa Cyklostried viedla cez Spišskú Teplicu do Lopušnej 
doliny, druhá cez Gánovce a Hozelec smerom na Úsvit 
a naspäť do Stráž pod Tatrami. Počas celého leta MIK 
Poprad vykonáva aj sprevádzané prehliadky rôzneho 
druhu, a tiež návštevu kostola sv. Egídia s možnosťou 
výstupu na vežu. „Celkovo v úvode letnej sezóny vyu-
žilo sprievodcovské služby na námestí 153 osôb, pre-
važne išlo o školské kolektívy,“ uzavrela riaditeľka MIK 
Poprad.

Jana Pisarčíková

LETN
É SPRÁV

Y
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Zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako to vyzeralo 
v Podtatranskej knižnici v minulosti? Za sedemde-
siat rokov svojej pôsobnosti sa menila v súvislosti 

s  odbornými trendmi v  knihovníckej práci, kolektívom 
zamestnancov, ale aj novými spolo-
čenskými udalosťami. Pri príležitos-
ti jej 70-teho výročia sme sa pozreli 
na jej históriu.

So srdcom na dlani

Zo začiatku v  nevyhovujúcich 
priestoroch, ale so srdcom na dlani. 
Presne tak poskytovala knižnica v pr-
vých rokoch vzniku služby verejnosti. 
„Spomínať na predchádzajúce desať-
ročia je pre mňa osobne výnimočná 
udalosť. Ku tejto knižnici ma viaže 
celý môj doterajší profesionálny život,“ hovorí súčasná 
riaditeľka Podtatranskej knižnice v Poprade Monika Na-
štická. Začínala ako dobrovoľná knihovníčka vo vtedajšej 
pobočke v mestskej časti Veľká.

Ľudová knižnica

V roku 1951, kedy sa úpravou Povereníctva informácií 
a  osvety obecné knižnice na celom Slovensku preme-
novali na ľudové knižnice, bola stanovená povinnosť 

pre Okresné národné výbory, aby v sídlach okresov za-
ložili Okresné ľudové knižnice. Tá v Poprade sa pretrans-
formovala z Mestskej verejnej knižnice, a to 1. júla 1952. 
Jej riaditeľkou sa stala prvá profesionálna knihovníčka 

v  Poprade Oľga Mimránková. Prvé 
roky boli charakteristické aj sťahova-
ním sa. „Z  priestorov malej obchod-
nej miestnosti na Námestí Duklian-
skych hrdinov (medzi obchodným 
centrom ETERNA a  OTP bankou 
na Námestí sv.  Egídia), sa presťa-
hovala do bývalého Alexyho domu 
na rohu Námestia Duklianskych hrdi-
nov a Zdravotníckej ulice,“ hovorí Na-
štická. Po presťahovaní začala vyvíjať 
bohatú kultúrno -výchovnú činnosť. 
Spolupracovala s ochotníckym súbo-

rom Napred. Spoločne pripravili 47 literárnych večerov 
pod režisérskou taktovkou Bruna Ripku. V  roku 1955 si 
vyslúžila ocenenie Vzorná ľudová knižnica. V šesťdesia-
tych rokoch sa opäť presťahovala, tentokrát do Závodné-
ho klubu Vagónky Poprad.

Päť samostatných oddelení

Keď do platnosti vstúpil zákon o  jednotnej sústave 
knižníc, požadovalo sa, aby knižnice vytvorili päť sa-

Jubileum Podtatranskej knižnice 
Podtatranská knižnica v Poprade je 

počtom používateľov a veľkosťou 
knižničného fondu druhou najväčšou 

knižnicou v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Prešovského 

samosprávneho kraja. V priebehu 
desaťročí prešla výraznými zmenami. 

Tento rok oslavuje sedemdesiate 
výročie svojho vzniku. 

„TEŠÍ NáS, žE SA 
KNIžNIcA ZA Dlhé 

ROKy vyPRAcOvAlA 
NA DôSTOjNý 

STáNOK KulTúRy 
v POPRADE"

Monika Naštická, riaditeľka 
Podtatranskej knižnice
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mostatných oddelení. V  popradskej vzniklo oddelenie 
pre deti a mládež, pre dospelých, ďalej metodické, bib-
liografické a ekonomické oddelenie. „Začiatkom 70-tych 
rokov sa knižnica rozrástla o prvé pobočky mimo mes-
ta, a to vo Veľkej, Spišskej Sobote a v Strážach,“ dodáva 
Naštická. Po devätnástich rokoch prvú riaditeľku vystrie-
dala Katarína Martonová. K už vzniknutým oddeleniam 
pribudlo oddelenie politickej literatúry, ktoré položilo 
základ pre budovanie bibliografického a informačné-
ho  centra knižnice a oddelenie náučnej literatúry. Sídlili 
v dvoch bytoch na ulici D. Tatarku. Vybudovanie stredis-
kového systému, ktorý odbremenil knihovníkov od spra-
covania knižničného fondu, 15 čitateľských konferencií 
za účasti spisovateľov, literárnych kritikov a  teoretikov, 
zapojenie sa do programu Wolkrovej Polianky a v roku 
1977 presťahovanie sa do priestorov na sídlisku Západ. 
Aj to je súčasť histórie Podtatranskej knižnice.

bábkový súbor i nové priestory

Knižnica bola vždy nielen uchovávateľom kníh, ale 
aj svetom kultúrneho diania. Čo ste možno nevedeli, 
pri knižnici niekoľko rokov pracoval aj bábkarský súbor, 
ktorého členkami boli pracovníčky knižnice. V roku 1980 
získal diplom za prvé miesto v okresnej súťaži ochotníc-
kych bábkarských súborov. O päť rokov neskôr dostala 
knižnica k dispozícii zrekonštruované priestory v Spišskej 
Sobote, kde zriadila oddelenie umenia a klubovú čitáreň. 
„V  polovici osemdesiatych rokov sa strediskový systém 
rozpadol a  knižnice sa začlenili do mestských a  miest-
nych kultúrnych stredísk. V roku 1991 patrili pod miestne 
a mestské samosprávy,“ uvádza riaditeľka.

Začiatky 90-tych rokov

V roku 1991 bola menovaná na post riaditeľky Anna 
Balejová. Knižnica bola riadená priamo ministerstvom 
kultúry. Zrušili sa pobočky v prímestských častiach, zlú-
čením politického a  náučného oddelenia sa vytvorilo 
oddelenie náučnej literatúry. „Začiatky deväťdesiatych 
rokov boli charakteristické postupným zavádzaním 
automatizácie do všetkých činností knižničnej praxe, 
čo zvyšovalo kvalitu i  rozsah poskytovaných služieb,“ 
hovorí Naštická. Náučné oddelenie sa presťahovalo 
do budovy, v ktorej sídlilo oddelenie pre deti a mládež 
a oddelenie krásnej literatúry pre dospelých.

…a prichádza internet

Keď Ministerstvo kultúry SR zriadilo Podtatranské 
kultúrne centrum, knižnica stratila svoju právnu sub-
jektivitu. Bola špecializovaným odborným útvarom 
centra s  názvom Podtatranská knižnica v  Poprade. Až 
keď kultúrne centrum zaniklo, právnu subjektivitu zís-
kala naspäť. 1. apríla 2002 po zmene zákona prechádza 
pod Prešovský samosprávny kraj. O tri roky neskôr zria-
dila internetovú študovňu. Novou službou sa stal verejný 
internet. V roku 2015 sa začala realizovať oprava objektu 
knižnice – meštianskeho domu v Spišskej Sobote.

Knižnica kráča s dobou

1. marca 2019 sa riaditeľkou stala Monika Naštická. 
„Mojou úlohou bolo vytvoriť mladý, nový kolektív, kto-
rý bude schopný nadviazať na bohatú činnosť knižnice 
a vytvárať predpoklady na ďalšie skvalitňovanie služieb 
v  súlade s  modernými trendmi,“ hovorí. Putujúca kniž-
nica, Dni poľskej kultúry, nová internetová stránka i au-
tomatizovaný knižničný systém DAWINCI. To všetko sa 
v knižnici dialo. Dnes naplno kráča s dobou. V roku 2020 
bolo spustené požičiavanie e -kníh. „Čitatelia majú k dis-
pozícii vyše 9 tisíc kníh online. V súvislosti s pandémiou 
sme začali vysielať online podujatia. V  júli uplynulého 
roka vyšlo prvé číslo newslettra Podtatranskej knižnice 
a v tom istom čase sa čitateľka Karin stala našou amba-
sádorkou na instagrame,“ vyratúva riaditeľka. Po prvý-
krát sa knižnica zapojila aj do programu Vybavenie kniž-
níc a menšia knižničná infraštruktúra Fondu na podporu 
umenia a  na základe schváleného projektu, sa detské 
oddelenie v centrálnej knižnici zmenilo na moderné pro-
stredie s oddychovými zónami. „Teší nás, že sa knižnica 
za dlhé roky vypracovala na dôstojný stánok kultúry 
v  Poprade, že je miestom spoločenského i  kultúrneho 
stretávania sa verejnosti a  vzdelávacím i  informačným 
strediskom,“ uzavrela Naštická.

Jana Pisarčíková

Knižnica v skratke
•	 Podtatranská knižnica disponuje bohatým 

knižničným fondom - 150 592 knižných jed-
notiek pre všetky vekové kategórie.

•	 Plní funkciu metodického a  koordinačné-
ho centra pre knižnice v  okresoch Poprad 
a Kežmarok.

•	 Za minulý rok 2021 zaregistrovala 5 168 pou-
žívateľov a navštívilo ju 58 291 návštevníkov.

•	 Usporiadala až 294 kultúrno -spoločenských 
a výchovno -vzdelávacích podujatí a dosiah-
la celkovo 134 815 výpožičiek.
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Revivalové štvrtky, koncertné piatky, rozprávko-vé a  divadelné soboty 
i  folklórne ne-dele. Popradské kultúrne leto je v plnom prúde. Záujem o vy-stúpenia je veľký, takmer každé predstavenie zaplní priestor me-dzi kostolmi do posledného mies-ta. V  júli sme si mohli zatancovať na hity skupín Polemic, Peter Bič Projekt, Emmy Drobnej, či Desmo-du. Mladšie ročníky si zábavu užili na koncerte Ega s  Majselfom. Bránice nás od smiechu boleli počas šou Petra Marcina – Ne-skoro večer, a tiež pri stand -up co-medy Silné reči v podaní Jakuba Gulíka, Jakuba Zitrona Ťapáka a Dana Čistého. Revivalové sku-piny priniesli na popradské ná-mestie Pink Floyd, Mira Žbirku, Erosa Ramazzottiho i  U2. Tým sa ale kolotoč kultúry ani zďa-leka nekončí.

Kultúrne leto 
zapĺňa námestie
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V  mesiaci 

august sa môžete 

tešiť na skupinu Gladiátor (12.8.), 

Hex (19.8.), Buty (26.8.). V rámci re-

vivalových štvrtkov uvidíte Guns 

N’Roses (11.8.), Aerosmith (18.8.), 

Shakiru (25.8.). Pre deti je v rámci 

rozprávkových sobôt prichystaný 

bohatý program  – Bacilky a  Vita-

mínky (Hoki -Poki Poprad, 6.8.), Malý 

princ (ShowDeTom, Nová Dedinka, 

13.8.), Prešibaný kocúr v  čižmách 

(Divadlo Actores Rožňava, 20.8.). 

Dospelí si v  rámci divadelných sobôt môžu 

tiež pozrieť talkshow Jána Snopka s hosťa-

mi Filipom Tůmom a Vladom Kobielskym 

s názvom Randevú Jána Snopka (13.8). Di-

vadlo Actores z Rožňavy zahrá hru Sher-

lock Holmes a  záhada rodu Baskerville 

(20.8.). Posledným vystúpením v  rámci 

divadelných sobôt bude predstavenie 

divadla LaKomika z Bratislavy s názvom 

Top Secret (27.8.). Nedele budú opäť 

patriť nášmu nádhernému folklóru 

a tradíciám. Tešiť sa môžete na: Páni 

bratia na ľudovú nôtu (7.8.), ĽH Stana 

Baláža (14.08.), 
Pavla Šporcla a Gipsy 

way ensemble (21.8), DFS 

Letnička a FS Vagonár. 
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Písal sa rok 1904. 
A m b i c i ó z n y 
Daniel Haláth 

zakladá v  Poprade 
zámočnícku dielňu. 
V  malej, nenápadnej 
dielni v centre mesta 
(pozn.  red.: v  súčas-
nosti park oproti Tat-
ranskej galérii), sa ve-
nuje kovo -obrábaniu. 
V  Poprade stretáva 
svoju lásku a budúcu 
manželku Idu Riczin-
gerovú. V  roku 1922 
prišiel moment, kto-

rý zmenil nielen jeho svet - zákazka od Českosloven-
ských dráh (ČSD) na opravu nákladných železničných 
vozňov. „Vtedy už 43-ročný Daniel Haláth vstupuje 
do železničného biznisu a tento rok datujeme ako za-
čiatok výroby a opráv nákladných železničných voz-
ňov v  Poprade. Zároveň je to okamih, ktorý ovplyv-
ňuje chod dejín výroby koľajových vozidiel v  Euró-
pe,“ hovorí Zuzana Domanická, vedúca oddelenia PR 
a marketingu spoločnosti Tatravagónka, a. s.. S víziou 
ďalšieho rozvoja Haláth postupne odkupoval v centre 
mesta pozemky a budovy, hľadal a spájal investorov 

a ľudí, až napokon po II. svetovej vojne podnik v cen-
tre mesta zanikol. Tradíciu opráv a  výroby vagónov 
v Poprade preberali závody lokalizované vo východ-
nej časti mesta, kde podnik sídli dodnes.

vzostupy a pády

Neprajné 30. roky, II. svetová vojna, rok 1989 a vý-
zvy novej doby boli skúškou odhodlania a vytrvalos-
ti mnohých ľudí, vďaka ktorým môže byť dnes spo-
ločnosť Tatravagónka pokračovateľom tejto tradície. 
Menili sa názvy, vlastníci, výrobný sortiment aj loka-
lita výrobných priestorov, no fortieľ pretrval. „Hlavne 
vďaka Danielovi Haláthovi, ale nepochybne aj ďalším 
pokračovateľom jeho myšlienky a mnohým generáci-
ám Vagonárov, ktoré vytrvalo s nami budovali našu 
spoločnosť, dnes oslavujeme už 100-ročnú históriu 
výroby a opráv vozňov a podvozkov v Poprade. Je len 
málo spoločností, ktoré o  svoje uplatnenie bojovali 
tak odhodlane a vytrvalo, ako tá naša,“ dodáva Do-
manická.

Z Popradu odišiel

Haláth nakoniec železničný priemysel opustil 
a s ním aj naše mesto. Nový domov si našiel v Strop-
kove, kde si otvoril obchod s rozličným tovarom. Trá-
pila ho reuma. Za krátku dobu sa presťahoval do Šiah 
v  blízkosti kúpeľov Dudince. Historicky po prvýkrát 

Vnuk 
zakladateľa 

Halátha 
navštívil 

Tatravagónku 
Sto rokov odhodlanej a vytrvalej práce. Jeden 

z najväčších popradských zamestnávateľov 
v tomto roku oslavuje storočnicu. Cesta 

za výrobou vagónov nebola jednoduchá. Dnes 
ale Tatravagónka patrí k najvýznamnejším 

výrobcom nákladných železničných vozňov 
a podvozkov v Európe. Historicky prvýkrát si, 

pri príležitosti stého výročia výroby vozňov 
v Poprade, spoločnosť obzrel vnuk zakladateľa 

tejto tradície Oto Haláth s rodinou. 
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Poďakovanie

Žijeme v dobe plnej neistôt, nepokoja, nevraživosti 
a najmä ľahostajnosti, ktorá je evidentná zo stra-

ny štátu voči zdravotníckym pracovníkom. Preto člo-
vek priamo túži po vľúdnom slove, prejave ľudskosti, 
aby sa upokojil a  dokázal zvládať nástrahy života, 
neupadal do depresie a pocitu osamelosti. Ak sa člo-
vek stretne s takými javmi, ktoré v tom dobrom slova 
zmysle už ani nečaká, tak ho to príjemne prekvapí.

V tejto dobe som bola nútená podrobiť sa zdravot-
ným úkonom opakovane na viac dní, čo by si vyžado-
valo hospitalizáciu v  nemocnici, ktorej som sa však 
chcela vyhnúť. A  tak mi túto službu ambulantným 
spôsobom ochotne poskytuje dvojica Popradčanov, 
MUDr. Ján Hnath a sestrička Daniela Hnathová.

Počas niekoľkých dní som mala možnosť odpozo-
rovať spôsob fungovania v neurologickej ambulancii.

Aj napriek veľkému počtu pacientov tam vždy 
vládne pokojná atmosféra, profesionálny, vľúdny 

a ľudský prístup oboch zdravotníckych pracovníkov 
ku každému pacientovi. Zvlášť som obdivovala pána 

doktora, s  akou trpezlivosťou počúva každého pa-
cienta, nech by hovoril čokoľvek, lebo ako mi sám 
povedal, iba tak sa dozvie niečo dôležité, potrebné 
k  nastaveniu liečby. Priznám sa, taký zážitok som 
u niektorých iných lekárov nemala.

Sestrička Daniela Hnathová nie je nič dlžná svojej 
povesti vynikajúcej a veľmi zručnej zdravotnej sestry. 
Veď v  máji tohto roku sa stala laureátkou ocenenia 
Biele srdce na celoštátnej úrovni. Ocenenie sa ude-
ľuje Slovenskou komorou sestier a  pôrodných asis-
tentiek za významný prínos v starostlivosti o nemoc-
ných. Srdečne blahoželám.

Chcem sa aspoň týmto spôsobom poďakovať nie-
len za seba, ale verím, že aj za ostatných pacientov, 
obom manželom Hnathovým za ich ľudský prístup, 
ochotu a liečbu nášho poškodeného zdravia. Želám 
im veľa vitality, zdravia, síl pracovať pre nás i naďalej, 
aj keď obaja sú už v dôchodkovom veku a majú nárok 
na zaslúžený oddych.

Blažena B.

si spoločnosť TATRAVAGÓNKA,  a.  s., ktorá je pokra-
čovateľom myšlienky Daniela Halátha, prišiel do Po-
pradu obzrieť jeho vnuk, Oto Haláth. Spolu s rodinou 
žije na západnom Slovensku. Spomienok na starého 
otca až tak veľa nemá, avšak z  toho, aké základy sa 
podarilo jeho dedovi vybudovať, neskrýval nadše-
nie: „Pri návšteve podniku som pocítil hrdosť, že starý 
otec dal základy firme, ktorá začínala ako malá diel-
ňa a dnes je to spoločnosť s dosahom do celej Európy. 
Je pre mňa zadosťučinením, že napriek ťažkým ča-
som, ktoré firmu sprevádzali, odolala a je tu dodnes. 
Opapa by bol hrdý a šťastný,“ povedal Oto Haláth.

Aj napriek mnohým úskaliam, Tatrava-
gónka, a. s. dnes predstavuje vlajkovú loď 
skupiny, ktorá je etablovaná v  5 krajinách 
Európy a predstavuje trendsettera v oblas-
ti vývoja a  výroby vagónov a  podvozkov. 
Najväčší zamestnávateľ v Prešovskom kraji 
zamestnáva 3 000 pracovníkov v Poprade 
a Trebišove. Od roku 2021 sa však vagonár-
ska výroba udomácnila už aj v Tlmačoch.

Jana Pisarčíková 

       Daniel Haláth - prvý rad dole, 7 sprava

"cÍTIl SOM hRDOSť, žE STARý 
OTEc DAl ZáKlADy úSPEŠNEj 

FIRME."
 Oto Haláth, vnuk zakladateľa
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Neohraničený 
svet Fera Liptáka

Tatranská galéria hostí jedinečnú dvojvýsta-
vu známeho slovenského maliara, scénografa, 
ilustrátora či autora vtipných kresieb, Fera Lip-

táka, s  názvom Vedľajšie účinky, ktorú podporilo aj 
mesto Poprad. „Výstava zazname-
náva vývoj a  predovšetkým roz-
manitosť autorovej tvorby. Mno-
hé jeho diela vznikajú na základe 
postrehov a  náčrtov, ktoré si často 
zaznamenáva do rôznych skicá-
rov. Samotné skicáre sa tak stáva-
jú umeleckými predmetmi plnými 
tvorivosti, kresieb, výňatkov z kon-
verzácií a  spontánnych nápadov,“ 
uviedla kurátorka výstavy Melita 
Fodor Gwerková.

Neohraničený svet

Svet Fera Liptáka je tak trošku iný, dal by sa vystih-
núť slovom neohraničený. „Každý predmet sa môže 

stať umeleckým a každá aj úplne banálna situácia sa 
môže stať inšpiráciou. Vojsť do autorovho sveta zna-

mená zbaviť sa akýchkoľvek pred-
sudkov, nesledovať čas a vnímať život 
s otvorenými očami a hravým posto-
jom, ktorý aj vážne situácie premení 
na úsmevné príhody,“ dodáva kurá-
torka.

Ľahkosť bytia

Autor dokáže svojimi dielami vy-
volať emócie. Ako povedala kurátorka, 
cítiť z nich radosť z tvorby i výraznú ko-
munikáciu obrazu s divákom. „Príbeh 
obrazu sa odvíja podľa nášho nasta-
venia. Niekedy sa na ňom zasmejeme, 

inokedy sa zamyslíme. Významnou súčasťou autorovej 
tvorby je známy okatý človiečik, ktorý sa ocitá v rôznych 

Výstavu rodeného Popradčana, zakladateľa 
divadla Teatro Tatro, držiteľa mnohých domácich 

i zahraničných ocenení, vrátane dvoch Českých levov, 
si môžete pozrieť v Tatranskej galérii do 4. septembra.

"TvORbA FERA lIPTáKA 
vyTváRA AKúSI OáZu, 

v KTOREj ČlOvEK
NájDE POTEŠENIE, 

DObRú NálADu, MOžNO 
Aj NEjAKú INŠPIRácIu 

A NAjMä ĽAhKOSť 
byTIA."

 Melita Fodor Gwerkova, 
kurátorka výstavy
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František Lipták sa narodil 24. 

apríla 1962 v Poprade. Po skončení 
Strednej umelecko -priemyselnej 
školy v  Košiciach (odbor grafika) 
absolvoval vysokoškolské štú-
dium na Vysokej škole múzických 
umení v  Bratislave (odbor diva-
delná scénografia). Od roku 1986 
začal spolupracovať s rôznymi di-
vadlami na Slovensku a v zahra-
ničí. Zaujímal sa o filmovú tvorbu, 
ako architekt a výtvarník v spolu-
práci s režisérom Martinom Šulí-
kom sa podieľal na profilových 
slovenských filmoch 90. rokov, 
za ktoré získal ocenenia Český 
lev. Doposiaľ zrealizoval približ-
ne sto divadelných hier, viaceré 
dlhometrážne a  televízne filmy. 
Svoju maliarsku tvorbu prezen-
toval na mnohých samostatných 
aj kolektívnych výstavách doma 
i v zahraničí.

situáciách, a na ktorého neobyčajné príbehy upozorňujú názvy diel v po-
dobe slovných hračiek.“ Častým motívom sú aj vymyslené krajiny s lieta-
júcim pňom, kopcami a skalami z iných svetov. Diela v rámci farebných 
škál prechádzajú od klasickej jesennej kolorácie, cez sýte a výrazné farby, 
až po najnovšie čiernobiele variácie, ktoré priťahujú detailmi. „Výstava 
ako celok je teda rôznorodá, ako je rôznorodá aj autorova tvorba. Kaž-
dé dielo ale v  sebe nesie odtlačok svojho autora, a  práve vďaka nemu 
tvorba Fera Liptáka vytvára akúsi oázu, v ktorej človek nájde potešenie, 
dobrú náladu, možno aj nejakú inšpiráciu a najmä ľahkosť bytia,“ doda-
la kurátorka.  (jp)

O TEATRO 
TATRO 

V roku 1990 Fero Lipták spo-
lu so súčasným režisérom On-
drejom Spišákom založil ne-
závislú divadelnú spoločnosť 
Teatro Tatro.  A tak sa v mest-
skej časti Poprad – Veľká zača-
li pred vyše tridsiatimi rokmi 
rodiť prvé veľké divadelné 
idey, diela a impulzy.  Po čase 
divadlo presunulo svoje sídlo 
do Nitry, ale 32. sezónu otvo-
rilo začiatkom júna priamo 
pod Tatrami, v  mestskej časti 
Spišská Sobota hneď dvomi 
predstaveniami – Cirkus Char-
ms a  novým predstavením 
Kabaret, ktorého premiéra sa 
uskutočnila minulý rok v  réžii 
Ondreja Spišáka a s výtvarný-
mi návrhmi Františka Liptáka. 

Teatro Tatro si dnes svoje 
„divadelné sály“ nosí všade 
so sebou a prezentuje sa sna-
hou komunikovať s  divákmi 
tým najzrozumiteľnejším mož-
ným jazykom. Azda aj preto 
si za dobu svojej existencie 
získalo množstvo nadšených 
priaznivcov. 
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Na odbore preventívnej údržby pamiatok Pa-
miatkového úradu Slovenskej republiky pracu-
je aj Pavol Jackovič. V  rámci projektu Pro Mo-

numenta II, ktorý je zameraný na preventívnu údržbu 
pamiatok, inšpektori pamiatok navštívili aj evanjelický 
kostol v Spišskej Sobote. Prezreli ho doslova od hlavy 
až po päty. Keď sa vyšplhali cez úzky otvor v klenbe 
dlhým rebríkom s čelovkami na hlave priamo do krovu 
kostola, čakalo ich viacero prekvapení. „Dlho nenavští-
vené podkrovie historickej stavby nám opäť raz uká-
zalo, aké poklady môže takýto priestor skrývať. Našli 
sme tam datovanie výstavby krovu kostola z  roku 
1777 aj spolu s insígniami MSW. Rok sa zhoduje aj s ná-
pisom na hlavnej fasáde kostola. Čo sa nedalo pre-
hliadnuť, boli nápisy čiernou farbou na krove, kde sa 

strechársky majster Jozef Gabriel podpísal pri výmene 
krytiny v  čase, keď menili šindľovú za novú keramic-
kú škridlu. Našli sme aj signované kusy tejto krytiny 
v podstreší,“ opisuje Pavol Jackovič.

Tabuľku musí niekto preložiť

Najväčšie prekvapenie prišlo, keď pomaličky od-
chádzali. „Všimol som si veľmi nenápadnú tabuľku 
z hrubého papiera, priklincovanú na zdvojenom stĺpe 
s veľkým nápisom „Zur Errinerung“ (Pre pamäť). To je 

Evanjelický kostol augsburského vyznania 
v Poprade-Spišskej Sobote je národnou kultúrnou 

pamiatkou zapísanou v Ústrednom zozname 
pamiatkového fondu. Počas prehliadky, s cieľom 
vyhodnotenia jeho stavebno-technického stavu, 

v ňom pamiatkari našli vzácne nálezy. Cenné 
doklady o stavebnej činnosti boli ukryté v jeho 

podkroví.

Podkrovie kostola 
v Spišskej Sobote
vydalo svoje 
tajomstvá 
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asi najvzácnejší nález, pretože týchto tabuliek je na Slo-
vensku veľmi málo. Keď som to konzultoval s kolegom 
Ľuborom Suchým, ktorý sa výskumom historických 
krovov na Slovensku venuje dlhodobo, povedal mi, že 
na celom Slovensku ich zatiaľ našli len niekoľko kusov. 
Výrobcom krovu bola dielňa z  Kunewaldu (pozn.  red.: 
dnešný Kunín v  okrese Nový Jičín v  Českej republike), 
kde bola veľká nemecká enkláva, takže nie je prekva-
pujúce, že prišli pracovať na evanjelický bohostánok 
hoci aj na ďaleký Spiš. A pri tejto príležitosti to aj zapí-
sali. Na tabuli je viacero dátumov. Písaná je v nemčine. 
A ešte čaká na svoj preklad. Písmo je už veľmi vyblednu-
té a musí sa do toho pustiť nejaký archivár, ktorý pozná 
jazyk. Môže to byť ešte zaujímavé,“ dodáva Jackovič. 
Text na tabuli pravdepodobne zaznamenal okolnosti 
úpravy krovu a  výmeny strešnej krytiny, respektíve aj 
iných úprav, nakoľko rokov sa na nej uvádza viac, a to 
1777, 1852, 1875, 1888, 1897. Z totožného mesta (z Ku-
newaldu) pochádzajú aj nájdené škridle označené nápi-
som „Heinrich Zeike Kunewald Neutitschen.“

Na malom mieste veľa objavov

Ako Jackovič dodal, niekedy sa hodnotné nálezy 
nájdu naozaj iba náhodou. „Záleží na tom, či sa človek 
práve pozerá pod nohy alebo okolo seba,“ usmial sa. 
Rovnakou náhodou v čase prehliadky narazil aj na ďalší 
objav. „Natrafil som na slabo čitateľný podpis modrou 
rudkou zrejme tesárskeho majstra s  datovaním 1897, 
kedy sa pri výmene krytiny posilňoval aj krov. Práve tam 

sú doplnené časti a pri nich aj spomínané meno majstra. 
Na maličkom priestore bolo tých nálezov toľko, že som 
si povedal, že to nie je bežná vec a  oplatí sa to publi-
kovať. Do podkroví totiž chodia vlastníci stavieb veľmi 
málo, a tak sa tam dajú nájsť ešte neobjavené nálezy, 
ale aj mnoho porúch,“  dodáva.

údržbou sa dá veľa zachrániť

V rámci projektov Pro Monumenta – Prevencia údrž-
bou a  Pro Monumenta  II., inšpektori pamiatok sídliaci 
v Trnave, Banskej Štiavnici a Levoči, vykonali stovky pre-
ventívnych obhliadok pamiatok. „Stavbu najprv prezrie-
me od strechy až po pivnice a pre vlastníka spracujeme 
správu o stavebno -technickom stave pamiatky s vyzna-
čením porúch na fotkách a v pôdorysoch. Vyhodnotíme 
prečo vznikli a čo treba urobiť na ich odstránenie. Na-
vrhneme riešenia aj so stupňom priorít, pričom menšie 
poruchy, ako napr. upchatý odkvapový systém alebo 
dieru v strešnej krytine, vieme aspoň provizórne opra-
viť aj hneď na mieste,“ vysvetlil Jackovič. Ako zdôraznil, 
pri historických pamiatkach nie je dôležitá iba ich ob-
nova, ale aj pravidelná starostlivosť. „Veľa autentických 

historických súčastí pamiatok vieme zachovať práve 
údržbou. Čím bola stavba výnimočnejšia, tým kvalitnej-
ší materiál sa na ňu používal. Ak boli napríklad okná vy-
robené z kvalitného dreva pred 300 rokmi a udržiavajú 
sa, vie drevo prežiť aj takýto dlhý čas.“ Preto inšpektori 
pamiatok šíria medzi vlastníkmi historických pamiatok 
osvetu. „Snažíme sa ľudí naučiť, že tak, ako v minulosti 
mali ľudia v  pamäti akýsi harmonogram udržiavacích 
prác od čistenia strechy až po bielenie izieb a fasád váp-
nom, takýto plán potrebujú aj všetky historické stavby. 
Nie je dôležité robiť iba obnovu, ale dbať aj na údržbu, 
vďaka ktorej vieme mnoho vzácnych prvkov a konštruk-
cií zachrániť a predĺžiť im životnosť.“

Jana Pisarčíková 
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RNDr., MUDr. Štefan Rosipal zomrel vo veku 80 rokov

Narodil sa v  Pezinku 22.  1.  1942. Štúdium na Lekár-
skej fakulte Univerzity Komenského v  Bratislave ukončil 
s vyznamenaním. Počas pôsobenia vo Svidníku, vo funkcii 
zástupcu primára, absolvoval diaľkové štúdium v  odbo-
re chémie na prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzity 
v Prahe. Po jeho ukončení získal ďalší titul RNDr.. Motivá-
ciou na toto štúdium mu bolo rozšírenie vedomostí v ob-
lasti medicínskych laboratórnych vyšetrení. O niečo neskôr 
ich zužitkoval v rozsiahlej problematike dedičných, ako aj 
získaných metabolických ochorení. V  rokoch 1977-1979 
pracoval vo funkcii primára detského oddelenia v  Parti-
zánskom. V roku 1979 vyhral konkurz na pozíciu primára 
v novovybudovanej nemocnici v Poprade, kde pracoval až 
do svojho odchodu do dôchodku. Vďaka svojej húževna-
tosti, vzácnej vzdelanosti a neúnavnej aktivite, postupne 
vybudoval z  nevýrazného detského oddelenia pracovis-
ko, ktoré si získavalo rešpekt nielen na Slovensku, ale aj 
v  zahraničí. Výzvou mu bolo novovytvorené pracovisko 
kriticky chorých novorodencov, ktorému sa s láskou a za-
nietenosťou vytrvalo venoval. Na tomto oddelení naplno 
uplatňoval svoje vedomosti v odbore chémie, prírodných 
vied a medicíny. Fascinovala ho problematika dedičných, 
ako aj získaných metabolických ochorení.

Pán primár Rosipal pochopil aj nesmierny význam 
preventívnych programov v pediatrii, hlavne v oblasti zís-
kaných porúch metabolizmu tukov. Významnou mierou 
prispel k  zavedeniu celoplošného skríningu cholesterolu 
v detskom veku od 11. do 17. roku života. Ambíciou tohto 
preventívneho programu je postupné znižovanie výskytu 
kardiovaskulárnej morbidity a mortality v dospelosti.

Pán primár Rosipal vykonal množstvo vysoko profesio-
nálnej a priekopníckej práce vo funkcii primára oddelenia, 
ako aj aktívneho člena neonatálnej sekcie v oblasti neo-
natálnej starostlivosti. Zaslúžil sa o  výrazné skvalitnenie 

komplexnej starostlivosti o  kriticky chorých novoroden-
cov, a to nielen na regionálnej úrovni, ale aj na úrovni ce-
loslovenskej. Jeho zásluhou sa v Poprade vyvinula vcelku 
atypická situácia, keď si primár detského oddelenia po-
nechal v  podriadenosti „neonatológiu“. Celý konziliárny 
background - všetci pediatrickí špecialisti slúžili služby aj 
na neonatológii, čo prispelo k vyššej kvalite.

Pán primár si vážil kolegov vzdelaných, empatických 
a zapálených pre vedu a pokrok. Mnohí z nás sme pod jeho 
vedením získavali pediatrickú erudíciu, a  to v  imponujú-
cich a podnetných, náročných odborných diskusiách, ktoré 
viedol v priebehu vizít a lekárskych sedení. Podnecoval nás 
tak k intenzívnemu štúdiu a získavaniu odborných znalostí, 
ale často sa pri svojej práci stretol aj s nepochopením. Vy-
trvalo pripomienkoval a kritizoval vedenie a manažment 
nemocníc za vlažný prístup k vzdelávaniu sestier a lekárov 
hlavne v čase, keď sa až nezdravo dostávala do popredia 
práce zdravotníkov ekonomika, nazeranie na zdravie len 
cez čísla, skĺzavanie k priemernosti, ľahostajnosti voči per-
spektívam nemocnice. Neustále nabádal mladých kole-
gov k publikačnej a prednáškovej činnosti, ku konfrontácii 
so zahraničnými pracoviskami, k  medziodborovej spolu-
práci a diskusii. A neustále bazíroval na vzdelávaní a samo-
vzdelávaní, v ktorom videl nové perspektívy a budúcnosť 
pediatrie.

Aj v úctyhodnom veku si prakticky do posledných dní 
udržiaval duševnú sviežosť a orientáciu v mnohých aspek-
toch každodenného života.

Česť jeho pamiatke!

Za spolupracovníkov detského oddelenia Nemocnice 
Poprad

MUDr. Beáta Šoltýsová

Spomíname na primára 
RNDr., MUDr. 
Štefana Rosipala
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„ ...napriek tomu, že rozlúčka bolí, sme plní vďačnosti za fakt, že 
sme stretli v živote človeka plného múdrosti, obetavosti a vízie 
do budúcnosti...“
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Spoločenská rubrika

júN

18. 6. Roman body a veronika Marová  

24. 6. Peter beck a Dominika Turková  

 Rastislav Zemčák a Petra labancová  

25. 6. Slavomír Pavličko a Mgr. Miroslava   
  Mirkovičová 

 Marco carvalho a jana Polovková  

 Marek Dulovič a Mgr. Ivana Meráková 

 Maroš Pišta a Patrícia Pechová  

28. 6. jakub Závacký a Katarína bendíková  

júl 

1. 7. Alojz bednarčík a jana Rusnáková  

 Peter Gergoš a laura hlavačová  

2. 7. Ivan baranovič a Adriána Kralovičová 

  Dávid Dolinay a lucia Dlugošová  

cITáT
„Jestvujú iba dva spôsoby, ako prežiť svoj život. Jeden je, akoby nič nebolo zázrakom. 
A druhý, akoby zázrakom bolo všetko.“
   Albert Einstein

MANžElSTvO uZAvRElI 

Lekárska pohotovosť pre deti a dorast 
Lokalizácia: 
Detská poliklinika – vchod č. 2, spoločný priestor 
s detskou imunoalergologickou ambulanciou
Tel.: 052 / 7125 683

Ambulantná pohotovosť pre dospelých 
Lokalizácia: Nemocnica - poliklinická časť, 
1. poschodie, číslo dverí P106 / 
Spádova oblasť okres Poprad
Tel.: 052 / 7125 614, 052 / 7125 525

Zubná pohotovosť
Lokalizácia: Nemocnica - budova hlavnej 
vrátnice, 1. poschodie, číslo dverí 102
Tel.: 052 / 7125 613

Lekárne, ktoré zabezpečujú lekárenskú starostlivosť v rámci 
prevádzkových hodín počas pracovných dní, soboty a nedele:

•	 Lekáreň	Dr. Max, OC Kaufland, Jiřího Wolkera, Poprad, tel. 0901961195, 

(8:00 - 20:00)

•	 Lekáreň	Dr. Max, Dlhé hony 1, Poprad (9:00 - 21:00)

•	 Lekáreň	BENU, Teplická cesta 4359/3, Poprad (8:00 - 20:00)

•	 Lekáreň	BENU, OD Kaufland, Moyzesova 4067/3, Poprad, tel. 0905821914 

(8:00 - 20:00)

•	 EKOLEKÁREŇ Poprad, OC FORUM, vchod z Francisciho ulice, 

Námestie Sv. Egídia 3290/14, Poprad, (8:00 - 20:00)

ZDROJ:E ‑VUC.SK

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

Ordinačné hodiny:
Sobota, nedeľa 09:00 – 13:00

Rozpis zabezpečenia poskytovania lekárenskej pohotovostnej služby

ZDROJ: NEMOCNICA POPRAD 

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

júN

21. 6.  v Poprade – Veľkej s Ervínom vavrom (1956) 
22. 6. v Poprade – Veľkej s Gabrielou Fábianovou (1944) 
 v Poprade – Veľkej s Mgr. ladislavom Gerhátom (1969) 
23. 6. v Spišskej Sobote s Emíliou Zahoranskou 
24. 6. v Poprade – Veľkej s boženou Kováčovou (1939) 
27. 6. v Poprade – Veľkej s jánom Kokym (1976) 
28. 6.  v Poprade – Veľkej s Milanom Dirgom (1938) 

júl

2. 7. v Poprade – Veľkej s jánom Kôrom (1952) 
4. 7. v Poprade – Veľkej s Dominikom Mazurekom (1937) 
 v Poprade – Veľkej s Ing. Rastislavom lehotským (1961) 
8. 7. v Poprade – Veľkej s Annou Albertovou (1933)  
13. 7. v Poprade – Veľkej s Petrom Mikolajom (1951) 
 v Poprade – Veľkej s Ľudmilou buhoveckou (1931) 
14. 7. v Poprade – Veľkej s vladimírom Kacvinským (1952) 
 v Poprade – Veľkej s jozefom Kesselom (1939) 
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Ženský hokejbal je na Slovensku tak trochu v tie-
ni toho mužského, ale stále sa mu venuje dostatok 
dievčat - prevažne hokejistiek. Patria medzi ne aj Po-
pradčanky Alexandra Gaborčíková a Emília Leskov-
janská. Boli v  kádri ženskej hokejbalovej reprezen-
tácie na nedávnych Majstrovstvách sveta v Kanade 
a spoločne s tímom mohli len prekvapiť, hoci v mi-
nulosti sa už ženy tešili trikrát zo striebra a  v  roku 
2011 boli dokonca zlaté. V šesťčlennej skupine skon-
čili tento rok štvrté a zaistili si postup do semifinále. 
V ňom podľahli neskoršiemu šampiónovi - domácej 
Kanade len tesne 2:3, no i duel o bronz mal pre nich 
cenu zlata. Zmerali si sily s  Američankami a  po ví-
ťazstve v skupine 4:3 ich dokázali zdolať opäť, ten-
tokrát 2:0. „Pripravovali sme sa na to tri roky. Chceli 
sme tam niečo dokázať a  určite priniesť medailu. 
Zlato sa nám nepodarilo, ale aj 3. miesto je úspech. 

Na ostatných hokejbalových Majstrovstvách sveta v Kanade patrili opäť 
medzi tradičných ašpirantov na titul slovenskí hokejbalisti, veď obhajovali 
prvenstvo a útočili na historický zápis, ak by získali zlato piatykrát 
po sebe. V kádri boli aj Popradčania, ale tentokrát im to nevyšlo a vypadli 
už vo štvrťfinále s Gréckom. Popradčanky však boli aj v kádri ženskej 
reprezentácie, ktorá sa medaily dočkala. Domov prišli s bronzom na krku 
a so zážitkami sa podelili Alexandra Gaborčíková s Emíliou Leskovjanskou.

Popradské hokejbalistky 
pomohli reprezentácii 
k bronzu

"SlOvENKy už DlhO 
NA MEDAIlu ČAKAlI

A chcElI SME ju 
PRINIESť DOMOv Aj 

PRETO, Aby SME
uKáZAlI cElEj KRAjINE, 

žE Sú Tu Aj žENy, 
NAKOĽKO STálE

bOlI v POPREDÍ lEN 
MužI." 

Alexandra Gaborčíková
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V semifinále to bolo o jediný gól. Celý zápas bol na-
pínavý a mrzelo nás, že sme takto prišli o finále. Dali 
sme však hlavy dokopy a povedali sme si, že aj zá-
pas o bronz má pre nás veľký význam. Poriadne sme 
sa na to vyspali a pripravili sme sa hlavne psychicky. 
Slovenky už dlho na medailu čakali a chceli sme ju 
priniesť domov aj preto, aby sme ukázali celej kra-
jine, že sú tu aj ženy, nakoľko stále boli 
v  popredí len muži,“ uviedla Alexandra 
Gaborčíková. „Ja osobne som tam určite 
išla s tým, že chcem medailu. Najkrajšia 
by bola zlatá, ale pred turnajom by som 
bola vďačná za hocijakú. Bolo to dosť 
náročné, keďže sme hrali za sedem dní 
sedem zápasov a  niekedy sme nemali 
ani 24 hodín na oddych. Napriek tomu 
sme s Američankami vedeli držať v záve-
re tempo, a  to bolo dôležité,“ pridala sa 
jej nielen hokejbalová, ale aj hokejová 
„parťáčka“ Emília Leskovjanská.

hokejbalistkám chýba liga

Obe popradské hokejistky, ktoré spá-
jajú svoj športový život aj s hokejbalom, 
sa zhodli v tom, že ženskému hokejbalu 
chýba koncept, ktorý by prispel k výraz-
nejším úspechom. Príprava na svetový 
šampionát bola totiž založená posledné 
mesiace len na zrazoch a  herných pre-
vierkach. „Určite by bolo lepšie, keby 
bola aj na Slovensku nejaká hokejba-
lová liga pre ženy. Dievčatá by tak mali 
viac možností pripraviť sa. Väčšina z nás 
však hráva hokej, a  tak kondične a  si-
lovo sme boli pripravené dobre. Musím 

zároveň priznať, že hokejbal 
mi na oplátku pomohol aj 
k  hokejovému reprezentač-
nému dresu,“ skonštatovala 
E. Leskovjanská. „Som veľmi 
vďačná klubu Avion Košice, 
ktorý mi umožnil v  príprave 
na Majstrovstvá sveta hrávať 
Prešovskú mužskú hokejbalo-
vú ligu. Hokejbal sa totiž nedá 
trénovať na ľade. Ženám by ur-
čite pomohlo, keby sa zaviedla 
nejaká liga aj pre nich. Možno 
by stačil aj tím v mužskej lige,“ 
uzavrela A. Gaborčíková.

Marek Vaščura
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Po sezóne, plnej skautov z  Nhl na našich tri-
búnach, sa už začiatkom júna okolo teba 
roztočil kolotoč preddraftových aktivít. Ako 

si spomínaš na jednu z  najvážnejších, ktorou bol 
skautský Nhl Draft combine v buffale?

„Bolo tam približne sto hráčov a z nich asi len tridsať 
Európanov. Zvyšok tvorili Kanaďania a Američania. Roz-
diel bolo hneď cítiť. Najviac sme sa rozprávali s Čechmi, 
Fínmi a Švédmi, ale Američania a Kanaďania boli trochu 
svojskí. Vôbec sa s nami nerozprávali. Neriešili sme to a aj 
napriek tomu sme spoznali nových chlapcov z iných kra-
jín. Sústredili sme sa ale najmä na náročné niekoľkodňové 
testy, ktoré bolo potrebné zvládnuť.“

v  jednotlivých disciplínach si vôbec nezaostával 
a jednu z nich si dokonca vyhral. Prekvapilo ťa to?

„Vôbec som nečakal, že môžem tlak na lavičke vyhrať. 
Viac som si veril na iné disciplíny, ale potešilo ma to. Vý-

sledky testov boli totiž dôležité a ja 
som ich chcel zvládnuť čo najlep-
šie.“

Aké boli následné pohovory s jednotlivými zástup-
cami klubov Nhl?

„Absolvoval som 27 stretnutí a  dôležitý bol už prvý 
dojem. Prvýkrát som išiel do Bostonu a vôbec som neve-
del, čo mám od toho čakať. Vošiel som dovnútra a bolo 
tam asi dvanásť ľudí v  oblekoch. Pýtali sa rôzne otázky 
a mentálni tréneri sledovali, ako hráč reaguje. Bolo to ťaž-
ké hlavne na psychiku, ale už po ďalších sedeniach som si 
zvykol. Najdlhší rozhovor som viedol s Arizonou a odtiaľ 
som spoločne s Tampou Bay cítil najväčší záujem o moju 
osobu. Každý z pohovorov mal ale čosi do seba. Najviac 
som sa nasmial s ľuďmi z Columbusu, no najťažší rozho-
vor som mal s Montrealom. Ich mentálny tréner dával nie-
kedy fakt zvláštne otázky.“

Z historickej noci si 
Mešára stiahol Montreal
Popradský hokejový odchovanec Filip Mešár má vo svojich osemnástich rokoch za sebou 
mesiac ako z  rozprávky. Po vydarených sezónach v  drese extraligového HK Poprad sa okolo 
neho naplno roztočil kolotoč aktivít spojených s draftom do NHL. Napokon z toho bola 7. júla 

v kanadskom Montreale historická noc pre slovenský hokej. Prvé dve miesta 
obsadili Filipovi kamaráti - Juraj Slafkovský a  Šimon Nemec, no a  Mešára si 
vytiahol ešte v  prvom kole z  26. pozície práve Slafkovského Montreal. Toto 
obdobie snov zrekapituloval Filip Mešár v rozhovore aj pre Mesačník Poprad. 
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Kam viedli tvoje kroky po tejto skúsenosti a ako si 
trávil čas pri čakaní na samotný draft do Nhl?

„Hneď po prílete z  Buffala sme si dopriali s  Jurajom 
Slafkovským a  Šimonom Nemcom krátku dovolenku 
v Turecku. Po nej som sa spoločne so Šimonom zapojil 
do letnej prípravy v  Liptovskom Mikuláši pod vedením 
kondičného trénera. Nechcel som nič podceniť, pretože 
som vedel, že ma čaká náročné obdobie.“

Samotný draft do Nhl bol 7. júla v Montreale. Ako 
si prežíval tento veľký deň nielen pre teba, ale 
pre celý slovenský hokej?

„Do Kanady som dorazil dva dni pred draftom, a tak 
som si trochu oddýchol a popremýšľal o tom, čo ma čaká. 
V deň draftu už boli pocity iné. Keď som dorazil na šta-
dión, bolo to niečo úžasné. 25 tisíc ľudí vytváralo nesku-
točnú atmosféru. To, čo sa následne udialo, zrejme nečakal 
nikto. Prvé dve voľby boli slovenské a aj ja som sa zmestil 
do prvého kola. Spoločne s Jurajom a Šimonom sme pre-
písali históriu slovenského hokeja, a to boli neuveriteľné 
pocity. Zatiaľ to bol určite môj najkrajší zážitok v živote.“

Aké pocity s tebou lomcovali, keď sa v hale ozvalo 
tvoje meno na pozícii číslo 26?

„V tú chvíľu ma to trochu prekvapilo. Montreal som vô-
bec nečakal. Dovtedy som mal s nimi len jeden pohovor 
a viac sa mi nikto neozýval. Odľahlo mi, pretože sa blížil 
koniec prvého kola a bol som nervózny. Byť draftovaný 
v  Montreale pred 25 tisíc ľuďmi práve Montrealom bol 
ale fantastický zážitok. Mám to šťastie, že tam so mnou 
bude Juraj Slafkovský, čo mi určite pomôže s adaptáciou. 
Montreal má momentálne tím v prestavbe, a preto mám 
šancu presadiť sa časom do tímu.“

celé Slovensko bolo v  noci na nohách a  zvlášť 
pod Tatrami bolo živo. cítil si podporu z domova?

„Hneď ako ma draftovali, mi trochu „vybuchol“ tele-
fón. Dostával som veľa správ a označení. Bolo toho naozaj 
dosť a doteraz som všetkým nestihol odpísať. Som rád, že 
ma ľudia podporovali a všetkým úprimne ďakujem.“

hneď po drafte si absolvoval tréningy na ľade 
v Montreale a opäť pred množstvom divákov. Aké 
to bolo?

„Na každom tréningu bola plná hala a atmosféra bola 
super. Bolo nás tam 23 útočníkov a 14 obrancov – všetko 
top prospekty. Tempo bolo neskutočné. Hralo sa do tela 
a užíval som si to napriek tomu, že to bolo pre mňa dosť 
náročné.“

Tvoj kamarát juraj Slafkovský podpísal nováčikov-
ský kontrakt prakticky okamžite. Ako to bolo s te-
bou?

„Na spoločnom sedení s manažérom a riaditeľom klu-
bu nám povedali, že podpíšeme zmluvu obaja. Jurajovi to 
však umožnili hneď, no mne termín podpisu neoznámili 
a držali ma v napätí. Agent mi zatelefonoval, až keď som 
bol na letisku na ceste domov. Zablahoželal mi a trojroč-
ný nováčikovský kontrakt sa stal zrazu realitou. Som za to 
veľmi vďačný a budem sa to snažiť čo najlepšie využiť.“

K čomu ťa vlastne tento podpis zaväzuje a aká bu-
dúcnosť ťa čaká?

„Na spomínanom sedení sme sa rozprávali aj o tom. 
K záveru sme nedospeli. V klube budú musieť vyriešiť, čo 
bude pre mňa najlepšie, ale mám tri roky na to, aby som 
sa presadil buď v AHL alebo priamo v NHL. Som otvore-
ný všetkým možnostiam. Chcem ale hrať niekde, kde bu-
dem mať čo najdlhší čas na ľade a kde ma budú využívať 
aj v špeciálnych formáciách.“

Po drafte a návrate domov si zavítal aj na poprad-
ský zimný štadión, kde sídli hK Poprad – klub, kto-
rý ťa vychoval. Aké bolo toto stretnutie?

„Prijali ma s radosťou a ja som im za všetko poďako-
val. Poprad mi predsa umožnil hrať tri roky mužský hokej 
a zdokonaľovať sa. Bez toho by som asi nebol tam, kde 
som teraz. Som veľmi rád, že aj zásluhou klubu sa to takto 
podarilo a ja verím, že mu pomôžu peniaze, ktoré po mo-
jom draftovaní dostane. Verím tiež, že bude naďalej dávať 
šancu mladým rovnako ako mne.“

Podal ti hK Poprad opäť pomocnú ruku a ponúkol 
ti miesto v tíme aj pre ďalšiu sezónu?

„Pri rozhovore to tam padlo a klub o mňa prejavil záu-
jem. Najvyššiu moc má už ale Montreal a ja to veľmi neo-
vplyvním. Verím, že Canadiens sa rozhodnú správne, aby 
to bolo pre mňa čo najlepšie.“

Ako tráviš čas popri čakaní na toto rozhodnutie?

„Ešte dva týždne som po drafte dobiehal resty z letnej 
prípravy a aj na ľade sa pripravujem pod Tatrami. Už v po-
lovici augusta by som ale mal odísť spoločne s Jurajom 
Slafkovským späť do Montrealu a mali by sa o nás posta-
rať kondiční a skills tréneri.“

Marek Vaščura
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V Poprade sa na začiatku letných prázdnin stretli 
tenisti z  celého sveta, ktorí zbierajú potrebné 
body do rebríčka ATP a chcú sa v ňom posúvať 

vyššie. Bolo ich viac ako 60 a  na ďalšom ročníku tur-
naja ITF Poprad – Tatry Open sa medzi nimi nestratili 
ani Slováci. Bola to výborná reklama pre mesto i celý 
región. „Aj touto cestou by som sa chcel poďakovať 
hlavnému partnerovi podujatia - mestu Poprad a pá-
novi primátorovi Antonovi Dankovi za pomoc a pod-
poru pri organizovaní tohto podujatia. Mesto Poprad 
sa významným spôsobom podieľalo na organizácii. 
Práve vďaka tomu sa podarilo navýšiť dotáciu, zreno-
vovať zázemie a dvihnúť postavenú latku opäť vyššie. 
Veľká vďaka patrí aj sponzorom a  podporovateľom, 
bez ktorých by sme sa tu nemohli stretnúť,“ zdôraznil 
riaditeľ turnaja Dávid Šproch. „Nasadenou jednotkou 
bol Nemec Louis Wessels, ktorý sa pohybuje okolo 320. 
miesta v rankingu. Sme radi, že bol o turnaj záujem aj 
zo strany verejnosti a že sa sem chodievali pravidelne 
pozerať aj deti z  miestneho klubu MŠK Poprad  – Tat-
ry. Myslím, že sme spoločne videli kvalitné zápasy, a to 
nielen počas finálového víkendu,“ skonštatoval spolu-
organizátor a člen MŠK Poprad – Tatry Dominik Šproch.

Práve domáci klub MŠK Poprad  – Tatry mohol ťa-
žiť z úspešnej propagácie turnaja, do ktorého vyslal aj 
svojho zástupcu. Bol ním iba 17-ročný Samuel Stolárik, 
ktorý si zahral dva zápasy ako hráč s divokou kartou. 
V  kvalifikácii dvojhry podľahol Jakubovi Krošlákovi 

0:6 a 4:6 a v 1. kole hlavnej súťaže štvorhry stroskotal 
spoločne s  Dušanom Barancom na neskorších fina-
listoch Milošovi Karolovi a  Lukášovi Pokornom (3:6, 
3:6). Nazbieral však množstvo nových skúseností, veď 
v Poprade na takomto turnaji kedysi hrával napríklad 
aj Nór Casper Ruud, ktorý bol len nedávno finálovým 
súperom Rafaela Nadala na Roland Garros. Sú to preto 
turnaje, od ktorých sa dá odraziť. „Minulý rok som sa 
na domácej pôde zúčastnil turnaja s dotáciou 15 tisíc 
amerických dolárov, ale toto bol vlastne už môj prvý 
seriózny turnaj. To že som dostal opäť možnosť, je 
pre mňa obrovská česť. Som z  toho veľmi nadšený 
a dúfam, že mi to len pomôže v mojej budúcej kariére,“ 
povedal po svojom pôsobení na turnaji Samuel Stolá-
rik. „Tie veci, ktoré sme nastavili pri zrode klubu, začí-
najú fungovať. Som rád, že sme mohli dať príležitosť 
aj nášmu hráčovi, ktorému účasť na takomto turnaji 
môže len pomôcť. Celé to má aj za podpory mesta svoj 
zmysel a ja verím, že budúci rok bude turnaj minimál-
ne na takej úrovni, ako bol teraz,“ vyslovil želanie hrdý 
predseda MŠK Poprad – Tatry a spoluorganizátor tur-
naja Igor Lupták. Šéfuje klubu, ktorému sa od svojho 
krátkeho pôsobenia na tenisovej mape podarilo dva-
krát za sebou vyhrať titul Majstra Slovenska družstiev 
v extralige mužov a naďalej vychováva mladé tenisové 
talenty. Tie sa celý týždeň chodievali poctivo pozerať 
na svoje veľké vzory.

Po roku bol Poprad opäť dejiskom 
tenisového sviatku pod Tatrami. 
Na mestských tenisových kurtoch sa 
na prelome júna a júla konal ďalší ročník 
medzinárodného turnaja ITF Poprad – 
Tatry Open. Organizátori dokázali oproti 
vlaňajšku navýšiť dotáciu z 15 na 25 tisíc 
amerických dolárov. Podarilo sa to vďaka 
najväčšiemu partnerovi podujatia – 
mestu Poprad, ale aj vďaka sponzorom, 
ktorým záleží na rozvoji tenisu v regióne. 
Spoluorganizátorom bol domáci klub 
MŠK Poprad – Tatry.

Tenisový 
turnaj nám 
robil reklamu 
vo svete
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vyhrala turnajová jednotka

Na tenisových kurtoch mesta Poprad sa nestratili ani 
ďalší Slováci. Veď do finále štvorhry sa prebojovali Miloš 
Karol s Lukášom Pokorným. Tí napokon v predposledný 
deň turnaja prehrali so švédsko -dánskou dvojicou Simon 
Freund  – Johannes Ingeldsen 4:6 a  2:6. Vyvrcholením 
bolo ale nedeľné finále dvojhry 3. júla. V ňom triumfovala 
turnajová jednotka - Nemec Louis Wessels nad piatym 
nasadeným Rumunom Stefanom Palosim 6:4, 6:3. „Oba-
ja sme nemali svoj deň, čo počas zápasu potvrdil aj Louis, 
ale bol lepší, a preto vyhral. Bol to ťažký a horúci týždeň, 
ale zároveň v nádhernom prostredí. Všade, kde som bol, 
som stretával len samých milých ľudí,“ uviedol po turnaji 
porazený finalista Stefan Palosi. „Bol to zvláštny zápas, 
v ktorom som sa pomaly rozbiehal. Potom som hral už 
oveľa lepšie a vyhrať titul na konci bol špeciálny moment. 
Celý týždeň som si užíval. Ľudia boli úžasní a mesto sa mi 
veľmi páčilo. Mnohí so mnou hovorili po nemecky a to 
bolo super,“ dodal víťaz Louis Wessels.

Tenisti pomáhali

Turnaj pod Tatrami bol popretkávaný viacerými sprie-
vodnými akciami aj s prispením známych osobností špor-
tového života. Nechýbal slávnostný galavečer spojený 
s tradičnou charitatívnou dražbou. Do nej prispeli hod-
notnými artefaktmi bratia Žampovci, Kristína Kučová či 
Andrej Martin. Výťažok z dražby v celkovej výške 4000 € 
organizátori rozdelili na dve polovice. Jedna sa ušla Far-
skej charite vo Vysokých Tatrách a druhá bola venovaná 
pediatrickému oddeleniu Nemocnice Poprad. „Ja sama 
som zapálený športovec a viem, že športovci majú nielen 
pevnú vôľu, ale aj obrovské srdce. Sú veľmi prajní, a preto 
ma teší, že sa takéto podujatia stále konajú. S vydraže-
nou čiastkou máme svoje plány v rámci inovácie nášho 
oddelenia. Zameriame sa na mikrometodiku, aby sme 
tým najmenším nedonosencom spôsobovali čo najmen-
šiu bolesť,“ prezradila primárka pediatrického oddelenia 
s JIS v Nemocnici Poprad Beáta Šoltýsová.

Marek Vaščura

Tenisový 
turnaj nám 
robil reklamu 
vo svete
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Mesačník

POPRAD

5. Piatok 18:00 / Aréna Poprad 
SLOVENSKO – RUMUNSKO 

Prípravný zápas žien 

6. Sobota 18:00 / Aréna Poprad 
SLOVENSKO – RUMUNSKO 

Prípravný zápas žien 

6. Sobota 17:00 / NTC Poprad 
FK POPRAD – MŠK NÁMESTOVO 

1. kolo III. ligy sk. Východ 

7. Nedeľa 17:00 / Futbalový štadión 
Poprad – Stráže  
ŠK ZEMEDAR POPRAD–STRÁŽE – 
ŠK ŠTRBA 

1. kolo 7. ligy PFZ 

11. Štvrtok 18:00  / Zimný štadión mesta Poprad 
HK POPRAD – HC 21 PREŠOV 

Prípravný zápas 

12. Piatok 18:00 / Zimný štadión mesta Poprad 
HK POPRAD – COMARCH CRACOVIA 

Prípravný zápas 

13. Sobota 18:00 / NTC Poprad 
MFK TATRAN LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – 
ŠK SLOVAN BRATISLAVA 

5. kolo Fortuna ligy 

18. Štvrtok 18:00 / Zimný štadión mesta Poprad 
HK POPRAD – RYTÍŘI KLADNO 

Prípravný zápas 

20. Sobota 13:30 / Zimný štadión mesta Poprad 
HC ́ 05 BANSKÁ BYSTRICA – 
RYTÍŘI KLADNO 

75. ročník Tatranského pohára 
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Kam za športom
AUGUST

2022
20. Sobota 17:30 / Zimný štadión mesta Poprad 
HK POPRAD – VAASAN SPORT 

75. ročník Tatranského pohára 

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

3. kolo III. ligy sk. Východ 

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

Kvalifikácia ME 2023 žien sk. E 

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

75. ročník Tatranského pohára 

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

75. ročník Tatranského pohára 

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

3. kolo 7. ligy PFZ 

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

7. kolo Fortuna ligy 

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

Kvalifikácia ME 2023 žien sk. E 

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

4. kolo 7. ligy PFZ 
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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 15. augusta 
2022 poštou, 
alebo doručte 
osobne na adresu 
vydavateľa: Mestská 
informačná 
kancelária, Námestie 
sv. Egídia 43/86, 
058 01 Poprad, 
prípadne emailom 
na jana.pisarcikova@
msupoprad.sk.

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

Výhercu cien 
budeme 
kontaktovať 
telefonicky.

Tešíme sa 
na Vaše odpovede 
a prajeme Vám 
príjemné chvíle 
strávené lúštením.
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20. Sobota 17:30 / Zimný štadión mesta Poprad 
HK POPRAD – VAASAN SPORT 

75. ročník Tatranského pohára 

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

3. kolo III. ligy sk. Východ 

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

Kvalifikácia ME 2023 žien sk. E 

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

75. ročník Tatranského pohára 

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

75. ročník Tatranského pohára 

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

3. kolo 7. ligy PFZ 

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

7. kolo Fortuna ligy 

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

Kvalifikácia ME 2023 žien sk. E 

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

4. kolo 7. ligy PFZ 




