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EDITORIÁL
JAZDÍME 
TOUR DE FRANCE

NEMÁM ČAS. Povedzte. Koľkokrát 
ste si to za posledné obdobie 

povedali? Ja to nerátam. Veď predsa 
na to NEMÁM ČAS (ak by sme boli 
v  online svete, za túto vetu pridám 
smajlíka). Určite so mnou súhlasí‑
te, že všetci žijeme riadne hektic‑
kú dobu. Odkladáme stretnutia 
s priateľmi, či s  rodinou. Odsúvame 
na druhú koľaj veci, ktoré odklad 
ešte znesú. Áno. Aj mňa už chcela 
kaderníčka pozvať k  sebe nocovať, 
aby mi upravila frizúru, lebo kaž‑
dá debata o  termíne končila len 
pri neskorých hodinách. V  júlovom 
čísle Mesačníka Poprad, ktoré práve 
držíte v  rukách, som mala tú česť 
porozprávať sa s hercom Jánom Gal‑
lovičom. Absolútne ma dostal jeho 
krásny výrok. „Nemôžeme predsa 
ísť 365  dní v  roku Tour de France.“ 
Reálne som si v tú chvíľu predstavila 
tep cyklistov počas pretekov pri po‑
riadnom stúpaní. A fakt. Každý jeden 
deň ideme novú etapu. Začína krát‑
ko po rannom „strečingu“ pri vstáva‑
ní z postele. Po rýchlom prísune pro‑
teínov, či iných trávenia schopných 
látok, sa kolotoč pretekov roztočí. 
Nestíhame odpisovať na emaily, či 
správy. Porady, stretnutia. V  polovi‑
ci etapy, v čase obeda, dáme aspoň 
rýchly prísun nejakej chutnej tyčin‑
ky na doplnenie energie. A  ideme 
ďalej. Telefonáty začíname slovami: 
„Môžem ťa na chvíľočku vyrušiť?“. 
Prípadne končíme: „Zavolám neskôr, 
teraz nemôžem.“ A  večer padáme 
unavení do postelí. Ďalší deň pre‑
zlečieme dresy, povieme „ahoj“ na‑
šim fanúšikom pri trati (rozumejte 
rodine a  iným blízkym ľuďom, ktorí 
nás životnou cestou sprevádzajú) 
a točíme ďalej. Niekedy si ale možno 
v honbe za zvládnutím šialenej doby 
neuvedomujeme, čo všetko nám 
počas jazdy vypadlo z batohov. Vkla‑
dáme do banku stále cennejšie veci, 
za ktorými neskôr plačeme. Zdravie? 
Vzťahy? Tých podstatných mien by 
s  otáznikmi nasledovalo ešte veľa 
a  u  každého sú iné. Je tu leto. Čas 
dovoleniek. Preto nám chcem všet‑
kým popriať, aby sme MALI ČAS. 
Na oddych a  pozbieranie všetkých 
tých spomínaných stratených vecí. 
A v júli možno aj na fandenie skutoč‑
ným cyklistom počas Tour de France.

Mgr. Jana Pisarčíková,
redaktorka Mesačníka Poprad
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Už v  marci uplynulého roka podľa slov šéfa 
Pohrebno ‑cintorínskych služieb ostávali 
na cintoríne v  mestskej časti Veľká voľné iba 

dve parcely, na ktorých bolo možné vytvoriť len 90 
nových hrobových miest. Mohli by sa 
zaplniť už do roku 2023. Mesto Poprad 
teda vykúpilo pozemky a  pustilo sa 
do rozširovania cintorína. „Situáciu sme 
museli urýchlene riešiť. Aktuálne sme 
ukončili prvú etapu. Terajší cintorín má 
približne 7-tisíc hrobových miest, takže 
keď sa dokončia ďalšie etapy, budeme 
mať problém pochovávania v  meste 
vyriešený,“ povedal Anton Danko, 
primátor mesta Poprad. „Budeme 
sa posúvať smerom k  diaľnici. Je 
potrebné povedať, že celé toto územie 
je dosť zavodnené, čo znamená, 
že sa muselo a  bude sa musieť aj 
odvodňovať. Čo sa týka stavebných 
prác, je to dosť náročné,“ dodal. Úplným paradoxom 
je, že rozširovanie cintorína nie je považované 
za verejnoprospešnú činnosť, a preto samospráva 

nemohla pri vysporiadávaní pozemkov ísť cestou 
vyvlastňovania. Všetky sa museli odkúpiť.

Klasické i americké hroby, urnový múrik

Celé rozširovanie cintorína 
pozostáva zo štyroch etáp. Aktuálne 
bola ukončená tá prvá. Zrealizovali 
sa hlavné pešie ťahy aj s  vedľajšími, 
ktoré vytvárajú akoby kostru celého 
nového cintorína. Priestor sa využil 
na klasické hrobové miesta s  pevnou 
platňou a  betónovou obrubou, a  tiež 
na takzvané zelené hroby, ktoré 
poznáme hlavne z  amerických štátov. 
Súčasťou je aj urnový múrik, kde sú 
pripravené miesta na uloženie štyroch 
urien v  jednej schránke. „Na novom 
cintoríne je aj bioklimatický záhon, 
ktorý sa nachádza medzi urnovými 
schránkami. Celý areál prvej etapy je 

doplnený trvalkovými záhonmi a takisto aj výsadbou 
vzrastlých stromov, aby sme vytvorili aj miesta, ktoré 
v  budúcnosti budú tienené,“ opísala vedúca odboru 

Úmrtnosť každoročne stúpa, a tým pádom sa zvyšuje aj 
počet hrobových miest. Otvorene to povedal pred rokom 
riaditeľ Pohrebno-cintorínskych služieb Marek Budzák. 
Cintorín v mestskej časti Popradu - Veľká nutne potreboval 
rozšírenie. Predposledný júnový utorok predstavilo mesto 
ukončenú prvú etapu. Nechýbajú hroby na americký štýl 
pochovávania a ani veľký kríž s miestom na rozjímanie. 

Prvá etapa 
rozšírenia 

cintorína je 
hotová

„SNAžIlI SME SA 
ČASTI CINTORÍNA 

PREPOJIť 
A vyTvORIť 

PRIESTOR, KTORý by 
NEbOl PRÍlIŠ NOvý 

A ZáROvEň TAK, Aby 
DObRE ZAPADOl

DO TOhTO 
PROSTREDIA," 
Michaela Dunajská, 

spoluautorka projektu.
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výstavby na Mestskom úrade v  Poprade Kristína 
Horáková. Pribudli tiež lavičky a nové osvetlenie.

Dominanta cintorína

Počas prvej etapy bola dokončená aj dominanta 
nového cintorína. Je ňou veľký kríž. Horizontálna časť 
je drevená, vertikálna je betónová. „Drevená časť 
slúži zároveň aj ako lavička, kde si môžu ľudia sadnúť, 
rozjímať a  spomínať si na svojich blízkych. Betónový 
múrik bude slúžiť ako miesto, na ktorom môžu zapáliť 
a ponechať sviečku,“ dodáva Horáková.

betón je trvácnosť, drevo plynutie času

V  projektovom tíme, ktorý dal podobu prestavbe 
cintorína, pracovala aj Michaela Dunajská, ktorá je 
spoluautorkou projektu. Ako priznala, pri tvorbe bolo 
náročné hlavne uchopiť tak veľkú plochu. „A  taktiež 
fakt, že v  tomto priestore už existuje starý cintorín. 
Snažili sme sa to nejako prepojiť a  vytvoriť priestor, 
ktorý by nebol príliš nový, a  zároveň aby dobre 
zapadol do tohto prostredia,“ povedala. Ako podotkla, 

každý z  architektov sa pri svojej práci inšpiruje tým, 
čo už niekde videl, reagovali ale priamo na konkrétne 
podmienky, ktoré vo Veľkej sú. „A  tiež na klimatickú 
zmenu, a  to napr. výberom materiálov, priepustných 
povrchov, či zelených koridorov. Snažili sme sa prispieť 
k tomu, aby tento priestor zlepšoval aj klímu v meste,“ 
dodala. Pri práci teda kombinovali betón, drevo i zeleň. 
„Betón vyjadruje trvácnosť a  drevo plynutie času,“ 
uzavrela. „Budeme pokračovať ďalej v  odkupovaní 
pozemkov a  v  príprave celého územia. Do piatich 
rokov by sme rozširovanie chceli kompletne ukončiť. 
Uvidíme, ako sa nám bude dariť pri hľadaní finančných 
prostriedkov,“ dodal primátor.

Druhá etapa

V rámci nasledujúcej 2. etapy rozširovania cintorína 
vo Veľkej je plánované vybudovanie parkoviska 
za Domom smútku s  kapacitou 59 miest. Taktiež sa 
zrekonštruuje cesta prepájajúca starú a  novú časť 
cintorína.  

Jana Pisarčíková

5
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Nekonečný príbeh. Aj tak by sa dala nazvať sna‑
ha o  nájdenie voľného parkovacieho miesta 
na sídliskách asi vo všetkých mestách Slo‑

venska. V  Poprade v  uplynulom roku svoje závory 
pre šoférov otvoril prvý parkovací dom na Bajkalskej 
ulici. Za pár mesiacov sa z  pohodlnejšieho parko‑
vania budú tešiť aj obyvatelia jedného z najväčších 
popradských sídlisk. Na Rastislavovej ulici vyrastá 
parkovací dom. Ponúkať bude dokopy 191 stojísk, 
8 parkovacích miest pre invalidov a  dve miesta 
s elektrickou nabíjacou stanicou, čo predstavuje zvý‑
šenie počtu parkovacích miest o sedemdesiat.

Ulicu zjednosmernili

Každý dobrý zámer ale často so sebou prináša aj 
negatívne sprievodné javy a jedným z nich sa ukáza‑
lo dočasné parkovanie. Ubrať čo i len jedno parkova‑
cie miesto na husto obývanom sídlisku je problém. 
Výstavba parkovacieho domu sa navyše realizuje   
pôvodného parkoviska, a  preto museli autá na čas 
túto lokalitu opustiť. Mnohí obyvatelia si nevedeli 
nájsť miesto na zaparkovanie, a tak telefonovali pri‑
mátorovi. Ten ich žiadostiam vyhovel a podnikol prí‑
slušné kroky. Bol sa pozrieť priamo na mieste a zvolal 
poradu zamestnancov MsÚ a riaditeľa Správy mest‑
ských komunikácii Petra Fabiana, aby spoločne našli 
schodné riešenie.

Na novom Juhu rastie ďalší 
parkovací dom 

D
IA
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Prvý júnový pondelok začala 
na sídlisku Juh III dlho očakávaná 

výstavba viacpodlažného 
parkoviska na Rastislavovej ulici.  
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Od Sp. bystrého po Suchoňovu

Tým sa nakoniec ukázalo zjednosmerne‑
nie celej Rastislavovej ulice. Jednosmerka 
bola zavedená od výjazdu na Spišské Bystré 
a končí na Suchoňovej ulici. Jeden pruh sa tým 
pádom uvoľnil, a tak môžu autá parkovať šik‑
mo pozdĺž celej ulice. Z druhej strany sídliska 
na štvorprúdovke je tiež vytvorené pozdĺžne 
parkovanie. Dokopy tak vzniklo asi 150 do‑
časných parkovacích miest. „Až samotná prax 
ukázala, že naozaj vznikla situácia, ktorú bolo 
treba okamžite riešiť. Preto sme zareagovali 
v čo najkratšom možnom čase. Za ústretovosť 
a  pomoc ďakujem aj vedeniu SAD v  Poprade, 
pretože aj mestská hromadná doprava (MHD) 
musí premávať len v  jednom smere,“ povedal 
Anton Danko.

Nastala aj zmena v MhD

Hneď v  prvý deň od zjednosmernenia ko‑
munikácie nastal menší zmätok. Ľudia, ktorí 
cestovali MHD, ostali prekvapení. Linky museli 
zmeniť svoju trasu. Po novom, ak idete MHD 
z mesta, tak najprv autobus prejde na Uherovú 
ulicu, a až tak oblúkom cez Rastislavovu naspäť 
k Cirkevnej škole. Frekvencia premávania spo‑
jov sa nezmenila. Iba trasa.

Zvýšený komfort 

Doba realizácie výstavby parkovacieho 
domu je plánovaná na 195 kalendárnych dní. 
Po dokončení nedôjde len k  navýšeniu počtu 
parkovacích miest, ale napríklad aj k  zvýšeniu 
komfortu parkovania. Pri parkovaní na spod‑
nom poschodí budú autá chránené pred ne‑
priazňou počasia, v  zime nebude potrebné 
z áut odstraňovať napadaný sneh.

(jp, red.)
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29. október 2022 je rozhodnutím predsedu 
Národnej rady Slovenskej republiky dňom 
konania komunálnych volieb. Určená bola 

zároveň lehota na stanovenie volebných obvodov i po‑
čet volených poslancov obecných zastupiteľstiev. Mu‑
selo sa tak stať do 20. júna 2022.

19 poslancov a dva obvody

Počet poslancov sa podľa zákona stanovuje na zá‑
klade počtu obyvateľov. Mestá s  počtom obyvateľov 
od 20 do 50‑tisíc, kam mesto Poprad patrí, je v rozmedzí 
15 až 25 poslancov. „Z uvedeného dôvodu a vzhľadom 
na doterajšiu prax navrhujeme 19 poslancov mest-
ského zastupiteľstva a  dva volebné obvody,“ uvádza 
v  materiáloch prednostka MsÚ Oľga Netočná. Návrh 
schválilo 14 poslancov. Pre volebný obvod číslo jeden, 
do ktorého patrí Centrum, sídlisko Západ, Veľká, Spišská 
Sobota, Matejovce a Stráže pod Tatrami, si tak budú Po‑
pradčania voliť deväť poslancov. Do druhého volebné‑
ho obvodu, pod ktorý patrí JUH I., JUH II.,JUH III., JUH V., 
JUH VI. a Kvetnica, desať poslancov."

Informatívna správa

Poslanci si vypočuli a zobrali na vedomie i informa‑
tívnu správu o vyňatí lokality č. 23 Poprad — Matejov‑
ce, žiadateľa Brantner Poprad,  s.  r.  o. z  procesu zmien 
a doplnkov č. 97 územného plánu mesta Poprad. Mesto 
Poprad začalo proces oznámením, ktoré bolo zverejne‑
né na elektronickej úradnej tabuli a úradných tabuliach 
mesta dňa 13.  5.  2022. Oznámenie bolo doručené aj 
všetkým dotknutým orgánom a organizáciám. Jednou 
z  navrhovaných lokalít zmeny územného plánu bola 
aj lokalita č. 23 v k.ú. Matejovce žiadateľa Brantner Po‑

prad, s. r. o. Navrhovaná bola zmena funkčného využitia 
z plochy ornej pôdy a z plochy nelesnej krajinnej zelene 
na plochy odpadového hospodárstva. Zámerom žiada‑
teľa Brantner Poprad, s. r. o. bola výstavba linky „Zhod‑
nocovanie nie nebezpečných odpadov mechanickou 
úpravou a  následným zhodnotením biologickými po‑
stupmi“. Návrh zmien a doplnkov spracovaný odborne 
spôsobilou osobou Ing. arch. Michalom Kuvikom, obsa‑
hoval chyby spôsobené nedôslednosťou spracovateľa 
pri texte v grafickej časti návrhu. Na základe vyššie uve‑
deného a  opakovane zverejňovaných nepravdivých, 
zavádzajúcich informácií, ktorými bola zmanipulovaná 
verejná mienka k danej problematike, primátor mesta 
za účelom upokojenia situácie dňa 6. 6. 2022 rozhodol 
o vyňatí tejto lokality z procesu zmeny územného plá‑
nu. Oznámenie o  tomto rozhodnutí bolo zverejnené 
na elektronickej úradnej tabuli a  úradných tabuliach 
mesta dňa 7. 6. 2022. Od zahájenia procesu zmien a do‑
plnkov v stanovenej lehote nikto z  verejnosti osobne 
neprejavil záujem o  bližšie informácie a  vysvetlenie. 
Proces zmien a doplnkov č. 97 územného plánu mesta 
Poprad bude pokračovať bez lokality č. 23. Pripomien‑
ky budú vyhodnotené, následne návrh bude upravený 
a predložený na Okresný úrad Prešov. Mesto informova‑
lo žiadateľa o vyňatí predmetnej lokality z prebiehajú‑
ceho procesu s tým, že mu bude vrátený poplatok, ktorý 
uhradil ako podiel na nákladoch súvisiacich s obstara‑
ním územnoplánovacej dokumentácie.

Na záver poslanci schválili rozsah výkonu funkcie 
primátora mesta Poprad na celé funkčné obdobie rokov 
2022 – 2026. Ďalšie mestské zastupiteľstvo je napláno‑
vané na 03. 08. 2022 o 8.00 hod.  

(jp, red.) 

Voliť si budeme opäť 
devätnásť poslancov

Predposledný júnový pon-
delok sa mimoriadne stretli 
poslanci mestského zastupi-
teľstva, aby prerokovali body, 
ktoré nezniesli odklad. 
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MATEJOVCE
Stretnutie s  obyva‑
teľmi mestskej časti 
Matejovce sa konalo 
v  jedálni Základnej 
školy s  materskou 
školou na Koper‑
níkovej ulici. Oby‑
vatelia Matejoviec 

predniesli svoje problémy a požiadavky. Týkali sa dopravy, ukon‑
čenia fungovania miestneho rozhlasu, či rómskej problematiky. 
Futbalisti vystúpili so žiadosťou o  nové ihrisko, pretože by sa 
chceli venovať tomuto športu a reprezentovať v ňom Matejovce. 
Primátor mesta im ponúkol možnosť trénovania a hrania zápasov 
v Strážach za predpokladu, že vytvoria futbalový klub ako právny 
subjekt. Obyvatelia sa tiež dopytovali na možnosť sprístupnenia 
ihriska v areáli základnej školy pre širokú verejnosť. A informovali 
sa o stave projektu komunitného centra.

Samospráva zorganizovala 
stretnutia s obyvateľmi

Čo mestská časť, to svoje problémy. V mesiaci 
jún sa primátor mesta Anton Danko spolu 
s viceprimátormi a všetkými vedúcimi 
pracovníkmi mestského úradu vrátane riaditeľov 
mestských organizácií, stretli s obyvateľmi každej 
popradskej mestskej časti. Chceli si vypočuť ich 
problémy, nájsť spoločné riešenia i odpovedať 
na otázky, ktoré obyvateľov trápia. 

STRÁŽE
O b y v a t e l i a 
n a j m e n š e j 
mestskej časti 
sa stretli s  ve‑
dením mesta 
a  pracovníkmi 
MsÚ na radnici 
v Strážach. Účasť bola hojná. Tak, ako asi v každej mestskej časti, 
aj tu rezonovala dopravná situácia v meste. Obyvateľov trápi‑
li tiež problémy so statickou dopravou. Témou bolo aj životné 
prostredie i  možnosti výstavby komunikácií. Obyvatelia sa tiež 
dopytovali na pripravovanú rekonštrukciu mosta a vyjadrili oba‑
vu z prechodu áut do Stráž. Jedna z obyvateliek mala problém 
s  hlučnosťou pri svojom dome. Primátor mesta Anton Danko 
s ňou po zhromaždení zašiel priamo na miesto a našiel riešenie.

VEĽKÁ
Dejiskom stretnutia 
s  obyvateľmi v  mest‑
skej časti Veľká bola 
jedáleň Základnej 
školy s  materskou 
školou Aurela Viliama 
Scherfela. Aj tu obyva‑
teľov trápi statická doprava, stav komunikácií, či chýbajúce chod‑
níky a osvetlenie na niektorých uliciach. V diskusii sa tiež dotkli 
mestskej hromadnej dopravy a  možnosti doplnenia frekvencie 
premávania spojov.

ZÁPAD 
A CENTRUM 
MESTA

Ďalšie verejné zhro‑
maždenie sa usku‑
točnilo priamo v  za‑
sadačke mestského 
úradu. Určené bolo pre obyvateľov sídliska Západ a centra mes‑
ta. Najviac otázok v týchto mestských častiach, ktoré obyvatelia 
adresovali samospráve, sa týkali problémov s parkovaním a do‑
pravou, upozornili na potrebné rekonštrukcie ciest a chodníkov 
a v diskusii sa dotkli aj odpadového hospodárstva. Vedúca odbo‑
ru výstavby na Mestskom úrade v Poprade Kristína Horáková po‑
ukázala aj na to, že pri nových bytových domoch už samospráva 
odporúča zriadenie polozapustených kontajnerov, aké už ľudia 
môžu vidieť napríklad na Juhu III. Obyvatelia tiež predniesli svoje 
postrehy a upozornili na pretrvávajúci problém s havranmi.

JUH I., II., 
V., VI.

Jedáleň Základnej 
školy s  materskou 
školou na Tajov‑
ského ulici privítala 
Južanov. Obyvatelia 
sídlisk JUH  I., II., V., 

VI. sa dopytovali na situáciu so záhradkami na Kvetnici. Aj na tom‑
to stretnutí rezonovala téma parkovania i problémy s havranmi. 
Obyvatelia tiež ďakovali primátorovi mesta za zavedenie bezplat‑
nej MHD, seniori vyjadrili vďaku za rekondičný pobyt v Bardejove, 
ktorý samospráva zorganizovala. Poďakovanie bolo tiež vyslove‑
né v spojitosti so sieťou cyklochodníkov, ktoré obyvatelia týchto 
sídlisk radi využívajú.

SPIŠSKÁ 
SOBOTA

Obyvatelia mestskej 
časti Spišská Sobota 
sa s predstaviteľmi 
samosprávy zišli v  di‑
vadelnej sále. Opäť sa 
riešila téma dopravy, 
kde obyvatelia jednej z ulíc prosili Vedenie mesta  o doplnenie spo‑
maľovača kvôli bezpečnosti. Vedenie mesta upozornili na pohyb 
líšok v ich štvrti a aj na ich množenie. Hovorilo sa tiež o kosení, ve‑
rejnom osvetlení, výstavbe komunikácií, či zimnej údržbe.

JUH III
Verejné zhromažde‑
nie pre sídlisko JUH 
III sa uskutočnilo 
v školskej jedálni Zá‑
kladnej školy s  ma‑
terskou školou Jar‑
ná. Hneď na začiatku 

stretnutia primátor Anton Danko zúčastneným obyvateľom vy‑
svetlil situáciu s obmedzením dopravy kvôli stavbe parkovacieho 
domu. Objasnil, kde boli vytvorené dočasné parkovacie miesta. 
Práve statická doprava rezonovala celý stretnutím. Obyvatelia sa 
tiež dopytovali na elektrické kolobežky, bytovú výstavbu, či ceny 
tepla v Poprade. Hovorilo sa aj o krokoch, ktoré chce samospráva 
uskutočniť v rámci projektu zeleného mesta. 
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Každý si zrejme spomenie na nejakú príhodu, kto‑
rú zažil v bazéne na starej plavárni. Druhý júnový 
piatok bol po rekonštrukcii slávnostne otvorený 

nový bazén, v ktorom sa už úpenlivo počítajú prvé na‑
plávané kilometre. Navrhnutý bol podľa 
predpísaných parametrov Medzinárod‑
nej plaveckej federácie (FINA) a  vďaka 
tomu nezabezpečí iba kvalitný trénin‑
gový proces pre športovcov, ale ponú‑
ka aj možnosť organizovať v  Poprade 
súťažné podujatia.

Projektu doba nepriala

Podľa slov Petra Gurčíka, prezidenta 
Klubu plávania Aquacity Poprad, pro‑
jekt na jeho prestavbu bol pripravený už 
niekoľko rokov. „Doba mu ale nepriala. 
Plavecký klub kvôli svojej histórii i mesto Poprad, si ale 
takýto bazén zaslúžili. Sme hrdí na to, že sa zachoval 

50 metrový, pretože tých je na Slovensku 
málo. Tešíme sa z toho, že v rekordne krát-
kom čase, len za sedem mesiacov, sa vybu-
dovalo úplne nové plavecké centrum s no-
vou technológiou. Veríme, že v tomto šate 
vydrží sto rokov a že nášmu klubu prinesie 
veľa úspechov.“

Kvalitné domáce podmienky

Ako Gurčík zhodnotil, teraz má plavec‑
ký klub vytvorené naozaj dobré plavecké 
podmienky. S  radosťou do vody vhupol 

aj domáci plavec a  reprezentant Slovenska Oliver To‑
mas. Ako povedal, na túto sezónu sa naozaj veľmi teší. 

Plavci majú dôvod na radosť. 
V popradskom akvaparku uviedli do života 

zrekonštruovaný plavecký bazén. 
Pre domáci plavecký klub tak vznikli 

podmienky, o ktorých roky iba sníval. 

Poprad má najmodernejší 
plavecký bazén 
na Slovensku

„PlAvECKý KlUb 
KvôlI SvOJEJ 

hISTóRII
I MESTO POPRAD 
SI TAKýTO bAZéN

ZASlúžIlI." 
Peter Gurčík, prezident 

Klubu plávania Aquacity 
Poprad
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„Budeme mať možnosť plávať asi v najlepšom bazéne, 
ktorý na Slovensku je. Už týždeň pred otvorením som 
bazén skúšal a veľmi dobre sa mi v ňom plávalo. Urči-
te budem mať novú motiváciu ešte viac sa zlepšovať. 
Doteraz sme súťažili a plávali v rôznych mestách, len 
v Poprade nie,“ povedal.

Krstili snehom

Bazén uviedli do života minister dopravy a výstav‑
by SR Andrej Doležal, štátny tajomník pre šport SR 
Ivan Husár, predseda správnej rady Fondu na podporu 
športu a prezident Slovenskej plaveckej federácie Ivan 
Šulek, primátor mesta Poprad Anton Danko, Ján Telen‑
sky a  konateľ spoločnosti Aquapark Poprad Richard 
Pichonský. Najprv ho pokrstili snehom priamo z Gerla‑
chu, a potom spoločne prestrihli pásku. „Veľmi ma teší, 
že kvalitnú športovú infraštruktúru v meste Poprad sa 
podarilo doplniť o toto hodnotné a skvelé dielo, ktoré 
popradských plavcov určite poteší,“ reagoval primátor 
Anton Danko.

Moravcová: Popradu môžu všetci závidieť

Priamo na otvorení bazéna predviedli svoju šou aj 
reprezentantky Slovenska v  synchronizovanom plá‑
vaní. Medzi pozvanými nechýbala ani historicky naj‑
úspešnejšia plavkyňa Martina Moravcová. Ako pove‑
dala, Popradu môžu tento bazén všetci závidieť. „A ja 
dúfam, že sa toho dožijeme aj v  Piešťanoch. Je nut-
nosť, aby na Slovensku „vyrástlo“ čo najviac takýchto 

bazénov, pretože infraštruktúra tu chýba. Plávanie je 
jedným zo základných športov, ktorý by mal ovládať 
každý človek, a  tiež jeden z  najzdravších. Je to šport, 
ktorý dokáže zachrániť život,“ zhrnula.

Zuby drkotať nebudú

Pre plavcov pod Tatrami je teda pripravených osem 
plaveckých dráh. Plavecké centrum spĺňa požiadavky 
na organizovanie tréningových kempov, športových 
sústredení i športových podujatí v plávaní. Zuby vám 
v ňom drkotať nebudú. Teplota vody je 28 °C. V bazéne 
je 16 štartovacích blokov FINA. Časomiera je zabudo‑
vaná v podlahe. Plavecké centrum je vybavené aj LED 
obrazovkou a  dvomi miestnosťami réžie. Prestavbou 
prešla aj tribúna. Sedenie na nej je príjemné, keďže 
jednotlivé stupne sú vyhrievané podlahovým kúrením. 
Bazén je dostupný aj verejnosti.

Oplatí sa mesačná permanentka

Aj napriek tomu, že bazén sa rekonštruoval v eko‑
nomicky nepriaznivom období, vstupné sa menilo 
len minimálne. „Pre vášnivých plavcov sme pripravili 
špeciálny vstup na klubovú kartu – mesačnú perma-
nentku v cene 50 EUR so vstupom do Fitness centra 
aj parnej sauny. Ak si bude chcieť niekto plávať každý 
deň v mesiaci, tak denný vstup ho vyjde na 1,67 EUR," 
uviedla Lenka Chovancová, marketingová manažérka 
AquaCity Poprad.

Jana Pisarčíková, red. 
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Práve 22. novembra 1960 prišiel v Spišskej Sobote 
na svet človek s veľkým talentom, na ktorého má 
byť Poprad prečo hrdý. Herec Ján Gallovič. Aj na‑

priek tomu, že už roky je jeho domovskou scénou Slo‑
venské národné divadlo v Bratislave, na rodný Poprad 
nikdy nezanevrel. Práve naopak. „Niekoľkokrát cez Po-
prad prechádzam, prežívam v ňom spomienky a stále 
sa cítim byť podtatranským chalanom. S pribúdajúcim 
vekom sa korene tak nejako intenzívnejšie ozývajú 
a v Poprade sa cítim naozaj dobre. Rád sa tam niekedy 
„stratím“. Je to jedno či sa zastavím pri rieke, alebo len 
zaparkujem pri mojom bývalom gymnáziu,“ hovorí.

v Dome kultúry si plnil sny

Okrem Baníckej ulice, kde vyrastal a mal priateľov, 
hrával futbal a  lietal na bicykloch, bol styčným bo‑
dom v  jeho živote aj popradský Dom kultúry, vtedy 
pod názvom Závodný klub. Ako sám hovorí, práve tu 

si plnil svoje detské a mládenecké sny. „Kultúrny dom 
v tom čase spájal všetky umelecké aktivity. Keďže som 
hrával na klavíri s nejakou nádejou, že práve toto by 
mohla byť moja budúcnosť, chodil som tam často. Bol 
to priestor, kde som získaval nejaké tie ostrohy a prax 
s vystupovaním pred publikom. Počas môjho gymna-
ziálneho štúdia to bolo tiež miesto, kde malo premiéry 
aj divadielko OKO. Trávil som tam víkendy, skúšky, cítil 
som sa tam dobre,“ spomína si Ján Gallovič.

S piatimi otáznikmi

V tom čase sa dal dokopy aj s folklórnym súborom 
Vagonár. „Potrebovali moderátora. A  tak som s  nimi 
cestoval na rôzne vystúpenia. A to už bolo akousi pre-
dzvesťou hereckej profesie, v  tom čase, samozrejme, 
s  piatimi otáznikmi.“ Veľmi nostalgicky si počas roz‑
hovoru herec zaspomínal na Ľudovú školu a ako pra‑
vý Popradčan, aj na starý hokejový zimák pod holým 

Nepovažuje sa za niekoho, kto sa v Poprade iba na-
rodil, či prežil detstvo. Ako sám hovorí, stále sa cíti 
byť podtatranským chalanom, a teda Popradčanom. 
Herec Ján Gallovič. V uplynulom roku oslávil šesťde-
siatku a jeho charizma i hlas si dokáže podmaniť ne-
jedného diváka. Počas svojej kariéry získal množstvo 
rôznych vavrínov a ocenení. Pre Mesačník Poprad si 
zaspomínal na roky v rodnom meste a prezradil aj 
to, prečo mu viac chutí divadlo než filmová tvorba. 

JÁN GALLOVIČ: 
„V Poprade sa 
vždy rád stratím“ 
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nebom. „Pamätám si, že sa tam nesedelo, iba stálo a keď 
padol gól, nič som nevidel. Pamätám si hokej ešte bez pri-
lieb, i to, keď hral najstarší Hossa proti Golonkovi. Bolo to 
pekné, úžasné, a to sú tie veci, ktoré rezonujú aj v zrelom 
veku. Ten vzťah a korene pretrvávajú stále.“

Študentské roky

Po absolvovaní popradského gymnázia sa stal štu‑
dentom Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických 
umení (VŠMU) v Bratislave. „Mal som šťastie, že sa ma ujal 
profesor Zachar. Bol veľmi spravodlivý a korektný v tom 
zmysle, že každému dával do vienka rovnakým dielom. 
Keď vedel, že mi niečo ide, pochválil ma a  naopak, keď 
vedel, že mi niečo nejde, dokázal to presne pomenovať, 
aby som sa mohol zlepšiť. Tým, že som bol recitátor, tak 
ma veľmi rýchlo upratal,“ dodáva s úsmevom. Ako sám 
povedal, vždy bol príliš pozitívnym, srdečným typom člo‑
veka. A to mu trošku počas školských čias robilo problém. 
„Keď prišli komplikované psychologické charaktery, kto-
rým som v tom čase ešte ani ľudsky nerozumel, išlo to ako 
v lete na saniach, ale zrejme to chcelo len životnú skúse-
nosť, ktorá s vekom prišla a neskôr som sa s tým ľahko 
vysporiadal. Vždy je to odraz života, odpozorovaných 
vecí, ktoré sú okolo a nie každý v istej etape života je zrelý 
na to, aby tie veci poznania cez to sito preosial a pravdivo 
ich na javisku prezentoval. To už patrí k psychológii môj-
ho povolania. A práve preto je herectvo pekné. Je to od-
raz nejakej životnej skúsenosti, reality, či už cez komédiu 
alebo drámu a je radosť sa v tom – v dobrom slova zmysle 
- rýpať, odkrývať to a hľadať odkaz pre súčasnosť.“

Šikovný ročník

Ročník, v ktorom Ján Gallovič študoval, by sa dal vy‑
stihnúť slovom vydarený. „Boli to pekné časy, počas kto-
rých sme mali výborné predstavenia, ktoré nás neskôr 
vystrelili do sveta. Hrali sme veľmi pekné predstavenie 
R.U.R., či Kým kohút nezaspieva. Ako 
študenti sme sa dostali do sveta, boli 
sme v  Taliansku, vo Francúzsku 
na Medzinárodných dňoch kul-
túry v Paríži, a to bolo ešte ďale-
ko do roku 1989. Keby sme neboli 
dobrí, tak nás z ministerstva kultú-
ry nevyberú. Každý rok sme boli pri-
pravovaní na recitačnú súťaž v Ne-
umannových Poděbradoch, čo boli 
pekné konfrontácie aj s  kolegami 
z  Brna a  Prahy. Dušan Jamrich sa 
spolu s profesorom Záborským nami 
chválili, že sme invenční študenti a vie-
me obstáť aj na medzinárodnom poli. 
V tom čase sme sa zúčastnili aj medzi-
národnej súťaže v Leningrade, kde sme 
spolu s Evičkou Pavlíkovou a s Marekom 
Ťapákom uspeli. Pracovali sme na sebe, mali 
sme dobrých spolužiakov i pedagógov.“

Nedá sa žiť Tour de France

Ján Gallovič stvárnil aj veľa filmových postáv. Najbliž‑
šia mu bola tá vo filme Jakubov rebrík. „Robil to Jožko 
Bednárik a  pre mňa to bol taký prvý signál, že aj kom-
plikovaný psychologický charakter by pre mňa nemu-
sel byť problémom. Beďo mi v tom čase dal dôveru. Išlo 
o mužsko  -ženský trojuholník. V tom čase som sa prvýkrát 
pred kamerou stretol so Zdenkou Studenkovou a Miškou 
Čobejovou. Hral som muža rozpolteného medzi dve ženy, 
čo sa nevedel rozhodnúť, ktorou cestou ísť. Aj takéto 
krásne veci môže človek zažiť. Dnes sa pred kameru veľ-
mi netlačím, a to z  jednoduchého dôvodu. Nechcem sa 
nechať zomlieť. Tá rýchlosť pri tom mi prekáža. Pri umení 
treba veľmi opatrne narábať s časom zrenia. Veci sa mu-
sia nechať odležať ako mäso v  páci. Ľudské srdce bije 
a každý z nás má nejaké predurčené množstvo úderov, 
a  to je moje osobné životné poznanie, že nedá sa žiť 
365 dní v roku Tour de France. Všetci máme na výber, aby 
sme sa rozhodli, či nastúpime do šialeného rýchlika, ale-
bo sa budeme len pozerať ako to letí okolo nás. Divadlo 
tomuto šialenstvu nepodľahlo. A to som rád.“

Na ružiach ustlané

Niekoľkokrát herec spod Tatier zapožičal svoj hlas rôz‑
nym postavám, či rozhlasovým reláciám. Ako prezradil, 
v študentských časoch mal tú možnosť učiť sa dabingu 
od pánov majstrov ako Stano Dančiak, Štefan Kvietik, 
Paľko Mikulík, či Jožko Vajda. „Môj prvý seriál, ktorý som 
daboval, bol Knight Rider, kde David Hasselhoff mal zá-
zračné čierne auto a  odvtedy stále prišlo niečo ďalšie. 
Mali sme šťastie, že v tom čase mala tvorba na Slovensku 
doslova na ružiach ustlané a naše herecké začiatky boli 
v úrodných rokoch. Ja som si to doslova užil,“ uzavrel.

Jana Pisarčíková

ÚSPECHY JÁNA GALLOVIČA 
Ocenenia:

1997 – Zlatá slučka za najlepší mužský   
  výkon v dabingu

1998 – výročná cena literárneho fondu   
  za divadelnú tvorbu v roku 1997

2000 – Poděbradská Krištáľová ruža 
  za prínos v oblasti poézie    
  a umeleckého slova

2017 – Cena literárneho fondu za postavu   
  Jána Pavla II. v inscenácii muzikálu   
  Povolanie pápež

2022 – Cena PSK za osobitný prínos    
  a reprezentáciu Prešovského kraja   
  v oblasti divadelnej a filmovej   
  kultúry a umenia.
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Bez žiadnych opatrení, ktoré by bolo treba dodržia‑
vať, 23. júna odpálila na námestí prvý koncert PKL 
skupina NO NAME. Priestor medzi kostolmi praskal 

vo švíkoch a všetci čo mohli, hlasno spievali a tancovali. 
Na námestí zazneli známe hity ako Žily, Starosta, Čím to 
je?, Lekná, ale aj novšie hity kapely. NO NAME v Popra‑
de, podľa slov lídra Igora Timka, naposledy hrala akus‑
tický koncert v Kultúrnom dome v roku 2019. „Ale taký-
to koncert na námestí sme tu mali naposledy určite až 
pred siedmimi rokmi,“ povedal. Ako prezradil, v našich 
končinách sa zdržiava veľmi často. „V Tatranskej Lomni-
ci máme s manželkou apartmán a počas pandémie sme 
boli tu a behali sme po meste, po kopcoch. Paradoxne 
musím povedať, že som tu už akoby doma. Aj keď Ko-
šičania by to mohli brať inak, ale človek je doma všade 
tam, kde sa dobre cíti a kde sú dobrí ľudia,“ dodal. Ako 
Igor povedal, aj napriek tomu, že Česi a Moraváci ich mi‑
lujú, vždy vedia, kam patria. „Keď hráme tu, všetci vedia, 
že práve tu sme doma. Keď sa spieva Hľadám alebo Ty 
a  tvoja sestra, tak naši chlapci z  Čiech, ktorých v  tíme 
máme, povedia – vidieť, že ste doma. Na Slovensku je to 
také iskrivé.“

53 dní kultúry

NO NAME celé medzikostolie naozaj roztancova‑
lo, Igor Timko dokonca telefonoval manželke jedného 
z  návštevníkov, ktorá na koncerte nebola prítomná. 

Celým koncertom sa niesol smiech a humor, ako to je 
pri NO NAME zvykom. Tento koncert roztočil v Poprade 
veľký kultúrny kolotoč. „Čaká nás 53 dní plných zábavy 
a  verím, že Popradčania prídu na námestie a  že budú 
hladní po kultúre, pretože to naše kultúrne leto je naj-
lepšie,“ povedal primátor mesta Poprad Anton Danko, 
ktorý na koncerte nechýbal.

Desmod, Ego, Silné reči i folklór

V júli sa tak každý štvrtok môžete tešiť na revivalo‑
vé kapely ako Pink Floyd, Karel Zich, Eros Ramazzotti, či 
U2. Koncertné piatky odštartuje v  júli Polemic. Uvidíte 
aj Ega a Majselfa, Peter Bič Project, Emmu Drobnú alebo 
Desmod. Počas rozprávkových sobôt sa predstavia di‑
vadlá z Ružomberka, Prešova, Banskej Bystrice. Deti za‑
baví aj Ujo Ľubo z Košíc. Dospelí sa v soboty večer môžu 
tešiť napríklad na talkshow Petra Marcina, Silné reči a aj 
na divadelnú komédiu s Romanom Pomajbom. Nedeľa 
tradične patrí folklóru. Predstavia sa folklórne súbory 
Puľs, Urpín, Mostár, Ľudová hudba Olšiakovci i dychová 
hudba Popradčanka. Program nájdete aj na oficiálnej 
internetovej stránke mesta. A na záver ešte jeden odkaz 
pre všetkých Popradčanov priamo od Igora Timka. „Milí 
Popradčania, kultúry je málo, a to čo máte v Poprade, je 
vzácnosť. Pozývame Vás teda na celé kultúrne leto, lebo 
nič krajšie pod Tatrami neexistuje.“ 

Jana Pisarčíková

Skupina 
NO NAME 
„rozbila 
brány“ 
kultúrneho 
leta 

„Tak otvor bránu, lebo ju rozbijem.“ Známa 
fráza z jednej zo skladieb skupiny NO NAME. 
Predposledný júnový štvrtok chlapci zo skupiny 
doslova rozbili bránu k veľkej letnej kultúrnej 
ponuke v Poprade. Nadupaným koncertom 
zahájili Popradské kultúrne leto (PKL).
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Milé deti, aj toto leto zbierajte PEČIATKY
DO ZÁŽITKOVÉHO PREUKAZU VisitPoprad!

... na ZÁŽITKOVÝCH SOBOTÁCH... na ZÁŽITKOVÝCH SOBOTÁCH  
#VisitPoprad *#VisitPoprad *

v Podtatranskom múzeu,v Podtatranskom múzeu,
v Tatranskej galérii,v Tatranskej galérii,
v Scherfelovom dome,v Scherfelovom dome,
v Kine Tatranv Kine Tatran

a za výlet električkoua za výlet električkou
v tatranských infocentrách.v tatranských infocentrách.

Hravé popoludnie
na Tancuľke

CVČ
Poprad Daj šancu tancu -

folklórna edícia

*V prípade extrémne nepriaznivého počasia 
sa podujatie neuskutoční!

T     C
Starý Smokovec/

Tatranská Lomnica

2. júla 2022, 15:002. júla 2022, 15:00
Poprad - Kvetnica, 
Tancuľka

27. augusta 2022, 20:0027. augusta 2022, 20:00
MIK Poprad 
- AquaCity a späť

Nočný beh Popradom
Popradská
patrola

Areál pri Aréne Poprad
13. augusta 2022, 15:0013. augusta 2022, 15:00

Spestrite si leto!

23. júla 2022, 15:0023. júla 2022, 15:00
Poprad - Námestie sv.
Egídia, medzikostolie

Ďakujeme aj našim
ďalším partnerom a
sponzorom!

Ďalšie pečiatky si doplníteĎalšie pečiatky si doplníte
počas letných zážitkov:počas letných zážitkov:

Viac info v Zážitkovom preukazeViac info v Zážitkovom preukaze
a na www.VisitPoprad.ska na www.VisitPoprad.sk
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TULIPÁNY  
VYSTRIEDALI LETNIČKY

S príchodom teplejších dní mesto 
vysadilo letničky na veľkom kru‑

hovom objazde, v  parkoch, na ná‑
mestiach, sídliskách a  vo všetkých 
mestských častiach.

Kvetinová výsadba je realizo‑
vaná prostredníctvom trvalých 
záhonov, mobilných kvetináčov, 
závesných kvetináčov a  kvetino‑
vých pyramíd. Závesné kvetináče sú 
umiestnené na cestných mostoch 
ulíc Mnoheľovej, Alžbetinej, ale aj 
na cyklomostoch vedúcich cez rieku 
Poprad. Tak, ako aj po minulé roky 
boli umiestnené kvetináče na stĺpy 
verejného osvetlenia na Námestí 
sv.  Egídia a  námestiach vo Veľkej, 
Spišskej Sobote a  v  Strážach. V  sa‑
motnom centre mesta sú opäť osa‑
dené aj kvetinové pyramídy.

Výsadbu letničiek pre mesto 
Poprad zabezpečuje zazmluvnená 
spoločnosť Brantner. Spolu bolo vy‑
sadených cca  36‑tisíc sadeníc kve‑
tov. Medzi inými napríklad begónie, 
petúnie, pelargónie, lobélie, šalvie, 
cosmos a  pod. V  tomto roku boli 
na území mesta vysiate štyri záho‑
ny lúčnych zmesí letničiek, ktoré 
by mali v  letnom období skrášliť 
okolie pri križovatke I/18 smerom 
od nemocnice. Výsadbou kvetín sa 
mesto snaží obyvateľom spríjemniť 
prostredie, v ktorom žijú a pracujú, 
aby sa možno práve počas uponá‑
hľaného dňa na chvíľku zastavili 
a pookriali pohľadom na krásne roz‑
kvitnutý záhon kvetín.

REKONŠTRUKCIA 
LÁVOK PRE PEŠíCH

V júni mesto začalo s rekonštruk‑
ciou prvých dvoch lávok ponad 

rieku Poprad, a  to na Alžbetinej 
a Mnoheľovej ulici. Lávky budú na‑
hradené novou konštrukciou na že‑
lezobetónových oporách.

Ich rekonštrukcia si vyžiadala 

aj čiastočné obmedzenia dopravy 
na miestnej komunikácii  – most‑
ných objektov Ul. Mnoheľova a  Ul. 
Alžbetina. Počas dňa bude dočas‑
ne obmedzená premávka na ceste 
č.  I/66 na Ul. Štefánikovej v  bez‑
prostrednej blízkosti mostného ob‑
jektu na Ul. Mnoheľovej, a to v čase 
nevyhnutných stavebných prác 
na tejto lávke. Obidva mostné ob‑
jekty na Ul. Alžbetinej a na Ul. Mno‑
heľovej budú prejazdné. Doprava 
bude obmedzená zúžením a  vy‑
tvorením koridoru pre bezpečné 
prechádzanie chodcov. Potrebnou 
rekonštrukciou prejdú následne 
ďalšie 4 lávky ponad rieku Poprad 
pre peších. Lávky by mali byť zre‑
konštruované do dvoch mesiacov.

REVITALIZÁCIA 
PARKU V LOKALITE 
POPRADSKÉ NÁBREŽIE

Mesto pracuje na obnove parku 
na Popradskom nábreží. Ide 

o  územie s  rozlohou 5 605 metrov 
štvorcových.
Projekt zahŕňa revitalizáciu zelene, 
úpravu peších komunikácií, vytvo‑
renie detskej zóny, a  tiež obnovu 
a  doplnenie mobiliáru, verejného 
osvetlenia a  kamerového systému. 
V  centre nášho mesta tak vznikne 
verejný priestor k dispozícii rôznym 
vekovým kategóriám. Realizáciou 
stavby sa nezmení funkčné využitie 
územia. Zachovaná ostane tranzitná 
funkcia parku pre peších aj cyklis‑
tov. Vynovený park by mal následne 
slúžiť pre oddych, hru a šport. Uspo‑
riadanie chodníkov, pobytových 
plôch a  revitalizácia zelene zabez‑
pečí vytvorenie rôznych atmosfér 
a miery súkromia miest v parku. Na‑
chádzať sa tam budú herné prvky, 
aj prvky na cvičenie. Detská zóna by 
mala vzniknúť na ploche 266 met‑
rov štvorcových, pričom kapacita 
ihriska bude 20 detí. Zóne športu by 
malo patriť 56 metrov štvorcových 
s  kapacitou osem ľudí. Zatrávnené 

plochy budú o  výmere 3 044 m2 
a  komunikácie 2 239 m2. Projekt 
tiež počíta so senzorickým chodní‑
kom pre všetky vekové kategórie. 
Je to plocha vytvorená z  rôznych 
materiálov, po ktorej je vhodné krá‑
čať bosými nohami pre stimuláciu 
našich zmyslov a  posilnenie neu‑
romotoriky. Revitalizácia parku by 
mala byť ukončená do konca leta.

MESTO PREČISTILO 
PIESKOVISKÁ

Ako stále pred letom, mesto sa 
pustilo do pravidelného čiste‑

nia pieskovísk. Dokopy 53 piesko‑
vísk bolo potrebné preosiať, pre‑
hrabať a  prečistiť. Následne boli 
doplnené novým pieskom. Čistenie 
sa vykonáva v spolupráci s aktivač‑
nými pracovníkmi a  spoločnosťou 
Brantner, s ktorou má mesto Poprad 
zmluvu o  poskytovaní verejnopro‑
spešných služieb. „Počas celého ob-
dobia, kedy sa pieskoviská využíva-
jú, RÚVZ odoberá vzorky piesku. Ak 
sa zistí jeho kontaminácia, upove-
domí o  tom prevádzkovateľa, teda 
mesto Poprad, a v takomto prípade 
sa z pieskoviska kompletne vyvezie 
starý piesok, vyčistí sa, vyumýva 
obruba pieskoviska a dovezie nový 
piesok,“ vysvetlila vedúca oddele‑
nia životného prostredia MsÚ Da‑
niela Gerčák Polaštiková.

Samospráva zároveň vyzýva 
majiteľov psov a  mačiek, aby reš‑
pektovali značky pri detských ihris‑
kách a nevodili svojich štvornohých 
miláčikov na detské ihriská a piesko‑
viská. Týmto spôsobom zabezpečia 
deťom bezpečný a  zdravý priestor 
na hranie.

DEfIBRILÁTOR UŽ AJ 
V KVETNICI

Mesto Poprad zakúpilo do mest‑
skej časti Kvetnica nový de‑

fibrilátor, ktorý bol namontovaný 
na SVB Starej obytnej budovy, ulica 
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Stará obytná č. 429/23.
Mesto tak disponuje už 17 defibrilá‑

tormi. Nachádzajú sa v centre, na špor‑
toviskách a v každej mestskej časti. Ta‑
kýto počet verejne prístupných defib‑
rilátorov v inom porovnateľne veľkom 
meste na Slovensku nenájdeme. „Sme 
prvé mesto na Slovensku, ktoré sa tej-
to problematike venuje komplexne 
a dlhodobo. Začali sme už pred 13 rok-
mi, keď sme umiestnili do niektorých 
zariadení mesta tieto život zachraňu-
júce prístroje, a  to na zimný štadión, 
do Arény Poprad a  na mestský úrad. 
Postupne pribúdali ďalšie a  v  týchto 
dňoch sme vybavili defibrilátorom aj 
našu najmenšiu mestskú časť Kvetni-
ca,“ povedal primátor Anton Danko. 
Prístroje sú priamo napojené na mest‑
skú políciu, ktorá automaticky dostane 
informáciu, keď sa AED otvorí. Násled‑
ne môže hneď vyslať hliadku. AED do‑
kážu ovládať aj laici, stačí ho otvoriť, 
stlačiť gombík a  prístroj človeka pria‑
mo navedie, ako má postupovať. Ži‑

votnosť batérie je približne päť rokov 
a  defibrilátor je schopný vydať 5000 
výbojov. Po každom použití je potreb‑
né len vymeniť elektródy.

POPRAD OVLÁDLA 
TALIANSKA ATMOSfÉRA

Za talianskym temperamentom 
v  júni nebolo treba cestovať ďa‑

leko. „Rozložil sa“ priamo na poprad‑
skom námestí. Chuťové poháriky si 
ľudia pohladili nezameniteľnou talian‑
skou gastronómiou, pripravené boli 
aj živé hudobné vystúpenia, koncerty, 

kinofestival i gastro ‑divadlo. Organizá‑
tori festivalu sa v tomto roku rozhodli 
v  programe uviesť novinku pod ná‑
zvom Život na námestí, a preto sa tam 
každý deň konali rôzne vystúpenia 
a  koncerty nielen na hlavnom pódiu, 
ale v  rôznych zónach námestia sa ob‑
javili aj veľmi žiadané street bandy, či 
pouliční umelci.  
 (jp,red.)

Hneď potom, ako zima mestu zamávala, prišli na rad prvé bil‑
lboardy, a to tri billboardy pri ceste I/18, sedem reklamných 
stavieb na Partizánskej ulici, štyri obojstranné billboardy 

pri ceste I/18 a I/66, ako aj reklamná stavba na Športovej ulici. Po nich 
sa pracovníci Správy mestských komunikácii pustili do odstraňova‑
nia deviatich nefunkčných telefónnych búdok. Odstránili sa tak všet‑
ky, ktoré boli postavené na mestských pozemkoch a nemali žiadny 
právny vzťah k mestu.

Za krajšie prostredie

Z mesta tak postupne miznú všetky nepovolené reklamné stav‑
by. V uplynulom mesiaci sa odstránili napríklad billboardy na Štefá‑
nikovej ulici, neďaleko čerpacej stanice Oktan v smere na Spišskú 
Sobotu, pri ceste v smere na letisko, pri OBI centre, na ul. Dlhé Hony 
a na starom Juhu pri Kauflande smerom na Kvetnicu na ľavej stra‑
ne. A pokračovať sa bude ďalej. „V boji za krajšie verejné prostredie 
v Poprade nepoľavíme, patrí to k mojim prioritám. S odstraňovaním 
vizuálneho smogu budeme pokračovať aj v  nasledujúcich mesia-
coch na celom území mesta,“ povedal primátor Anton Danko. V naj‑
bližších dňoch bude odstránených ďalších 11 reklamných stavieb, 
z toho je 10 na výpadovke do Starého Smokovca a jedna na ceste 
do Veľkého Slavkova. Na získaní povolení k odstráneniu ďalšieho vi‑
zuálneho smogu sa neustále pracuje.  (jp, red.)

Boj proti vizuálnemu 
smogu pokračuje
Počas jari sa v Poprade bojovalo proti vizuálnemu 
smogu, ktorý špatí mesto. Odstránili sa desiatky 
nepovolených reklamných stavieb a v ich likvidácii sa 
pokračuje aj naďalej.

KOĽKO SMOGU SA 
UŽ ODSTRÁNILO
2 reklamné stavby ‑ štátna cesta I/18 

2 reklamné stavby ‑ Ul. Partizánska

9 ks telefónnych búdok ‑ Ul. Štefánikova,
 Mnoheľova, Dominika Tatarku, Joliota Curie, 
 2x Námestie sv. Egídia, Ludvíka Svobodu, Ul.  
 Dostojevského, Strážske námestie

12 reklamných stavieb ‑ pri Aquacity, oproti 
 Tatravagónke, pri ceste I/18 a na ulici 
 Partizánska 

1 reklamná stavba ‑ pri nemocnici v Poprade

1 reklamná stavba ‑ Ul. Štefánikova, v blízkosti  
 železničného mosta

7 kusov reklamných stavieb ‑  neďaleko 
 čerpacej stanice Oktan v smere na Spišskú
 Sobotu, pri ceste v smere na letisko, pri Obi
 centre, na Ul. Dlhé Hony a pri „starom“ 
 Kauflande smer Kvetnica na ľavej strane, 
 za cintorínom Poprad‑Veľká, pri ceste vľavo
 smer Svit
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V  Poprade o  umelcov nie je 
núdza. Nečudo. Už v  roku 
1952 sa do mestskej Hudob‑

nej školy zapísalo až 216 žiakov, 
ktorí sa chceli učiť hrať na klavíri, 
akordeóne, husliach či kontrabase. 
V  tom čase vyučovalo v  spomína‑
nej škole len 7 pedagógov. Prvým 
riaditeľom školy bol František 
Asher, absolvent Vyššej hudobnej 
akadémie v  Ostrave, ktorý vycho‑
val veľa úspešných hudobníkov 
a  zaslúžil sa aj o  založenie prvého 
28‑členného žiackeho sláčikové‑
ho orchestra. V  roku 1954 ukonči‑

lo štúdium prvých 9 absolventov. 
O  pár rokov neskôr škola zmenila 
svoje priestory a  presťahovala sa 
do bývalej katolíckej školy v centre 
mesta.

Ľudová škola umenia

V  roku 1961 Hudobná škola 
zmenila názov na Ľudovú školu 
umenia. K  hudobnému odboru 
sa pridal aj výtvarný pod taktov‑
kou Josefa Olexu. Ten rozšíril nie‑
len činnosť školy, ale aj kultúrny 
život v  meste. Koncerty, ktoré sa 
organizovali spolu aj s  výstavami, 

Všetko to začalo v mestskej Hudobnej škole. Do jej 
vzniku (r.1951) bolo umelecké vzdelanie v rukách 
súkromných učiteľov alebo cirkevných zborov. Vyučo-
vať sa v mestskej Hudobnej škole začalo v roku 1952. 
A možno si niektorí pamätáte aj to, kde sídlila. Priamo 
v budove niekdajšej reštaurácie U Alfonza na Námestí 
sv. Egídia. Druhý júnový piatok Základná umelec-
ká škola oslávila svoje 70. narodeniny veľkolepým 
programom.

v ZAČIATKOCh SA 
DO UMElECKEJ 

ŠKOly PRIhláSIlO 
216 žIAKOv,

 KTORÍ SA ChCElI 
UČIť hRAť 

NA hUDObNýCh 
NáSTROJOCh.

 vyUČOvAlO ICh lEN
 SEDEM PEDAgógOv.

Základná umelecká 
škola oslávila 
sedemdesiatku 
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mali v tom čase veľký úspech. V roku 1979 
bol založený literárno ‑dramatický odbor 
a  v  roku 1980 aj tanečný odbor. V  roku 
2006 sa hlavným sídlom školy stal zrekon‑
štruovaný Dom kultúry na Štefánikovej 
ulici, kde dodnes pôsobí riaditeľstvo, hu‑
dobný a  literárno ‑dramatický odbor, časť 
výtvarného a  tanečného odboru. V súčas‑
nosti má škola okolo 1000 žiakov a takmer 
40 pedagógov.

liaheň talentov

V  druhý júnový piatok absolventi, sú‑
časní žiaci, rodičia i  verejnosť, 70. výro‑
čie založenia Základnej umeleckej školy 
na Štefánikovej ulici patrične oslávili. Pri‑
pravený bol bohatý program. Svojim spe‑
vom dojímal detský zbor, či hra na rôzne 
hudobné nástroje. Všetky odbory zo seba 
vydali to najviac, čo mohli. K  pozvaným 
hosťom sa prihovorila súčasná riaditeľ‑
ka školy Katarína Kočišová. Zaspomínala 
na časy minulé i na prítomnosť a poďako‑
vala mestu i primátorovi Antonovi Danko‑
vi za podporu školy. Umelecká škola bola 
a  stále je odrazovým mostíkom do života 
viacerých umelcov. „Základná umelec-
ká škola v  Poprade sa za 70 rokov svojej 
existencie stala modernou pedagogicko-
-umeleckou inštitúciou, ktorá si získala 
dôstojné miesto a uznanie u značnej časti 
obyvateľov nášho mesta, ktorí už desať-
ročia akceptujú jej nezastupiteľný výz-
nam nielen pri formovaní osobností, ale 
aj pri vytváraní a  rozvíjaní estetického cí-
tenia a  duchovného bohatstva,“ povedal 
primátor Anton Danko. Škole tiež k sedem‑
desiatinám zablahoželal. „Prajem jej veľa 
vďačných študentov a  zanietených pe-
dagógov. Verím, že naďalej ostane ideál-
nym miestom pre rozvíjanie tvorivosti detí 
vo všetkých učebných odboroch. Ustano-
vizeň, ktorá sprostredkováva dotyk s ume-
ním, má v našom živote dôležité poslanie, 
a  preto zo strany mesta Poprad sa bude 
vždy tešiť zaslúženej podpore.“

Oslavy školy boli zložené z  viacerých 
podujatí. Výtvarný odbor svoje diela 
do konca júna vystavil v  Dome kultú‑
ry i  v  priestoroch Podtatranskej knižnice 
v Spišskej Sobote. Predstavenie žiakov ta‑
nečného a literárno – dramatického odbo‑
ru s názvom Symbióza tanca sa uskutočni‑
lo už na konci mája.

Jana Pisarčíková, red.
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Hádzali vidlami, vyskúšali si akrobatický beh s  fú‑
rikom, preťahovanie lanom i  svoju rýchlosť v  pití 
piva. Štyri popradské mestské časti si najprv zme‑

rali svoje sily v rôznych disciplínach, a potom všetci spo‑
ločne tancovali do ranných hodín. Strážske hry na ihrisku 
v Strážach pod Tatrami ani tento rok nesklamali. Nechý‑
bala ani Jánska vatra, ktorú zapálil primátor mesta Po‑
prad Anton Danko. 

Chutná držková, či kapustová polievka, pivko, či ko‑
fola v ruke. Na pódiu hudba každého štýlu. To všetko si 
ale bolo treba najprv odmakať. Počas Strážskych hier sa 
v  súťažných disciplínach proti sebe postavili Kluby Po‑
pradčanov, Sobotčanov, Strážanov i Veličanov. Po tom, 

ako predviedli svoju športovo‑akrobatickú výkonnosť, 
si nakoniec putovný pohár v  tomto roku prevzal Klub 
Popradčanov, ktorý na víťaznú premenil svoju už štvrtú 
účasť na hrách. 

Náladu po vyhodnotení na pódiu rozdávala BB Coun‑
try z  Prešova. Potom už organizátor v  role moderátora 
Rudolf Kubus všetkých vyzval, aby sa prišli pokochať tým, 
na čo sa všetci tešili. Zapálením Jánskej vatry. „Je to jeden 
z  najvýznamnejších zvykov – oslava letného slnovratu. 
Kedysi sa hovorilo, že vtedy sa plodia krásne deti. Tak než 
si to zopakujeme, musíme ju najprv zapáliť,“ zažartoval. 
Po rozsvietení ohňa sa už hodovalo do ranných hodín.

(jp) 

Strážske hry 
ovládol Klub 

Popradčanov 

Letecká, kultúrna i automobilová šou. Asi týmito slo‑
vami by sa dal vystihnúť posledný júnový piatok 
i  sobota na popradskom letisku. Autobus priamo 

za zábavou premával zo stanice zadarmo. Ľudia mohli 
vidieť aj to, ako vyzerá vládna letka. 

Skvelý program, počasie ako na objednávku a  dob‑
rá nálada vládli počas víkendu na popradskom letisku. 
Predviedli sa kapely ako Nocadeň, Vidiek, pripravené boli 
zážitkové atrakcie, stánky, workshopy, kvalitné GASTRO, 
remeslá, takmer všetky automobilky, ale hlavne neza‑
budnuteľná letecká šou. Návštevníci mohli navyše vidieť 
až viac ako päťsto unikátnych modelov od modelárskej 
špičky v regióne. Zaujalo aj Baťove osobné lietadlo, či šou 

nášho popradského strongmana Petra Rekeneia. Náladu 
rozpumpoval aj Lukáš Adamec. 

Počas tohto ročníka si mohli návštevníci dokonca 
pozrieť aj Airbus A319‑115 CJ. „Prišli sme na tento ví-
kend vládnym špeciálom, aby ľudia mali ďalšiu atrakciu 
a mohli si pozrieť ako funguje letka. Je to taký ďalší mo-
ment oživenia tejto akcie a samozrejme prišiel som aj po-
zdraviť ľudí,“ povedal predseda parlamentu Boris Kollár, 
ktorého po prílete privítal riaditeľ letiska Peter Dujava 
spolu s  primátorom mesta Poprad Antonom Dankom. 
Zábava pokračovala do večerných hodín.  (jp)

Na AERO-MOTO 
víkende sa predviedol 
aj vládny špeciál

FOTO: Jana Pisarčíková 
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V škole ich všetci poznajú ako pandičky. 2.A trieda 
na Tajovského ulici spojila svoje umelecké cítenie 
a vytvorila výkres, ktorý po svojej dĺžke meria viac 

ako napríklad anjel, ktorý počas Vianoc zdobí hlavný kru‑
hový objazd. Nápad vytvoriť spoločne takéto dielo skrsol 
v  hlave pani učiteľky Barbory Koterbovej. „V  kabinete 
pomôcok som našla veľkú rolku natočeného papiera 
a vtedy mi tak napadlo, že by sme ju mohli nejako využiť. 
Povedala som si, že vytvoríme dlhú a netradičnú maľbu. 
Tak sme sa do toho pustili,“ spomína si.

Kreativite sa medze nekládli

Najprv bolo úlohou detí vybrať si jednu z hračiek, kto‑
ré majú v školskej družine k dispozícii. Išlo o postavičky, 
pretože tie vedia urobiť na výkrese tieň. Obrysy si pri‑
pravili klasicky ceruzkami. „Potom sme si rozložili všetky 
pomôcky a začali sme maľovať. A to vodovými farbami 
alebo voskovkami,“ vysvetľuje učiteľka. Z netradičnej ho‑
diny výtvarnej výchovy teda vznikla aj netradičná maľba. 
„Deti mali možnosť spontánne tvoriť. Ich tvorivosť nebo-
la ohraničená tým, že museli používať tvary alebo len 
časť výkresu, či určitý materiál. Mohli sa realizovať tak, 
ako to chceli oni, a to bolo hlavným cieľom. Podporiť tvo-
rivosť a fantáziu. Na papieri je tak pekne vidieť ako deti 
vnímajú hračku, či veci okolo seba i farby - podľa toho, 
ako to kombinovali,“ dodáva.

Rukopis každého dieťaťa

Aj napriek tomu, že nie každý dostal do vienka rovna‑
ký talent na kreslenie, ako povedala pani učiteľka, každý 
robil to, čo bolo v jeho silách. Ukázala sa tak aj sila kolek‑
tívu a schopnosť spolupracovať. „Je to rukopis každého 
jedného dieťaťa z našej triedy. Na dlhokánskom výkrese 
sa podpísala jedinečnosť mojich žiakov,“ opisuje. Ako 
na záver dodala, určite chcú dielko nejako využiť. „Zrej-
me si ho dáme ako tapetu okolo triedy, alebo ho zavesí-
me von na chodbu.“

Netradičná výtvarná zabodovala

Deti z  netradičnej výtvarnej výchovy neskrývali ra‑
dosť. „Páčil sa mi nápad vytvoriť tento výkres. Nakres-
lila som tam poníka a autíčka,“ povedala Viky Zuntová. 
Alex Roško maľuje veľmi rád. Na výkres nakreslil koníka. 
„Teším sa z toho, ako sa nám podarilo využiť vonkajšie 
prostredie. Slnko pekne svietilo a páčilo sa mi, ako sme 
to spolu maľovali.“ Tučniaka si ako predlohu vybrala An‑
nie Kollárová. „Je to úplne iné, ako keď máme normálne 
kreslenie,“ zhodnotila. Vivien Kaňukovej sa výtvor veľmi 
páčil práve preto, že nikdy nič podobné nerobila. „Bolo 
to ale aj kúsok ťažšie. Občas sa aj ruky triasli a potom je 
ten výsledok iný,“ uzavrela.

Jana Pisarčíková

Zapojili svoju fantáziu a predviedli svoje umenie. Žiaci druhého ročníka na Základnej škole s ma-
terskou školou na Tajovského ulici namaľovali spoločný výkres, ktorým dokážu oblepiť chodbu 
pred ich triedou po celej dĺžke. Pätnásť metrovú maľbu kreslili aj priamo na školskom dvore. 

Popradskí žiaci spoločne 
vytvorili dlhokánsku maľbu 

FOTO: Jana Pisarčíková, ZŠ Tajovského
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Láska k  tradíciám prvú júno‑
vú sobotu v  popradskom 

Dome kultúry spojila folklórne 
súbory. Po pauze, spôsobenej 
koronavírusom, sa uskutočnil 
v  poradí už 24. ročník me‑
dzinárodného festivalu det‑
ských folklórnych súborov 
s  názvom Krojované bábiky. 

Zúčastnili sa ho detské folklór‑
ne súbory Goralik z  Kežmar‑
ku, Vrchárik z  Hriňovej, Vienok 
z  Bratislavy, Maguráčik z  Kež‑
marku, Skowronki z  Poľska, Já‑
nošíček zo Svitu, Lomničaník 
a  Podtatranček z  Veľkej Lomni‑
ce i  náš domáci detský folklór‑
ny súbor Letnička. Zástupcovia 
týchto kolektívov boli najprv 

prijatí na mestskom úrade, kde sa 
zapísali do pamätnej knihy mesta. Ná‑
sledne sa všetky zúčastnené súbory 
prešli námestím, a  potom predviedli 
svoj talent na pódiu v Dome kultúry. 
Každý z  folklórnych súborov odo‑
vzdal svojmu partnerskému súbo‑
ru bábiku oblečenú v  rovnakom 
šate ako jeho členovia. Práve takto 
organizátori posielajú veľký fol‑
klórny pozdrav do celého sveta.

Poprad si podmanili 
krojované bábiky 
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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

ROZlúČIlI SME SA

Spoločenská rubrika
CITáT

„Vnímajme život ako detskú hru, v ktorej ide len o čestnosť, dobré srdce a povinnosť voči sebe samému.“ 
Immanuel Kant, nemecký filozof

MANžElSTvO UZAvRElI 

ZDROJ: NEMOCNICA POPRAD 

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

MáJ 

23. 5.  v Poprade – Veľkej s Jánom Novotným (1947)
27. 5.  v Poprade – Veľkej s Jozefom lukáčom (1944)
 v Poprade – Veľkej s Mgr. Michalom Pavlíkom  
 (1973) 
 v Poprade – Veľkej s Annou Kuchtovou (1958)
 v Spišskej Sobote s Petrom Šifrom (1957) 
31. 5.  v Poprade – Veľkej s gertrúdou bendíkovou  
 (1928) 

JúN

2. 6.  v Poprade – Veľkej so Štefanom    
 garančovským (1951)
 v Poprade – Veľkej s Oľgou Sabakovou (1931)
3. 6.  v Poprade – Veľkej so Štefanom Miklošíkom  
 (1939)
 v Poprade – Veľkej s Máriou Neupauerovou  
 (1929)
 v Poprade – Veľkej so žofiou glatzovou (1943)
6. 6. v Poprade – Veľkej s Milanom hockom (1958)
 v Poprade – Veľkej s Júliou habětínovou (1936)
 v Spišskej Sobote s JUDr. Michalom   
 Piskoríkom (1941) 
7. 6. v Poprade – Veľkej so Stanislavom   
 Sarnovským (1945)
8. 6. v Poprade – Veľkej s boženou Dopirákovou  
 (1943)

10. 6.  v Poprade – Veľkej s Ing. branislavom   
 Poliačikom (1945)
13. 6. v Poprade – Veľkej s Jaroslavom Rigom (1954) 
 v Poprade – Veľkej s hedvigou lišiakovou  
 (1931) 
15. 6. v Poprade – Veľkej s Martinom gavalierom  
 (1937)
 v Poprade – Veľkej s Jozefom lučanským (1934) 
16. 6. v Poprade – Veľkej s vojtechom Klempárom  
 (1945) 
17. 6. v Poprade – Veľkej s Alžbetou Kromkovou  
 (1945)
20. 6. v Poprade – Veľkej s Mikulášom Főrdősom  
 (1946)

JúN

4. 6.  lukáš laskovský a Petra galliková 
 Ondrej Klima a veronika Djurbová 
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Keďže sezóna karatistov trvá 
od septembra do júna, „Shihanisti“ 
sa museli popasovať v  jej úvode 

s obmedzenými podmienkami na tréning. 
Po uvoľnení opatrení začali opäť reálne 
súťažiť a v závere sezóny sa ich svedomitá 
príprava vyplatila. V  polovici júna sa 
z  Majstrovstiev Slovenska detí a  žiakov 
vrátila úspešná výprava. Popradčania si 
priniesli deväť cenných kovov. Bronzové 
medaily vybojovali: Hana Hybenová 
v  agility 10‑ročných dievčat, Peter Šoltés 
v  kumite mladších žiakov začiatočníkov, 
ale i Linda Klempová v kata starších žiačok. 
Tá však pridala aj zlato v  kumite. „Kumite 
je moja obľúbená disciplína, a  preto mi 
vyšla lepšie. Ani v  kata to nebolo zlé, 

ale nestačilo to na najvyšší stupienok. 
Príprava bola náročná, ale záver sezóny ma 
potešil,“ povedala. Medzi začiatočníčkami 
v  kumite starších žiačok sa zadarilo Soni 
Šatalovej. Stala sa vo svojej kategórii 
Majsterkou Slovenska. „Mala som stres 
i  rešpekt zo súperiek. Nebolo jednoduché 
dopracovať sa k  tomuto pre mňa 
najväčšiemu úspechu. Bola to napokon 
výborná sezóna, aj keď trochu náročná. 
Za všetko vďačím trénerom, ktorí sa nám 
venovali a veľmi dobre nás na Majstrovstvá 
Slovenska pripravili,“ uviedla. Na júnových 
MSR v  Košiciach zažiarila medailovou 
žatvou Laura Klempová. Strieborná bola 
v  agility 11‑ročných i  v  kumite starších 
žiačok, no v  kata sa stala šampiónkou 

Shihanisti zvládli záver 
sezóny majstrovsky

Karatisti z klubu Shihan Poprad sa 
s neľahkým obdobím popasovali 

so cťou. Počas pandémie pocítili odliv 
viacerých členov, ale zdravé jadro 

ostalo a výsledky sa dostavili. Záver 
sezóny si vychutnali na súťažiach 

Majstrovstiev Slovenska.
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svojej kategórie. „Obavy neboli žiadne, pretože máme 
za sebou veľmi ťažkú prípravu. Trénovali sme každý 
deň na to, aby sme vyhrali všetko, čo len bolo možné. 
Som veľmi spokojná s vyvrcholením tejto sezóny. Už sa 
teším na oddych, ale na karate budem myslieť po tomto 
úspechu stále,“ skonštatovala Laura.

Kiššková sa blysla v bratislave

Ešte v  máji súťažili o  tituly Majstrov Slovenska 
aj starší „Shihanisti“ v  Bratislave na mládežníckom 
šampionáte. Daniel Nedoroščík získal bronz v  kata 
mladších kadetov, no blysla sa Karolína Kiššková. Tá 
priniesla domov striebro z  kumite mladších kadetiek 
a zlato z kata tejto kategórie. „Príprava na majstrovstvá 
Slovenska bola komplikovanejšia pre koronavírus, ale 
naši tréneri boli vynaliezaví a našli nám spôsob, ako nás 
pripraviť čo najlepšie. Dosiahla som jeden zo svojich 
najväčších úspechov a veľmi ma to potešilo,“ prezradila 
Karolína, ktorá bola v  minulosti Majsterkou Slovenska 
aj v  mladších kategóriách. Za všetky úspechy vďačí 
obetavým trénerom. „Síce im niekedy lezieme na nervy, 
ale stále majú s nami trpezlivosť. Do novej kategórie som 
nastúpila len nedávno, a preto aj samotné Majstrovstvá 
Slovenska boli pre mňa o  to náročnejšie. Len vďaka 
trénerom sa to dalo zvládnuť a výsledky boli nad moje 
očakávania,“ podčiarkla K. Kiššková.

Snaha sa vyplatila

Obetavosť trénerov teda položila základ úspechov 
ich zverencov. Sezónu spoločne s nimi zvládli so cťou. 
„Táto sezóna bola veľmi náročná aj preto, že nás v  jej 
úvode ešte poznačila pandémia. Trénovať sme museli 
doma online. Keď sa to v novom roku uvoľnilo, tak veľa 
klubov a federácií rýchlo zareagovalo. Súťažný kalendár 
bol zrazu nahustený tak, že sme ani jeden víkend 
neboli doma. Deti museli zabrať na domácich, ale aj 
zahraničných súťažiach. Boli sme v Poľsku i v Rakúsku 
a  všade sme zožali nejaké úspechy. Koronavírus nám 
značne preriedil klub, ale tí, čo ostali, tvoria naše zdravé 
jadro. Majú vnútornú motiváciu niečo dokázať a  ich 

dlhodobé výsledky sú toho dôkazom,“ zdôraznil tréner 
Karate Klubu Shihan Poprad, Ján Glatz. „Výsledky 
sú výborné, ale priznám sa, že sme ich očakávali. 
Predchádzal im tvrdý tréning a  bola to dlhodobá 
príprava. Tieto deti sú úžasné a  cieľavedomé. Majú 
chuť trénovať. Bola radosť s  nimi pracovať a  vidieť 
ich z  trénerských stoličiek, ako na Majstrovstvách 
Slovenska prechádzajú z kola na kolo a vyhrávajú. Bola 
som na nich veľmi hrdá. Atmosféra je hneď lepšia a aj 
víťazstvá chutia inak, keď ste na súťaži priamo v hale. 
Byť Majstrom Slovenska pred obecenstvom i  rodičmi 
a vidieť na vlastné oči víťaznú zástavku, malo pre deti 
oveľa väčšiu cenu, ako len dostať informáciu o výsledku 
mailom,“ uzavrela trénerka Karate Klubu Shihan Poprad 
Andrea Glatzová.

Všetci „Shihanisti“ ukončili sezónu skúškami 
technickej vyspelosti, no pár reprezentantov si ju 
predĺžilo o  turnaj K1 v  Chorvátsku na začiatku júla. 
V auguste už odštartuje v Karate klube Shihan Poprad 
príprava na novú sezónu, a to letným sústredením.

Marek Vaščura
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FOTO: Marek Vaščura

Ako by ste od základov zhodnotili premiérovú se‑
zónu v III. lige východ?

„Myslím si, že sme dosiahli maximum toho, čo sme 
dosiahnuť mohli. Letnú prípravu sme odštartovali len 
so šiestimi hráčmi a  po celý čas sme skladali káder. 
Cez to všetko sme jesennú časť odohrali so cťou. 
Nebolo to síce až tak dobre zorganizované, ale boli sme 
konkurencieschopní. Zimná príprava sa nám vydarila 
a  káder sme trochu obmenili, napríklad aj v  súvislosti 
so zranením kľúčového hráča Mariána Dzurja. Naopak, 
vrátili sa bratia Maliňákovci a do jarnej časti sme vstúpili 
výborne. Porazili sme dvoch favoritov a pozbierali sme 
potrebné body. Osobne som očakával dynamickejší 
nárast kvality, ale keďže hráči z  Podbrezovej nám už 
v  závere chýbali a  náš vekový priemer bol nízky, tak 
som si uvedomil, že výkony i  výsledky sú primerané. 
Po skončení dorasteneckej ligy sme už dávali príležitosť 
aj chlapcom, ktorí v  tejto kategórii končia a  niektorí 
ma upútali natoľko, že pôjdu s nami do ďalšej prípravy. 
Z celkového pohľadu nemôžem sezónu nazvať inak, ako 
záchranou. Rok sme vydržali napriek všetkým peripetiám 
v zákulisí a na ihrisku sme si vybudovali slušný rešpekt. 
Teraz už do toho pôjdeme úplne inak ako minulý rok, 
pretože máme prakticky hotový a  početný káder. 
Predpokladám, že z  toho dokážeme urobiť mužstvo, 
ktoré bude hrať o prvú polovicu v novej tretej lige.“

Čo očakávate od reorganizovanej súťaže, ktorá sa 
po novom bude deliť už len na východnú a západ‑
nú časť a bude priamo riadená Slovenským futbalo‑
vým zväzom?

„Na východe bude určite kvalitnejšia. Bude v  nej 
desať kvalitných tímov z  dvoch doterajších tretích 
líg a  z  druhej ligy padol dole napríklad Bardejov. 
Odpadnú všelijaké dedinské mužstvá, kde boli 
problémy s  terénmi i  prostredím. Očakávam preto 
kultivovanejší futbal, čo by nám mohlo vyhovovať. 
My však nepočítame s  navýšením rozpočtu, a  tak 
pôjdeme do súťaže opäť s našimi, prevažne mladými 
hráčmi. Napokon, ja to osobne preferujem. Budeme 
musieť tým pádom čakať na to, ako budú chlapci 
dozrievať a či ich osobná kvalita i kvalita tímu pôjde 
hore. Myslím si, že sa všetci na novú sezónu i na novú 
súťaž tešíme.“

Aká bude teda príprava na novú sezónu, keďže pre‑
stávka býva v lete krátka?

„Našťastie chcel Stropkov náš posledný zápas 
predohrávať, a tak nám z toho vyšlo desať dní dovolenky. 
Už na 27. júna sme preto naplánovali úvodný zraz 
v rámci letnej prípravy. Tá potrvá do 6. augusta, kedy je 
na programe prvé kolo III. ligy Východ.“

Náročnú 
sezónu 

majú 
futbalisti 
za sebou

Futbalisti FK Poprad majú za sebou náročnú premiéru v III. lige 
skupiny Východ. Doslova prežili obdobie, kedy mali existenčný 
nôž na krku a navyše, konečným 8. miestom splnili cieľ, ktorý 
si pred sezónou stanovili. Káder sa budoval za pochodu aj 
s prispením spolupráce s druholigovou (dnes už prvoligovou) 
Podbrezovou. Mladí hráči položili v kombinácii so skúsenosťou 
základ pre ďalšie pôsobenie už v novej, reorganizovanej súťaži. 
V rozhovore prezradil viac tréner FK Poprad Vladimír Lajčák.
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Aká bude spolupráca s mládežou, keďže tej sa ne‑
podarilo udržať štatút akadémie a po vypadnutí do‑
rasteneckých tímov do druhej ligy bude v Poprade 
„len“ útvar talentovanej mládeže?

„Túto situáciu nevnímam ako nešťastie. Vidím to aj 
na príklade Spišskej Novej Vsi, ktorá hrá v mládeži druhú 
ligu, a tým pádom vychováva väčšie futbalové osobnosti 
ako sme vychovávali my v akadémii. Boli sme neustále 
pod tlakom a  vždy sa hralo o  záchranu. Do zápasov 
nastupovali skôr disciplinované typy a  nie talentovaní 
hráči. Tréneri od začiatku len kalkulovali s bodmi. V takej 
atmosfére sa dobrí hráči nevychovávajú. Ak s  nimi 
budeme pracovať zodpovedne, čo určite v  daných 
podmienkach a  s  posilneným trénerským štábom 
očakávame, tak si myslím, že budeme vychovávať 
kvalitnejších hráčov, individuálne lepšie pripravených.. 
Navyše, budú to naši popradskí chlapci.“

Aký káder teda očakávame pre nadchádzajúcu 
sezónu?

„Káder úplne pokope neostane, pretože tu 
dochádzali chlapci aj z Košíc a väčších vzdialeností. Toto 
adekvátne zaplatiť nevieme. Ak sa rozhodli, že budú hrať 
niekde bližšie k domovu, tak im v tom brániť nebudeme, 
aj keď odviedli dobrú robotu. Chceli by sme domov 
dotiahnuť našich bývalých a  skúsenejších hráčov, 
ktorí hrali doteraz v dobrých kluboch. Predbežne sme 
dohodnutí a  ja verím, že to dotiahneme do zdarného 
konca. Naše družstvo jednoducho potrebuje kostru 
zloženú z  dospelých hráčov, aj keď má perspektívu. 
Vek mladých hráčov však má svoje limity. Ak sa nám to 
podarí, tak kvalitatívne určite poskočíme.“

Marek Vaščura
SLOVO KAPITÁNA
Milan Ondruš: „Všetci vedia, v  akom stave sa 
klub nachádzal, keď sme začínali. Hráčsky káder 
v  podstate nebol žiadny. Nadviazali sme úzku 
spoluprácu s Podbrezovou a tá nám veľmi pomohla. 
Prvé zápasy síce herne neoslnili, ale mužstvo sa 
v úvode len spoznávalo. Na jednej strane sme mali 
počas celej sezóny málo skúsených hráčov, no 
na strane druhej, mladí chlapci ukázali, že vedia 
hrať futbal. Ku koncu sezóny, keď mala forma 
gradovať, tak paradoxne nastal pokles výkonnosti, 
ale tak to už v  športe býva. Nedá sa po celý rok 
udržať výkonnosť na najvyššej možnej úrovni a má 
to svoju krivku. Na dané možnosti bola sezóna 
úspešná a pre nás hráčov to bol taký malý postup. 
Konečné ôsme miesto berieme ako splnený cieľ. 
Na viac sme už asi nemali. Bodov však mohlo byť 
pokojne aj viac, no mladíckou nerozvážnosťou sme 
ich veľa postrácali so slabšími súpermi. Treba však 
povedať, že sa mladí hráči chytili a  to bol pre nás 
dobrý poznatok do budúcna. Čaká nás kvalitnejšia 
súťaž, kde to bude o  detailoch. Verím, že zmien 
v kádri veľa nebude a my budeme môcť pokračovať 
v práci, ktorú sme začali.“

HODNOTENIE 
PREZIDENTA KLUBU
Ondrej Kavka: „Tento ročník bol pre popradský 
futbalový klub veľmi špecifický. Potápali sme sa 
stále hlbšie, pretože dlhy, ktoré tu zanechalo bývalé 
vedenie, nám značne komplikovali život. Mali sme 
obrovský problém vyskladať A ‑mužstvo a upokojiť 
mládež. Zaznamenali sme v  úvode masívny odliv 
mladých talentov, kedy z klubu odišlo viacero veľmi 
šikovných a perspektívnych futbalistov. Cez to všetko 
sme ukončili ročník úspešne. Cieľ treťoligistov sme 
splnili, no v  mládežníckych kategóriách nastali 
v závere sezóny komplikácie. Oficiálne dorast do 17 
i  19 rokov z  prvej ligy vypadol. Počítali sme teda 
s tým, že v Poprade sa bude hrať druhá dorastenecká 
liga. Našou úlohou však naďalej ostáva stabilizácia 
mládeže ako takej. Určite sa chceme pobiť v ďalšom 
ročníku o  opätovný návrat medzi elitu i  keď je to 
odvážny plán. Vyplýva to aj z toho, že mesto naďalej 
chce podporovať nielen mládežnícky futbal, ale 
aj mládežnícky šport celkovo. Dopomôcť k  tomu 
môže aj to, že od septembra otvorí svoje brány nová 
Stredná športová škola a  my už dnes evidujeme 
záujem mladých futbalistov a ich rodičov o štúdium 
v  tejto škole. Je pred nami veľa práce, ale treba 
podotknúť, že predchádzajúci futbalový ročník sme 
uzavreli bez dlhov voči realizačným tímom. Verím, 
že sa nám podarí vyskladať taký rozpočet, aby sme 
boli v novej sezóne spokojní.“
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FOTO: archív mesta Poprad

Každý nový začiatok školského roka so sebou prináša 
pozvoľný nástup do školského vyučovacieho 
procesu. Zvlášť v práve skončenom školskom roku 

2021/2022, kedy ešte v jeho úvode nikto nevedel, ako 
zaúraduje pandémia. V Poprade sa však aj napriek tomu 
podarilo plaveckými disciplínami odštartovať aspoň 
čiastočne 26. ročník Športovej olympiády detí a mládeže 
mesta Poprad (ŠOMP), a to v jej zimnej časti. „1. októbra 
tak malo 91 účastníkov z  8 základných škôl možnosť 
zmerať si sily poslednýkrát v starom plaveckom bazéne 
popradského aquaparku. Najúspešnejšou školou 
s  počtom medailí 19 sa stala ZŠ Vagonárska Poprad. 
Vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu sme 
museli ďalšie športy zimnej časti športovej olympiády, 
ako aj ostatné školské športové súťaže, presunúť 
na začiatok roka 2022,“ uviedla referentka mládeže 
a  športu Jana Pálková z  odboru školstva, mládeže 
a športu MsÚ v Poprade.

V  polovici februára 2022 sa síce s  obmedzeniami, 
ale predsa len podarilo zorganizovať zvyšných šesť 
disciplín zimnej časti ŠOMP rozdelených do dvoch 
športových dní. „Prvý deň žiaci a  žiačky absolvovali 

rýchlokorčuľovanie, sánkovanie a bowling. V druhý deň 
olympiády sa už športovalo v areáli Snowpark Lučivná, 
a  to v  slalome, snowboardingu i  behu na lyžiach. Aj 
do toho nám však zasahovali obmedzenia, a  preto 
bolo usporiadanie podujatí výrazne náročnejšie 
oproti minulým rokom,“ pripomenula J. Pálková 
a  dodala: „V  sánkovaní súperilo v  Starom Smokovci 
18 pretekárov zo 6 základných škôl. Najúspešnejším 
bolo družstvo z  Matejoviec. Na bowlingovej dráhe 
súťažilo 24 žiakov rovnako zo šiestich škôl a  tu sa 
najviac darilo Spojenej škole Jána Pavla II. Obľúbeným 
športom býva rýchlokorčuľovanie, čo dokazuje aj účasť 
42 športovcov z ôsmich škôl. Pritom aj tu, podobne ako 
pri plávaní, je obmedzený počet prihlásených detí, ktoré 
sú registrované v  športovom zväze. Najúspešnejšou 
školou sa stala ZŠ Vagonárska. V  bežeckom lyžovaní 
sa v Lučivnej predstavilo 16 pretekárov z troch škôl a až 
5 medailí získali opäť žiaci z  Vagonárskej. Slalomu sa 
zúčastnilo 111 lyžiarov z 12 škôl. Najúspešnejšia bola ZŠ 
Tajovského. Zimné športy však napokon ovládla škola 
zo Spišskej Soboty, pretože v konkurencii 17 pretekárov 
zo 6 škôl sa jej najviac darilo aj v snowboarde.“

Školáci 
sa vrátili 

na športoviská
Školský rok 2021/2022 bol pre školské 

športové súťaže veľmi náročný. Napriek 
tomu sa popradskej samospráve podarilo 

oprášiť tradíciu Športovej olympiády 
detí a mládeže mesta Poprad, ale aj 

ďalších obľúbených projektov. Spoločne 
s postupovými súťažami mohli popradské 
deti opäť súperiť aj o titul Najšportovejšia 

škola mesta.
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Pribudla obľúbená žiacka liga

S príchodom jari sa vytvoril priestor už aj na iné školské 
športové podujatia. V programe preto nemohla chýbať   
Žiacka liga mesta Poprad, a  to v  4 športoch ‑ stolný 
tenis, volejbal, malý futbal mladších žiakov a malý futbal 
najmladších žiakov a žiačok. Vzhľadom na to, že Žiacka 
liga mesta Poprad je o  dlhodobej príprave, bol tento 
ročník posunutý do neskorších dátumov jej ukončenia. 
„Stolnotenisový turnaj sa uskutočnil 14. júna v telocvični 
ZŠ v  Matejovciach. Turnaja sa zúčastnili 3 družstvá 
dievčat a 5 chlapčenských družstiev. Z dievčat sa najviac 
darilo družstvu zo ZŠ Dostojevského. U chlapcov sa zasa 
na prvom mieste umiestnilo družstvo ZŠ Vagonárska,“ 
prezradila J. Pálková.

Volejbalový finálový turnaj sa odohral hneď o  dva 
dni na to v Aréne Poprad. Medzi chlapcami i dievčatami 
sa najviac darilo usporiadateľskej škole z  Letnej. V  ten 
istý deň prebiehal aj futbalový turnaj mladších žiakov 
na trávnikoch pri ZŠ Veľká, a tu bola najlepšia Spojená 
škola Mládeže. Posledný finálový turnaj v malom futbale 
koedukačných družstiev sa uskutočnil len nedávno, a to 
23. júna. Prvé miesto získala ZŠ Jarná, druhé miesto ZŠ 
A. V. Scherfela a tretie miesto ZŠ Dostojevského.

letná časť olympiády bola pestrejšia

Na prelome mája a júna sa radnica vrátila aj k tradícii 
letnej časti Športovej olympiády detí a mládeže mesta 
Poprad. „Olympiáda bola rozdelená na viac športových 
dní vzhľadom na náročnosť usporiadania podujatí. 
Letná časť pozostáva zo šiestich nosných podujatí - 
olympiáda materských škôl, atletika mladších žiakov, 
mix volejbal družstiev, mix tenis družstiev, malý futbal 
starších žiakov a atletika najmladších žiakov známa tiež 

ako Kinderiáda,“ vymenovala J. Pálková. Seriál podujatí 
otvorili symbolicky tí najmenší z  materských škôl. 
V areáli ZŠ Jarná sa 26. mája spomedzi 48 detí z 12 MŠ 
v škôlkarskom trojboji najviac darilo domácim z Jarnej. 
Nasledujúci deň sa už boje presunuli medzi školákov 
a v atletickom areáli ZŠ Dostojevského si prišlo zmerať 
sily 144 pretekárov 2.‑5. ročníka z deviatich základných 
škôl. Napokon si prvenstvo vybojovali žiaci a  žiačky 
ZŠ Komenského. Už 31. mája sa atléti z  kategórie 
ml. žiakov presunuli na atletickú dráhu pri ZŠ Jarná. 
Tohto obľúbeného športového podujatia sa zúčastnilo 
približne 200 pretekárov z  11 škôl. Sedem súťažných 
disciplín medzi dievčatami najlepšie zvládlo družstvo 
ZŠ Tajovského, medzi chlapcami sa najviac darilo SŠ 
Mládeže.

Rušno bolo na popradských športoviskách aj 
2. júna. Tenisového turnaja v zmiešaných družstvách sa 
vo Veľkej zúčastnilo sedem škôl a prvenstvo si odniesla 
SŠ Mládeže. Hral sa aj zmiešaný volejbal v telocvičniach 
ZŠ Jarná a SŠ Letná a spomedzi 8 škôl sa z víťazstva tešili 
volejbalisti z Letnej. „Záverečným podujatím bol finálový 
futbalový turnaj starších žiakov, ktorého sa zúčastnili 
4 najlepšie družstvá z celkového počtu 11 prihlásených. 
Na umelých trávnikoch pri ZŠ vo Veľkej si víťazstvo 
nenechali ujsť domáci hráči,“ zhrnula J. Pálková.

Napriek náročnému a  športovo skrátenému 
školskému  roku  sa  mestu  Poprad v spolupráci so školami, 
Centrom voľného času a  inými organizáciami podarilo 
opäť rozhýbať deti od najmladších po stredoškolákov. 
„26. ročník Športovej olympiády detí a  mládeže 
mesta Poprad sa teda opäť predstavil v  plnej sile 
trinástich športových podujatí, ktorých sa dohromady 
zúčastnilo viac ako  900 detí z  Popradu. Podarilo sa 
tak po dvojročnej nútenej pauze to, čo neodmysliteľne 
už roky patrí k  nášmu mestu a  čím sme sa už dávno 
preslávili po celom Slovensku. Ostáva nám len dúfať, že 
napriek menšiemu počtu detí oproti minulým rokom, 
sa po tomto úspešnom návrate účasť na olympiáde 
a aj všetkých športových súťažiach bude len zlepšovať,“ 
dodala referentka mládeže a športu Jana Pálková.

To však v  tomto školskom roku nebolo všetko. 
V okrese Poprad sa naplno rozbehli aj školské športové 
súťaže pod záštitou Regionálneho úradu školskej správy 
v Prešove. „Náš okres usporiadal spolu 27 okresných kôl 
pre základné a stredné školy. Taktiež sme dostali možnosť 
usporiadať krajské kolá v bedmintone žiakov aj žiačok 
základných aj stredných škôl,“ uzavrela J. Pálková. 

Marek Vaščura

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

Zapojte sa 
opäť do našej 
súťaže. Správne 
znenie tajničky 
i osemsmerovky 
posielajte najneskôr 
do 15. júla 2022 
poštou, alebo 
doručte osobne 
na adresu 
vydavateľa: Mestská 
informačná 
kancelária, Námestie 
sv. Egídia 43/86, 
058 01 Poprad, 
prípadne emailom 
na jana.pisarcikova@
msupoprad.sk.

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

Výhercu cien 
budeme 
kontaktovať 
telefonicky.

Tešíme sa 
na Vaše odpovede 
a prajeme Vám 
príjemné chvíle 
strávené lúštením.

(red)

SúťAž 
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Pripravil: Klub krížovkárov a hádankárov Tatranec

Juraj Liedemann (1734-1811) bol pôvodne kupcom v Spiššskej Sobote. Neskôr pôsobil ako kníhkupec,
knihovník, mecén a propagátor výchovnovzdelávacej literatúry. Keďže v blízkom okolí nebolo
tajnička osemsmerovky, sám distribuoval ľuďom knihy najmä náučneho, cirkevného
a výchovného obsahu. Vlastným nákladom vydal tajnička krížovky (Leutschauer Gesangbuch).

SUDOKU OSEMSMEROVKA

BANKÁR, BIBLIOTÉKA, CLEVELAND, ČEĽADNICA, DISENT, MODLITBA, MONOKEL,
OBRODENIE, OBŽALOBKYŇA, OCEÁN, OSADNÍK, PAPRIKA, PARLAMENTÁR,
POTREBA, PROKURATÚRA, PROTIVA, RADOSŤ, SEMENO, SKALICA, SPARTAKIÁDA,
ŠVANTNER, TATRAMATKA, TOLERANCIA, TUŽIDLO, VYHNANEC, ZVEDAVEC
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A C B Š V A N T N E R U R O K

L N A L O E Č E Ľ A D N I C A

O A B T I L D O M O N O K E L

B R E Ť S O D A R A N H A Á I

K E R P R O T I V A L E Y N C

Y L T B P K E É Ž E C R M V A

Ň O O S A D N Í K U C T A E V

A T P O A D Á I K A T R A P S

9 3 5 7

7 8 1

6 4 2

7

8 5 9 7 3

2 3

1 8 3

5 3 1 2 9

7
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